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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 ٤منَ سمَ ، أَ هلؿ ُمـ دوٟمف وٓ واٍق  زِمي ٤ًمق، ومئا وَ سملم يديف وشمُ  ُؼ نم اخلئاِِ ُت  ،احلٛمد هلل

ٌي  ـْ ُمَ  ٦مَ ؾمٌح٤مٟمف ظمٌٞمئَ  هلؿ  ، ومئا قمٝمدَ ٘م٤مِق ىم٦م واًمِم  رْ سم٤مًمٗمُ  ػ  قا سملم اًمّمي ٕمَ ٗم٤مق، وؾَم ًقا سم٤مًمٜم  شمٚم

 قؾُم ٟمٗم ْت قَ ٓمَ ، ىمد اٟمْ وٓ ُمٞمث٤مَق  ٦مَ ُمي وٓ ذِ 
ِ
 ر  ـئاق، ومٚمٝمؿ ذم ُمْم٤مُمػم اًمِمي ظْم إَ  ٝمؿ قمغم رديء

 .[32]ؾمقرة حمٛمد: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک}، ٤ٌمٌق ؾِم  واًمٗمتٜم٦مِ 

ًي  ئاةُ واًمّمي  ؾ ؾُم  اهلل قمٚمٞمف وقمغم رُ ، صغمي ٤مَق وومَ  َب رْ ف اًم٘مُ ُمـ رسم   ٤مَل قمغم ُمـ ٟمَ  ئامُ واًم

يـ،  يقم اًمد  مَم إِ  ؿْ هُ رَ صمَ ـ ؾم٤مر قمغم هدهيؿ واىمتٗمك أَ ف مجٞمًٕم٤م، وريض اهلل قمٛمي ٌٞم٤مِِ ٟمْ اهلل وأَ 

 ٤م سمٕمد:ُمي وؾمٚمؿ شمًٚمٞمًًم يمثػًما، أَ 

ي  دِ ٝمْ اًمٜمي  نَ ًَم ثْ  قمُ ِب ومٕمـ أَ 
 (3)ڤ ٤مِب ٓمي اخلَ  ـِ سمْ  رَ ٛمَ قمُ  دَ ٜمْ قمِ  ٧ُم ٜمْ ىم٤مل: يمُ  (1)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦م ؿمٞمخ اًمقىم٧م، قمٌدهق: أسمق قمثًمن اًمٜمٝمدي   (1) محـ سمـ ُمؾ، وىمٞمؾ: اسمـ ُمكم سمـ قمٛمرو  ، اإلُم٤مم احلجي اًمري

ر، أدرك ، خميم، ُمٕمٛم  اجل٤مهٚمٞمي٦م واإلؾمئام، وهمزا ذم ظمئاوم٦م قمٛمر وسمٕمده٤م  سمـ قمديٍّ اًمٌٍمي 

: أؾمٚمؿ أسمق قمثًمن اًمٜمٝمدي   همزوات، يم٤من ُمـ ؾم٤مدة اًمٕمٚمًمء اًمٕم٤مُمٚملم، ىم٤مل احل٤مومظ أسمق ٟمٍم اًمٙمئاسم٤مذي 

ًمف اًمزيم٤مة. اٟمٔمر ذم شمرمجتف:  ملسو هيلع هللا ىلصقمغم قمٝمد اًمٜمٌل  ، شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»ومل َيَره، ًمٙمٜميف أديى إمم قمًمي

هٌل  )  ( .11/313ش )شم٤مريخ سمٖمداد»(، و2/234ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»( وُم٤م سمٕمده٤م، و4/171ًمٚمذي

ح٤مب  اجلٚمٞمؾ قمٛمر سمـ اخلٓمي٤مب (3) اؿمديـ ڤ هق: اًمّمي ، هق أُمػم اعم١مُمٜملم وصم٤مين اخلٚمٗم٤مء اًمري

ى سمـ رسم٤مح، وًمد سمٕمد قم٤مم اًمٗمٞمؾ سمثئاث اًمٗم٤مروق قمٛمر سمـ اخلٓمي٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ سمـ قمٌد رة ـقمِم اًمٕمزي

ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٌٕمث٦م، قمرف ذم اجل٤مهٚمٞمي٦م سم٤مًمٗمّم٤مطم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٜم٦م، أؾمٚمؿ سمدقمقة دقم٤م هب٤م اًمٜمٌل  

ج٤مقم٦م، روى قمـ اًمٜميٌل   ر ؾمٜملم ـ( طمديًث٤م، واقمتزي سمف اإلؾمئام، داُم٧م ظمئاومتف قمِم127) ملسو هيلع هللا ىلصواًمِمي

 =جقد. اٟمٔمر هـ( سمٓمٕمٜم٦م ُمًٛمقُم٦م ذم صئاة اًمٗمجر قمغم يد أب ًم١مًم١مة اعم32وؾمت٦م أؿمٝمر، شمقذم ؾمٜم٦م )
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 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 غَم قمَ  ٤مُف ظَم أَ  ٤مُمَ  َف قَ ظْم أَ  ني إِ : »قُل ٘مُ يَ  ط اهللِ قَل ؾُم رَ  ٧ُم ٕمْ ٛمِ ؾَم  :فتِ ٌَ ٓمْ ظُم  ذِم  قُل ٘مُ ف يَ تُ ٕمْ ٛمِ ًَ ومَ 

 ُمي أُ 
 .(1)ش٤منِ ًَ اًمٚم   ؿِ ٞمْ ٚمِ قمَ  ٍؼ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  ؾي ل يمُ تِ

 قَ وهُ  ڤ ٤مِب ٓمي اخلَ  ـَ سمْ  رَ ٛمَ قمُ  ٧ُم ٕمْ ٛمِ ؾَم  :ىم٤مل ي  دِ ٝمْ اًمٜمي  نَ ًَم ثْ  قمُ ِب قمـ أَ  واي٦مٍ وذم رِ 

 ٤مُمَ  َف قَ ظْم أَ  ني إِ : »قُل ٘مُ يَ  قَ هُ وَ  هِ ذِ ل هَ ٕمِ ٤مسمِ َص أَ  دِ دَ قمَ  ـْ ُمِ  رَ ثَ يمْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ قلِ ؾُم رَ  ؼَمِ ٜمْ  ُمِ غَم قمَ 

ُ  هِ ذِ  هَ كَم قمَ  ٤مُف ظَم أَ  ْٕ  ٜمَ اعمُْ  ٦مِ ُمي ا
؟ ؿُ ٞمْ ٚمِ ٕمَ اًمْ  ُؼ ٤مومِ ٜمَ اعمُْ  قنُ ٙمُ يَ  َػ ٞمْ يمَ وَ  :َؾ ٞمْ ىمِ  .ش٤منِ ًَ اًمٚم   ؿُ ٞمْ ٚمِ قمَ  ُؼ ٤مومِ

ُ قمَ : »٤مَل ىمَ   .(3)شؾِ ٛمَ ٕمَ اًمْ وَ  ٥ِم ٚمْ ٘مَ اًمْ  ُؾ ٤مهِ ، ضَم ٤منِ ًَ اًمٚم   ٤ممِل

حرهؿ، ضُم  ـْ ُمِ  د  ؿَم هق أَ  حرٍ ضُم  ـْ اعمًٚمٛمقن ُمِ  غَ دِ ًمُ  اًمتل ُم٤م -اعمٜم٤موم٘مقن– ٦مُ ئَ ؿ اًمٗمِ ّني إِ 

ً   يرة، قمٗمٜم٦مُ اًمني  ٦مُ رديئَ  ٗم٦مٌ ٝمؿ، ـم٤مِِ همِ ًمدْ  ـْ ٙمك ُمِ ٟمْ وٓ أَ  قمغم ٟمنم اًم٤ٌمـمؾ  ٤مُت تَ ٘مْ ٚمقك، شمَ اًم

، صػٍّ  ـْ ُمِ  ٧ْم خٚمٚمْ ، وظَم ٦مٍ ٘مَ صمِ  ـْ ُمِ  ٧ْم زقمقمْ وزَ  ؿَ قمزاِِ  ـْ ُمِ  ٧ْم ٜمَ هَ وْ أَ  اًمٗم٤مطمِم٦م، يمؿْ  ٤مقم٦مِ ؿَم وإِ 

ـُ طْم أَ  ، وشمٚمٌٞمسٍ  داعٍ ظِم  سم٤مُب رْ أَ  :٤مٝمؿ سمٞم٤مٟمً ٓمٗمُ ًمْ ، وأَ ٤مٝمؿ ًم٤ًمٟمً ٚمٌُ ظْم وأَ  ٤م٤مس أضم٤ًمُمً اًمٜمي  ً

 .ومٞمٝم٤م هل٤م وٓ ٟمٗمعَ  صمٛمرَ  ٓ ،دةًٜمي اعمُ  ٥ِم ُِم يم٤مخلُ  :وشمدًمٞمسٍ  وختذيؾٍ 

ٝمؿ ريمتْ دْ ف قمٚمٞمف، وم٠مَ اهلل وؾمئاُمُ  اهلل صٚمقاُت  قلِ ؾُم رَ  ئاَف طمقا سمٛم٘مٕمدهؿ ظِم ومرِ  ىمدْ  

چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ }ٗم٘م٦م، قا سم٤مًمٜمي اطم٦م وؿمح  صقا قمغم اًمري ومحرِ  :ضرْ إَ  صم٘مٚم٦مُ 

، واعمٙمرُ  ؿ اخلديٕم٦مُ ُم٤مهلِ  ُس أْ رَ ،  [81]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڈژڈڍ ڌ ڌڎ ڎ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٓسمـ طمجر شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، و4/361، اسمـ ؾمٕمد )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»ذم شمرمجتف:  =

اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ  ، اعم١مًمػ: أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌدشُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»(، و4/188)

، اًمٜم٤م421ُمقؾمك سمـ ُمٝمران إصٌٝم٤مين )اعمتقرم:  ازي  ذ: دار هـ(، ت٘مٞمؼ: قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزي

ر اخلئاوم٦م ـقمّم»(، و1/191م ) 1998 -هـ  1419اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م: إومم 

 ( .66، ٕيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري  )شاًمراؿمدة

ار ذم 142ش )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم  (1) ش اعم٘مّمد اًمٕمكم  ذم زواِد أب يٕمغم»(، 211ش )ُمًٜمده»(، واًمٌزي

ؾمٚمًٚم٦م »( واحلدي٨م إؾمٜم٤مده صحٞمح. يٜمٔمر: 34ش )اعمٜم٤موم٘ملم صٗم٦م اًمٜم ٗم٤مق وذم  »(، واًمٗمري٤مب  ذم 91)

 (.1112، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين )شإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م

ش صٗم٦م اًمٜم ٗم٤مق وذم  اعمٜم٤موم٘ملم»(، واًمٗمري٤مب  ذم 682ش )شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمئاة»أظمرضمف اعمروزي  ذم  (3)

حٞمح٦م»(، يٜمٔمر: 36) ٚمًٚم٦م اًمّمي  ً  (. 1112، ًمألًم٤ٌمين  )شاًم
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ث طمدي  نْ ر، وإِ د همدَ قم٤مهَ  نْ ر، وإِ هؿ ومجَ دُ طَم ؿ أَ ْن ظم٤مَص إِ  ،(1)ؽْمُ واخلَ  ؼْمُ ٝمؿ اًمٙمِ ْم٤مقمتُ وسمِ 

 .ظم٤من ـَ ٛمِ تُ ن اِْ ٚمػ، وإِ ظْم وقمد أَ  نْ ، وإِ يمذَب 

 ـْ ُمِ  ويمؿْ  !ًمف ظمرسمقه؟ ـٍ ّْم طمِ  ـْ ُمِ  ويمؿْ  !ئام هدُمقه؟ؾْم ًملِ  ُمٕم٘مؾٍ  ـْ ُمِ  ف يمؿْ ومٚمٚمي 

 ًمِ  ـْ ُمِ  ويمؿْ  !ـمٛمًقه؟ ىمدْ  ؿٍ ٚمْ قمِ 
ٍ
ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئېئ } ووٕمقه ىمدْ  ُمرومقعٍ  قاء

 .[4]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ىئىئىئ

ؾمقرة  رةـؾمٌع قمِم قمٜمٝمؿ ذم اًم٘مرآن ذم احلدي٨ُم  ٤مءَ ٝمؿ ضَم ٗم٤مىمِ هؿ وٟمِ رِ وًمٕمٔمؿ ظمٓمَ 

 .آي٦م اًمثئاصمًم٦ِم وإرسمٕملم هؿ قمٚمٞمف ُمـ ظم٨ٌم وُمٙمر ىمراسم٦م ُمدٟمٞم٦م، واؾمتٖمرق سمٞم٤من ُم٤م

ؿ رِت ؿ: ًمٙمثْ ِّن ف ذم ؿم٠مْ يمٚم   يٙمقنَ  نْ أَ  يم٤مد اًم٘مرآنُ » :(3)$ ؿِ ٞم  ٘مَ اًمْ  ـُ وهلذا ىم٤مل اسمْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار، وهق أؾمقأ اًمٖمدر. يٜمٔمر:  (1) ، ًمٚمٗمراهٞمدي  شاًمٕملم»اخلؽم: ؿمٌف اًمٖمدر، ورضمؾ ظمتي٤مر: همدي

 (.7/121ش )تذي٥م اًمٚمٖم٦م»(، 4/326)

د اسمـ أب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز أسمق قمٌد (3) يـ حمٛمي ُم٦م ؿمٛمس اًمد  اهلل اًمّزرقمل  صمؿ  هق: اًمٕمئاي

، سمؾ اعمجتٝمد  ُمِم٘مل  اًمٗم٘مٞمف احلٜمٌكم  ٝمػم سم٤مسمـ ىمٞم ؿ اًمد  ، اعمتٙمٚم ؿ، اًمِمي اعمٓمٚمؼ، اعمٗمن  اًمٜميحقي  إصقزم 

٦م )وًمد:   هـ(.711هـ، شمقذم 691اجلقزيي

ٝم٤مب اًمٜمي٤مسمٚمز   ىم٤مل اسمـ رضم٥م: ؿمٞمخٜم٤م. وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾمت ًم٦ِم، وؾمٛمع ُمـ اًمِم 

يـ اسم ٞمخ شم٘ملي اًمد  ف ذم اعمذه٥م، وسمرع، وأومتك، وٓزم اًمِمي ـ شمٞمٛمٞمي٦م، وأظمذ قمٜمف، وشمٗمٜمـي وهمػمه، وشمٗم٘مي

يـ، وإًمٞمف ومٞمف اعمٜمتٝمك،  ذم قمٚمقم اإلؾمئام. ويم٤من قم٤مروًم٤م سم٤مًمتيٗمًػم، ٓ جي٤مرى ومٞمف، وسم٠مصقل اًمد 

وسم٤محلدي٨م وُمٕم٤مٟمٞمف ووم٘مٝمف ودىم٤مِؼ آؾمتٜم٤ٌمط ُمٜمف، ٓ يٚمحؼ ذم ذًمؽ، وسم٤مًمٗم٘مف، وأصقًمف، واًمٕمرسمٞم٦م، 

ف وًمف ومٞمٝم٤م اًمٞمد اًمٓم قمم، وسمٕمٚمؿ اًمٙمئام، وهمػم ذًمؽ، و ٚمقك ويمئام أهؾ اًمتيّمق   ً قم٤معًم٤م سمٕمٚمؿ اًم

ٍـّ ُمـ هذه اًمٗمٜمقن اًمٞمد اًمٓمقمم.  وإؿم٤مراتؿ ودىم٤مِ٘مٝمؿ، ًمف ذم يمؾ  وم

: ذم   هٌل  ة: إلٟمٙم٤مره ش: اعمختص  »ىم٤مل اًمذي قمٜمل سم٤محلدي٨م وُمتقٟمف وسمٕمض رضم٤مًمف، وىمد طُمٌَِس ُمدي

ر ًمٜمنم اًمٕمٚمؿ. يٜمٔمر:  طم٤مل إمم ىمؼم اخلٚمٞمؾ، وشمّمدي ه٥م ؿمذرات»ؿمد  اًمر  اعمٕمجؿ »(، 387/ 8ش )اًمذي

صملم يـ أسمق قمٌدشاعمختص  سم٤معمحد  هٌل   ، اعم١مًم ػ: ؿمٛمس اًمد  د سمـ أمحد سمـ قمثًمن سمـ ىَم٤مْيًمز اًمذي اهلل حمٛمي

يؼ، اًمٓمي٤مِػ، اًمٓميٌٕم٦م: 748)اعمتقرم:  د  د احلٌٞم٥م اهلٞمٚم٦م، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمّم  هـ(، ت٘مٞمؼ: د/ حمٛمي

 =اعم٘مّمد »(، 373 -371/ 3ش )اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت»(، 369: م )ص 1988 -هـ  1418إومم، 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 .(1)شٌقرقاف اًم٘مُ ضْم وذم أَ  ضِ رْ ر إَ قمغم فمٝمْ 

ل ظِم أَ  ـَ ي٤م اسمْ  وم٘م٤مل: .٘ملمٜم٤مومِ اعمُ  ٚمِؽ هْ أَ  ٝمؿي ي٘مقل: اًمٚمي  ئًا رضُم  (3)ڤ ٦مُ ٗمَ يْ ذَ ع طُم ؾمٛمِ 

َٓ هٚمَ  ًمقْ  ًي ٚمي ىمِ  ـْ ىم٤مشمٙمؿ ُمِ رُ ذم ـمُ  ؿْ تُ ِْم طَم قْ تَ ؾْم ؽ اعمٜم٤موم٘مقن   .(2)٤مًمؽ٦م اًم

ـُ  اهللِ  دُ ٌْ يم٤من قمَ  وًم٘مدْ  ـِ  َب  أُ  سم زقم٤مُم٤مت  ـْ ُمِ  ُمٕمف ـْ اعمٜم٤موم٘ملم، وُمَ  ُس رأْ  (4) قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د سمـ قمٌدشإرؿمد ذم ذيمر أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد = د سمـ ُمٗمٚمح،  ، اعم١مًم ػ: إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمي اهلل سمـ حمٛمي

 : يـ )اعمتقرمي ؼ: د قمٌد884أسمق إؾمح٤مق، سمره٤من اًمد  محـ سمـ ؾمٚمٞمًمن اًمٕمثٞمٛملم،  هـ(، اعمح٘م  اًمري

ؿمد  ي٤مض  -اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمر  ٦م، اًمٓميٌٕم٦م: إومم،  –اًمر  ٕمقديي  ً / 3م )1991 -هـ 1411اًم

يـ قمٌدشذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م»(، 281 -284 محـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م سمـ  ، اعم١مًم ػ: زيـ اًمد  اًمري

، احلٜمٌكم  )اعمتقرم:  ُمِم٘مل  ، صمؿي اًمد  ، اًمٌٖمدادي  ؼ: د قمٌد791احلًـ، اًمًئاُمل  محـ سمـ  هـ(، اعمح٘م  اًمري

ي٤مض، اًمٓميٌٕم٦م: إومم،  –ن اًمٕمثٞمٛملم، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من ؾمٚمٞمًم م  3111 -هـ  1431اًمر 

(3 /447- 413.) 

٤مًمٙملم»يٜمٔمر:  (1) ًي  (.1/264، اسمـ اًم٘مٞم ؿ )شُمدارج اًم

ح٤مب  اجلٚمٞمؾ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمًمن (3) ، ُمـ  ، أسمق قمٌدهق: اًمّمي أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ، ص٤مطم٥م اهلل اًمٕمٌز  اًمٞمًمين 

: خم٤موم٦م أن  ملسو هيلع هللا ىلص، يم٤من اًمٜمي٤مس ي٠ًمًمقن رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصه  رؾمقل اهلل  قمـ اخلػم، وي٠ًمًمف هق قمـ اًمنمي 

ش اجلرح واًمتيٕمديؾ»هـ(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 26ؾمٜم٦م ) ڤيدريمف، ُم٤مت سم٤معمداِـ سمٕمد قمثًمن 

ل»(، و1/468ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، و382-1/371ش )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء»(، و2/316) ش يمٜمز اًمٕمًمي

(12/242. ) 

٤مًمٙملم» (2) ًي  (.1/264، ٓسمـ اًم٘مٞم ؿ )شُمدارج اًم

اهلل سمـ أب  سمـ ُم٤مًمؽ، ُمٜمًقب ًمٚمخزرج، إطمدى ىمٌٞمٚمتل  ، هق: قمٌداهلل سمـ أب  سمـ ؾمٚمقل هق: قمٌد (4)

ْٚمَٕم٦م، ُيٙمٜمك سم٠مب احل٤ٌمب، اًمٕمرب ذم اعمديٜم٦م: إوس واخلزرج، يم٤من قمٛمئاىًم٤م مجٞمئًا ممتٚم ًئ٤م هبلي اًمٓمي

ال قم٤مم  ف آي٤مت يمثػمة، ُمرض ذم ؿمقي رأس اعمٜم٤موم٘ملم وزقمٞمٛمٝمؿ، هق ُمـ شمقممي يمؼم اإلومؽ، ٟمزل ذم ذُم 

ـمٌ٘م٤مت »(، و3/141ش )شم٤مريخ اخلٛمٞمس»شمًٕم٦م ًمٚمٝمجرة، وذم ذي اًم٘مٕمدة ُمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف. اٟمٔمر: 

ح٤م»(، 2/391ش )اسمـ ؾمٕمد اًمٙم٤مُمؾ ذم »(، و3/226ش )ڤسم٦م اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي

، ُمٓمٌٕم٦م دار ص٤مدر، دار سمػموت ًمٚمٓم ٤ٌمقم٦م شاًمتي٤مريخ ٞم٤ٌمين  ، اسمـ إصمػم أسمق احلًـ قمكم  اسمـ أب اًمٙمرم اًمِمي

( وهمػمه٤م يمثػم. اٟمٔمر 3/24ش )اًمٌداي٦م واًمٜم ٝم٤مي٦م»(، و3/199ُمـ(، )1961 -هـ  1281واًمٜمينم )

 .(619صـ )ذم ؾمػمشمف همػم اًمٕمٓمرة ُمٌحًث٤م يم٤مُمئًا 
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ـِ اًمٜم    ، وُمرسمع(2)سمـ احل٤مرث ، وٟمٌتؾ (3)ؾمقيد ، واجلئاس سمـ(1)سٍ ٞمْ ىمَ  ٗم٤مق، يم٤مجلد سم

ٗم٤مق ذم اًمٜم   هؿ صقرةُ  ،جٝمؿٝمؿ وؾم٤مر قمغم َّنْ ٕمَ ؿم٤ميَ  ـْ هؿ، وُمَ وهمػمِ (4)سمـ ىمٞمٔملا

 .لِ وي إَ  درِ اًمّمي 

 ٟمًمذَج  ًمءَ ؾْم د هذه إَ ٟمجِ  ،اعمٙم٤من دودَ ُم٤من وطُم اًمزي  ٓم٤مَق ٜم٤م طملم ٟمتج٤موز ٟمِ وًمٙمٜمي 

هؿ، صمرَ قهؿ، ويتٕم٘مٌقن أَ ، يًػمون قمغم ظمٓمْ تٕم٤مىم٦ٌمِ ٦م اعمُ ٞم٤مل اًمٌنميي ضْم ذم أَ  رةً ٙمري ُمُ 

ـي  ـْ اظمؾ، وُمَ ويٜمخرون ُمـ اًمدي   ؾمٞمخٚمق ُمٜمٝمؿ يقًُم٤م وم٘مدْ  ئاُملي ؾْم اإلِ  اعمجتٛمعَ  ني أَ  فم

 سم٤مًمٖمٞم٥م. ؿَ ضَم رط ذم اخلٞم٤مل ورَ ومْ أَ 

 يم٤مٟمقا ُمقضمقديـ قمغم قمٝمدِ ا ذَ وإِ »: (1) $ ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  ـُ ئام اسمْ ؾْم اإلِ  ىم٤مل ؿمٞمُخ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـُ ىمٞمسِ  (1) ـ  ومٞمف  هق: اجلَد  سم ٌْد اهلل، يم٤من ممـ ُئم ٤مء إٟمّم٤مري اًمًٚمٛمل: يٙمٜمك أسم٤م قَم ًَ سمـ صخِر، سمـ ظمٜم

...، ويم٤من ىمد ؾم٤مد ذم اجل٤مهٚمٞم٦م مجٞمع سمٜمل ؾمٚمٛم٦م، وم٤مٟمتزع رؾمقل ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٗم٤مق ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

. ڤومٞمٝمؿ قمٛمرو سمـ اجلٛمقح...، ي٘م٤مل: إٟمف ُم٤مت ذم ظمئاوم٦م قمثًمن  ؾم١مدده، وؾمقد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 (.1/366ش )آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»يٜمٔمر: 

٤مُم٧م (3) ـِ اًمّمي ـُ ؾُمقْيد سم ، إَٟمّم٤مري: يم٤من ُُمتيٝمًًم سم٤مًمٜم ٗم٤مق...، ويم٤من ممـ ختٚمػ ُمـ هق: اجُلئاُس سم

زوة شمٌقك، ويم٤من يثٌط اًمٜم٤مس قمـ اخلروج...: ومت٤مب اجلئاس، وطمًٜم٧م شمقسمتف اعمًٚمٛملم قمـ هم

. يٜمٔمر:   (.1/364ش )آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»وراضمع احلؼي

ـُ احَل٤مرث (2) ، سمـ ىمٞمس سمـ زيد سمـ وٌٞمٕم٦م، إَٟمّم٤مري، إَود: ذيمره أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ ذم هق: َٟمٌَتؾ سم

ُم٘مروٟم٤م سم٠مظمٞمف أب ؾمٗمٞم٤من، وىمد ذيمره اسمـ اًمٙمٚمٌّل، صمؿ اًمٌئاذرّي ذم اعمٜم٤موم٘ملم...، ش ًمٜمي٥ًما»يمت٤مب 

ػمة اًمٜمٌقّي٦م»وذيمره حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ذم  ًّ ـَ ُي١ْمُذوَن اًمٜميٌِلي ش اًم ِذي أٟمف اًمذي ٟمزل ومٞمف: ﴿َوُِمٜمُْٝمُؿ اًمي

 (.6/239ش )٦ماإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم»[. يٜمٔمر: 61َوَيُ٘مقًُمقَن ُهَق ُأُذٌن﴾ ]اًمتقسم٦م 

 (.6/21ش )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر: قمّد ذم اعمٜم٤موم٘ملم، وي٘م٤مل: شم٤مب. يٜمٔمر:  (4)

ٌي٤مس أمحد سمـ قمٌد (1) يـ أسمق اًمٕم ئام سمـ شمٞمٛمٞمي٦م احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد هق: ؿمٞمخ اإلؾمئام شم٘مل  اًمد  ًي ،  اًم اين  احلري

ان، هـ، وٟمِم٠م ذم أهة اؿمتٝمرت سم٤مًمٕمٚمؿ، يم٤من 11/2/661اإلصمٜملم، اعمقاومؼ  ٟمزيؾ دُمِمؼ، ُوًمد سمحري

ا ذم تّمٞمٚمف.  طمريًّم٤م قمغم اًمٕمٚمؿ وـمٚمٌف ُمٜمذ صٖمره، جمدًّ

ار:  وىمؾي يمت٤مب ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ إٓي وىمػ قمٚمٞمف، وص٤مر ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمًمء، وعمي٤م »ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٌزي

َر ذم ؾم٤مِر اشيٌٚمغ اًمٕمنميـ  ًمٗمٜمقن.، وىمد ُمٜمحف اهلل اًمتيٌح 

 : ٗمدي  ويم٤من إذا شمٙمٚميؿ أهمٛمض قمٞمٜمٞمف، وازدمح٧م اًمٕم٤ٌمرة قمغم ًم٤ًمٟمف، ومرأي٧م »ي٘مقل اإلُم٤مم اًمّمي

اًمٕمج٥م اًمٕمجٞم٥م، واحلؼم اًمذي ُم٤م ًمف ُمِم٤ميمؾ ذم ومٜمقٟمف وٓ ضي٥م، واًمٕم٤ممل اًمذي أظمذ ُمـ يمؾ  رء 

 = سمٜمّمٞم٥م .. إًمخ.
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 معهم

ُمع  ؿْ ومٝمُ  ،ؾم٤مًم٦ماًمر   ة، وٟمقرِ ٌقي ئام اًمٜم  قمْ أَ  فمٝمقرِ  ز  ئام وقمِ ؾْم اإلِ  ز  ، وذم قمِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ 

 .(1)شوضمقًدا د  ؿَم سُمٕمِدهؿ قمٜمٝم٤م أَ 

صٗم٤متؿ  ذيمرْت  يمثػمةٍ  رٍ قَ ُمـ سملم ؾُم  واطمدةٍ  ؽ ذم ؾمقرةٍ ومِ رْ سمٓمَ  ٧َم ٚمْ ضُم  ؽ ًمقْ ٟمي ٤م إِ ُمَ أَ 

َل  نْ ِذَر اعمٜم٤موم٘مقن أَ طَم  ،هؿقارَ قمَ  ٝمرْت فمْ وأَ   ،رةُ ثِ ٕمْ ٌَ اعمُ  هل اًمٗم٤موح٦مُ  :ومٜمزًم٧ْم  شُمٜمـزي

ومٞمٝم٤م  ٤مءَ ضَم ، (3)قسم٦ماًمتي  ٤م ؾمقرةُ ّني : إِ ُم٦مُ دِ ُمْ دَ اعمُ  ٚم٦مُ ٜمٙم  اعمُ  ،احل٤مومرةُ  ثػمةُ اعمُ  ،ي٦مُ زِ خْ اعمُ  ٘مِم٦مُ ِْم ٘مَ اعمُ 

 ـِ ٓسمْ  ني أَ  ٧َم ٘مٜمْ يْ ٜم٤م َٕ  واىمٕمٜم٤م وزُم٤مٟمِ مَم سمٕمده٤م إِ  َت ٟمٔمرْ  ًمقْ  ُم٤م ًمت اًم٘مقمِ صٗم٤مت وؾِم  ـْ ُمِ 

ف ؾمٌح٤مٟمف: ىمقًمَ  َت ٤م ىمرأْ ُمَ ٚمًٗم٤م، أَ ٤ٌمقًم٤م وظَم شمْ أَ  (2)٠مٍ ٌَ ؾَم  ـِ ، وٓسمْ ٦مً يي رِ ٗم٤مًدا وذُ طْم أَ  قلٍ ٚمُ ؾَم 

، ومٞمًخرون  [61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۅ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ }

 ًُ  ٚمف.قن سمِمًمِِ تف ويًتٝمزُِ ٜمي سم

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ }،  [18]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ڇڇچ چ چ }

ڳ ڳ گ گ گ ڳ ڳ }،  [49]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڤڤٹٹ ڤ ڤ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمريًًم ؿمج٤مقًم٤م ُم٘مداًُم٤م، اُمتحـ  يم٤من ذا قم٤ٌمدة ىمؾي أن ُيًٛمع سمٛمثٚمف، زاهًدا ورقًم٤م ُمتقاوًٕم٤م، ضمقاًدا =

واسمتكم وؾمجـ وصم٧ٌم وصؼم وقمٗمك وؾم٤مُمح، شمآًمٞمٗمف ُمـ اًمٙمثرة واإلشم٘م٤من سمًم ٓ يزيد قمٚمٞمف، شمقذم  

، ٓسمـ شـمٌ٘م٤مت قمٚمًمء احلدي٨م»هـ. اٟمٔمر شمرمجتف ذم: 31/11/738ًمٞمٚم٦م اإلصمٜملم، اعمقاومؼ:  $

٤مظ»(، 4/379اهل٤مدي، ذم ) قمٌد د سمـ أمحد سمـششمذيمرة احلٗمي ، دراؾم٦م وت٘مٞمؼ:  ، عمحٛمي هٌل  قمثًمن اًمذي

٤م قمٛمػمات، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمي٦م، سمػموت  -هـ1419ًمٌٜم٤من، اًمٓميٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) -زيمريي

ـْ سمٕمد »(، 14/141، )شاًمٌداي٦م واًمٜم ٝم٤مي٦م»(، 4/1496م(، )1998 اًمٌدر اًمٓمي٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ َُم

٤مسمع ًي ، تشاًم٘مرن اًم قيم٤مين  د اًمِمي د سمـ قمكم  سمـ حمٛمي د زسم٤مرة، دار اعمٕمروم٦م، ، عمحٛمي د سمـ حمٛمي ٘مٞمؼ: حمٛمي

٦م ًمف ذم ُمّمٜميٗم٤مت هلؿ ُمثؾ: 1/62سمػموت، ) ٦م»(. وىمد أومرد قمٚمًمء شمرمج٦م ظم٤مصي يي ر  ، ٓسمـ شاًمٕم٘مقد اًمد 

ار، وشإقمئام اًمٕمٚمٞمي٦م»اهل٤مدي، و قمٌد ٦م»، ًمٚمٌزي يي ر  .شاًمٙمقايم٥م اًمد   ، عمرقملٍّ اًمٙمرُمل 

 (.38/313ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (1)

 (.8/131ش )شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل  »اٟمٔمر هذه إؾمًمء وهمػمه٤م ًمًقرة اًمتيقسم٦م ذم  (3)

٤م وأفمٝمر  (2) هق: اًمذي يٜم٥ًم إًمٞمف اًمًٌئٞم٦م، وهؿ اًمٖمئاة ُمـ اًمراومْم٦م، أصٚمف ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ، يم٤من هيقديًّ

اإلؾمئام، وـم٤مف سمئاد اعمًٚمٛملم ًمٞمٚمٗمتٝمؿ قمـ ـم٤مقم٦م إِٛم٦م ويدظمؾ سمٞمٜمٝمؿ اًمنم، وىمد دظمؾ دُمِمؼ 

 (.2216( )39/2ش )شم٤مريخ دُمِمؼ»قمثًمن سمـ قمٗم٤من. يٜمٔمر:  ًمذًمؽ ذم زُمـ
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ٱ ٻ ٻ }،  [71]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ڱںںڱ ڱ ڱ 

 .[21]ؾمقرة حمٛمد: { ڀٺٺٻ ٻپ پ پ پ ڀڀ ڀ 

ٝمؿ، وذم صمٜم٤مي٤م تِ ٜمَ ًِ ًمْ أَ  ٤مِت تَ ٚمَ قمغم ومَ  رُ ٝمَ ٔمْ تَ هؿ ًمَ صدورِ  ؿ، ودواظمَؾ ظم٤ٌمي٤م ىمٚمقهِب  ني إِ 

هؿ، وذم دِ هؿ وىمّم٤مِِ ٕم٤مرِ ؿْم د أَ ؿ، وقمغم ُمقاِِ اهلؿ وشمٍمحي٤مِت قىمْ ؿ، وذم أَ ت٤مسم٤مِت يمِ 

 دُ قضَم ومًٞمُ  :وسم٤مـمٌؾ  وطمؼ   رٌ ٗمْ ويمُ  ئامٌ ؾْم ؿ، ومًم دام هٜم٤مك إِ اُمراِت ١مَ ُمُ  وشمقصٞم٤مِت  ىمراراِت 

 طمقن.سمًم ًمدهيؿ ومرِ  يمؾ   ،زاٌب طْم وأَ  ٌق رَ وومِ  ،ُػ وـمقاِِ  ٤ممٌ ئَ ُمٜمٝمؿ ومِ 

 ـْ ٜم٤م ُمَ قمِ يٜمٜم٤م وْذ قمغم دِ  ظمئاءُ دُ  ؿْ ـ هُ دشمٜم٤م وممي ٚمْ ُمـ ضمِ  -وسمئا ؿمؽ- قضمدؾمٞمُ 

  ه١مٓء.مَم  ه١مٓء وٓ إِ مَم إِ  ٓ لْمَ سمِ ذَ سمْ ذَ ، ُمُ لْمِ ٌٞمٕمتَ ، ىمد محٚمقا اًمٓمي لْمِ ٗمي يًػمون سملم اًمّمي 

ـْ ٌُ ، وضَم حٞمِح ًمن اًمّمي يْ سم٤مإلِ  قاضمٝمقا احلؼي يُ  نْ قام قمجزوا أَ ىمْ ؿ أَ ّني إِ  ٘م٤مسمٚمقا يُ  نْ أَ  ٜمقا قم

ـَ ًدا، ومح٤مرسمقا اًمد  دَ ىمِ  َؼ ًٝمؿ ـمراِِ ٗمُ ٟمْ ذوا َٕ ، وم٤مختي يِح اًمٍمي  رِ ٗمْ سم٤مًمٙمُ  احلؼي   عَ رْ ـواًمِمي  ي

ً   ىم٤مًم٦مِ  ، وسم٨م  واًمقىمٞمٕم٦مِ  ٕمٞمػمِ واًمتي  صِ ٜم٘م  ، واًمتي زِ ٛمْ واًمٚمي  زِ ٛمْ واًمٖمَ  ـِ ٕمْ سم٤مًمٓمي   اًم
ِ
 ٤مرةِ صمَ وإِ  ،قء

 ؿمٕمقاءُ  ٝم٤م، طمرٌب تِ ٤مقمَ ؿَم ٝم٤م وإِ داِِ سمْ وإِ  واعمث٤مًم٥ِم  ؿِ ٚمْ اًمثي  سِ ، وشمٚمٛم  ٤مُم٤مِت وآت   وسمٕم٤مِت اًمزي 

 .قمقراءَ   سمٙمؾ  ٓي قن إِ شمُ ي٠مْ  ٓ رىمٓم٤مءُ  ٦مٌ وطمٞمي 

ـِ يٙمٞمدون هلذا اًمد   ٓ  ـُ ؾ اسمْ ف، يمًم ومٕمَ ف وقمٚمًمِِ تِ ٚمَ قم٤مشمف ومَحَ ئال دُ ظِم  ـْ ًم ُمِ ٟمي وإِ  ،ُم٤ٌمذةً  ي

 ٚمقن: ُم٤مف هؿ اًم٘م٤مِِ ٤ٌمقمُ شمْ أَ  َس ٞمْ ًمَ ، أَ ڤف ف وصح٤مسمتِ سمٞمتِ  ؾِ هْ وأَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٜم٤مقًمِ ؾُم ُمع رَ  قلٍ ٚمُ ؾَم 

ـَ ضْم وٓ أَ  ٤مًٜمً ًمْ أَ  ذَب يمْ سمٓمقًٟم٤م وٓ أَ  هم٥َم رْ ٜم٤م ه١مٓء أَ اِِ ري ىمُ  َؾ ثْ ٤م ُمِ ٜمَ يْ أَ رَ   قمٜمد اًمٚم   ٌ
ِ
 ومٚمًمي  (1).٘م٤مء

ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک }ٝمقا سمذًمؽ ىم٤مًمقا: ُووضمِ 

 .[66-61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ڳڳک ک گ گ گ گ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د سمـ شضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآنش = »شمٗمًػم اًمٓميؼمي  »أظمرضمف اًمٓميؼمي  ذم  (1) ، اعم١مًم ػ: حمٛمي

 : ، أسمق ضمٕمٗمر اًمٓميؼمي  )اعمتقرمي يمتقر 211ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم  هـ(، ت٘مٞمؼ: اًمد 

راؾم٤مت اإلؾمئاُمٞم٦م سمدار هجر،  قمٌد اهلل سمـ قمٌد ، سم٤مًمتيٕم٤مون ُمع ُمريمز اًمٌحقث واًمد  يمل  اعمحًـ اًمؽم 

م  3111 -هـ  1433اًمٜمي٤مذ: دار هجر ًمٚمٓم ٤ٌمقم٦م واًمٜمينم واًمتيقزيع واإلقمئان، اًمٓميٌٕم٦م: إومم، 

ش أؾم٤ٌمب اًمٜم زول»(، واًمقاطمدي  ذم 6/1839ش )شمٗمًػمه»ذم  (، واسمـ أب طم٤مشمؿ11/142)

حٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜم زول»(، واٟمٔمر: 1/311)  (.1/118ش )اًمّمي
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

ًُ  ٤م اًمٓمري٘م٦مُ ّني إِ  ٜم٤م يٜمُ ٤م دِ ُمي ي٘مقًمقن: أَ  ـْ ُمَ  ٟم٘مرأُ  ا سمٜم٤م ٟمًٛمع وىمدْ ذَ ف، وم٢مِ ذاشمُ  واعمنمُب  ٝم٤مٟمٗم

ًي  ـي  اءُ ٜم٤م اًمٖمري ٤م ذيٕمتُ ُمي أَ  ،ٛمُح اًم ًِ  ـْ ـ ومٞمٛمَ شمٙمٛمُ  اعمِمٙمٚم٦مَ  ومئا ٟم٘مقل ومٞمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م، ًمٙم قن ٞمئُ ي

 .يـؿ اًمد  يـ سم٤مؾْم ًمٚمد  

ٝمؿ قمغم ومَ قَ ظْم ر، وُم٤م أَ حر  اًمتي  قم٤مةُ دُ  ؿْ يـ وهُ ٝمؿ قمغم اًمد  َص رَ طْم أَ  ُم٤م !اهللِ ٤منَ حَ ٌْ ومٞم٤م ؾُم 

ٌقن سمٜمٌذ ٓم٤مًمِ اعمُ  ؿُ ئام وهُ ؾْم ٝمؿ ًملِ ٤ميتَ مِح  ؿَ ٔمَ قمْ ٦م، وُم٤م أَ ٌٕمٞمي اًمتي  قاُق سمْ أَ  ؿْ يٕم٦م وهُ اًمنمي 

يـ( اًم٘مديؿ ع اًمد 
ِِ  .ٞمقدٍ سمئا ىمُ   قم٤ممَلٍ مَم إِ  قمتٞمٍؼ ٟٓمٕمت٤مِق ُمـ يمؾ  وا )أي ذا

يـ، اًمد   ـَ ُمِ  ٜم٤مُل ويُ  ٙم٤مدُ يـ يُ اًمد   ؿِ رق، وم٤ٌمؾْم ظْم أَ  ـْ ٤م ؾمٛمٕمٜم٤مه٤م ُمِ ٓم٤معمَ ًمَ  ٦مٌ ٜمَ ِِم ٜمْ ٤م ؿِم ّني إِ 

 قم٤مءاٌت واد   ضمقوم٤مءُ  ، ؿمٕم٤مراٌت ئاُق ظْم إَ  ُؾ تحٚمي وشمَ  ؿُ ٞمَ م اًم٘مِ دَ ٦م ُت يي ر  قى احلُ قمْ وسمدَ 

ٝمؿ، ؿ وُمّم٤محلِ اِت وَ ظمقوًم٤م قمغم ذَ  :واوح٦مَ ً  ي٘مقًمقه٤م سحي٦مً  نْ ٤مء أَ ٜمَ ٌَ ؿ ضُم ّني !! إِ ؿمقه٤مءُ 

 ٓي ئاومٝمؿ، إِ ؾْم أَ  ـْ ؼ ُمِ ؾمٌَ  ـْ ومٞمٛمَ  نُ ٠مْ ًمِمي ٝمؿ!! يمًم اضمقهِ ٦ٍم قمغم وُ ٕمَ ٜمِ ىمْ ـ اٟم٘مِم٤مع أَ ا ُمِ ذرً وطَم 

 ج٤مهرةِ ، واعمُ واعمٙم٤مؿمٗم٦مِ  ةِ أَ رْ اجلُْ  ر ُمٜمٝمؿ قمئاُم٤مُت ٝمَ شمٔمْ  ْت أسمدَ  ػمةِ ظِم ٟم٦م إَ ؿ ذم أوِ ّني أَ 

ٜمقا ٌُ ٌٕمقه، وضَم ومٚمؿ يتي  ىمقا سم٤محلؼ  ذي  ، ًم٘مدْ شدَب إَ  ٤مءَ ؾَم أَ  ٘مقسم٦مَ اًمٕمُ  ـَ ُمِ ـ أَ ُمَ »، وج٤مدًم٦مِ واعمُ 

پ پ پ }ؿ: ٕمق ؿمٝمقاِت ٌِ تي ٝمؿ وُمُ قاِِ هْ ك أَ قمَ ؿ َسْ ّني ٝمقه، إِ قاضمِ قمٜمف ومٚمؿ يُ 

[37]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: { ڀڀٺپ ڀ ڀ 
(1). 

 اع١ٝ يًبخح:باب ايٖذِطاأَل 

 ُمٜمٝم٤م: ف يمثػمةٌ ودراؾمتِ  ًمٌح٨م هذا اعمقوقعِ  اقمٞم٦مَ اًمدي  ٤ٌمَب ؾْم إَ  ني إِ 

ْ   ُمٕمروم٦م اعمٜمٝم٩ِم مَم ٦م إِ ُمي إُ  [ طم٤مضم٦مُ 1] خيٚمق  اًمتل ٓ ٦مِ ئَ ؾ ُمع هذه اًمٗمِ ٕم٤مُمُ ذم اًمتي  قمل  اًمنمي

 .وٓ ُمٙم٤منٌ  ُمٜمٝم٤م زُم٤منٌ 

 ـْ ُمِ ، ؾ ُمٕمٝمؿٕم٤مُمُ اًمتي  ٦مِ يمٞمٗمٞمي   قمغم اعمًٚمؿ ُمٕمروم٦مَ ٤م يتٕملمي سمٞمٜمٜم٤م ممي  ٦مِ ئَ هذه اًمٗمِ  [ وضمقدُ 3]

 .٦مِ قمٞمي ئال اًم٘مقاقمد اًمنمي ظِم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مًمٙملم»ظمٓم٦ٌم قمّمًمء ذم وصػ اعمٜم٤موم٘ملم وسمٞم٤من طم٘مٞم٘متٝمؿ ذم  $ٓسمـ اًم٘مٞم ؿ  (1) ًي ش ُمدارج اًم

(1/214- 266.) 
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ؾ ٕم٤مُمُ ذم اًمتي  وٓ شمٗمريطٌ  راطٌ ومْ ؾ إِ حيُّم  ك ٓطمتي  :عجتٛمَ  ًمٚمٛمُ ذماًمقا قمل  اًمنمي  [ اًمٌٞم٤منُ 2]

 .٦مِ ئَ ُمع هذه اًمٗمِ 

ٝمؿ حِ ٜمْ ُمَ  هؿ، وقمدمُ دِ ـ ُمّم٤مِِ احلٞمٓم٦م ُمِ  ذُ ظْم اعمٜم٤موم٘ملم، وأَ  دِ ِـ ُمٙم٤مِِ ع ُمِ جتٛمَ اعمُ  [ تذيرُ 4]

ؿ خ٤مدقم٤مِت سمٛمُ  ارِ ؽِم ٞمٝمؿ وآهمْ ًمَ يمقن إِ اًمر   ؾ ُمٕمٝمؿ، وقمدمُ ٕم٤مُمُ طم٤مل اًمتي  ٘م٦مَ اًمث  

ًي  رُب اًمٕم٘مْ  ؿْ ومٝمُ  :ؿوشمٚمٌٞم٤ًمِت   .دوغُ اًمٚمي  ٦مُ واحلٞمي  ٤مُم٦مُ اًم

 ُؽ ، وهتْ ُمقاشمٞم٦مٍ  وؾمٞمٚم٦مٍ  وقمغم صٕمٞمد يمؾ   ٦ٌمٍ ٜم٤مؾَم وُمُ  حمٗمؾٍ  ُمٜمٝمؿ ذم يمؾ   حذيرُ [ اًمتي 1]

 ؿ، وسمٞم٤منُ صٗم٤مِت  ٝم٤مرُ فمْ هؿ، وإِ يمٞمدِ  ِق رُ ـمُ  ْم٤مُح يْ ظم٤ٌمي٤مهؿ وإِ  هؿ، ويمِمُػ ت٤مرِ ؾْم أَ 

 .ُؾ تٕم٤مُمِ ُمٜمٝمؿ اعمُ  وحيت٤مطُ  ٝمؿ اجل٤مهُؾ طم٘مٞم٘متَ  ويٕمرَف  يٜمخدَع هبؿ هم٤مومٌؾ  ك ٓٝمؿ طمتي ؾم٤مًمٞمٌِ أَ 

 ِّابك١ُايٖظ ساطاُتايذ: 

ًي  َل ٜمِ ٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ُمـ اعمقاوٞمع اًمتل قمُ اًمٜم   ًمٞمػ ومٞمٝم٤م، ومٝمٜم٤مك ٠مْ سم٤مًمتي  ُػ ٚمَ واخلَ  ُػ ٚمَ اًم

 ٓي تٝم٤م إِ ٚمي وهل قمغم ىمِ  ،ه٤موهمػمِ  ٦مِ اجل٤مُمٕمٞمي  ؾِ ؾم٤مِِ واًمري  سمْؾ  ،راؾم٤مِت واًمد   ٥ِم ُمـ اًمٙمتُ  اًمٕمديدُ 

 ُمٜمٝم٤م: ضمقاٟم٥َم  شمٜم٤موًم٧ْم  قمٚمٞمٝم٤م ىمدْ  ئاقمل اعمحدودِ ئال اـم  ظِم  ٤م ُمـّني أَ 

 ؿ ُمثؾ:سمٞم٤من صٗم٤مِت  - أ

 «  اًمٗمري٤مب   ٤ممِ ُمَ ًملِ ش اعمٜم٤موم٘ملم ٗم٤مق وذمّ صٗم٦م اًمٜم
(1). 

 « ُٗم٤مق وٟمٕم٧ُم اًمٜم   صٗم٦م   ً ـْ  قرةِ صمُ ٜمـ اعم٠مْ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اًم  ِب َٕ  شملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ  قم

ٗمٝم٤مين  ْص إَ  ؿِ ٞمْ ٕمِ ٟمَ 
(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مب شمريمل إصؾ. ُمـ أهؾ ومري هق: ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اعمًتٗم٤مض، أسمق سمٙمر اًمٗمري٤مب (1)

)ُمـ وقاطمل سمٚمخ( طمدث سمٛمٍم وسمٖمداد. ورطمؾ رطمٚم٦م واؾمٕم٦م.ووزم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمديٜمقر ُمدة، ويم٤من 

:  -هـ  317حيي جمٚمًف ٟمحق قمنمة آٓف، )وًمد:  هـ(، روى قمـ قمكم سمـ اعمديٜمل،  211وشمقذم 

، شؿمذرات اًمذه٥م» وأب ضمٕمٗمر اًمٜمّٗمٞمكم وـمٌ٘متٝمًم، وأول ؾمًمقمف ؾمٜم٦م أرسمع وقمنميـ وُم٤مِتلم. يٜمٔمر: 

 (.138/ 3، ًمٚمزريمكم )شإقمئام »(، 6/ 4اًمٕمًمد )ٓسمـ 

خ، ُمـ اًمث ٘م٤مت ذم احلٗمظ ، إصٌٝم٤مين  اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق، أسمق ٟمٕمٞمؿ هق: أمحد سمـ قمٌد (3)  =، طم٤مومظ، ُم١مر 
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 معهم
 ٗم٤مق ُمثؾ:٥م اًمٜم  ٕمَ ؿُم  سمٞم٤منُ  أو - ب

 « ل  ٜمِ اًمٖمَ  دِ ٌْ ـ قمَ ًَ حلَ  شٗم٤مقاًمٜم   ٥ُم ٕمَ اعمٜم٤موم٘مقن وؿُم. 

يؿ د قمٜمٝمؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمرورَ  ُم٤م ئالِ ؿ ُمـ ظِم ودراؾم٤مت قُمٜمٞم٧م هِب  ٥ٍم يمتُ  وْ أَ  -ج

 ُمثؾ:

 «احلٛمٞمدي   يزِ زِ اًمٕمَ  دِ ٌْ ٞمخ قمَ ديمتقراة ًمٚمِمي  شاعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. 

ً  ِّن د ذم ؿم٠مْ ُم٤مورَ  رُ يمْ ذِ  وْ أَ  – د  ٦م ُمثؾ:ٜمي ؿ ذم اًم

 «  ٗم٤مُق اًمٜم  
ِ
ً   واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء  ٞمخُم٤مضمًتػم ًمٚمِمي ش رةِ ٓمٝمي اعمُ  ٦مِ ٌقيي اًمٜمي  ٦مِ ٜمي اًم

 ٤مص.اًم٘مّمي  ـِ مْحَ اًمري  دِ ٌْ قمَ 

 هؿ قمغم اًمٕم٘مٞمدة ُمثؾ:رِ ظمٓمَ  ضمٝم٦مِ  ـْ قمٜمٞم٧م هبؿ ُمِ  دراؾم٤مٌت  وْ أَ  - هـ

 «  ٝمقان.اًمِمي  يزِ زِ اًمٕمَ  دِ ٌْ ُم٤مضمًتػم ًمٚمديمتقر قمَ ش ره قمغم اًمٕم٘مٞمدةٗم٤مق وظمٓمَ اًمٜم 

 ُمثؾ: ٦مِ ئاُمٞمي ؾْم اإلِ  قمقةِ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمدي  ٦مِ ٟمٞمئَ ؿ اًمدي وارهدْ أَ  سمٞم٤منُ  وْ أَ  - ح

 «  ش. ىمديًًم وطمديًث٤م ٦مِ ئاُمٞمي ؾْم قمقة اإلِ مه٤م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمدي رُ صمَ وأَ  دىم٦مُ ٟمْ واًمزي  ٗم٤مُق اًمٜم

 .هراين  اًمزي  ٦مَ ٞمي ٓمِ ُم٤مضمًتػم ًمٚمديمتقر قمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف. واؾمتج٤مز ًمف أسمقه ـم٤مِٗم٦م ُمـ ؿمٞمقخ اًمٕمٍم = واي٦م، اجل٤مُمع سملم اًمٗم٘مف واًمتيّمق  ٤مم واًمر  ، أضم٤مز ًمف ُمـ اًمِمي

، وؾمٛمع ُمـ قمٌد سمـ أمحد واًم٘م٤ميض أب أمحد  اهلل سمـ ضمٕمٗمر ظمٞمثٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمًمن وُمـ سمٖمداد ضمٕمٗمر اخلٚمدي 

٤مر وهمػمهؿ )وًمد :  د اًم٘مّمي ٤مل وأمحد سمـ حمٛمي ًي د سمـ أمحد اًمٕم :  -هـ  226حمٛمي هـ(. ىم٤مل 421وشمقذم 

رضمٚملم: أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين  وأسمق طم٤مزم  سمٙمر اخلٓمٞم٥م: مل أر أطمًدا أـمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ احلٗمظ همػم أسمق

ح٤مسم٦م»، وشطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء»اًمٕمٌدوي  إقمرج. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:  ـمٌ٘م٤مت »، وشُمٕمروم٦م اًمّمي

واة صملم واًمر  ة»، وشاعمحد  قي حٞمحلم»، وشدِٓؾ اًمٜمٌ   ش.اعمًتخرج قمغم اًمّمي

٤مومٕمٞمي٦م اًمٙمؼمى»يٜمٔمر:  ٌٙمل  )شـمٌ٘م٤مت اًمِمي  ً هٌل  شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، و18 /4، ٓسمـ اًم ، ًمٚمذي

(17 /412 – 464.) 
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 ُمثؾ:٤مريخ  اًمتي ٝمؿ قمؼْم ثِ ظم٤ٌمِِ  سمٞم٤منُ  وْ أَ  - ط

 « ُطمٌٜمٙم٦م  ـِ مْحَ اًمري  دِ ٌْ ًمٕمَ  ش٤مريخاعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمتي  ٨ُم ٗم٤مق وظم٤ٌمِِ اًمٜم   فم٤مهرة

اعمٞمداين  
(1). 

 يم٤مٟم٧ْم  نْ رى طمقل اعمقوقع، وإِ ظْم إُ  تٞم٤ٌمِت ٗم٤مت واًمٙمُ ًمي ١مَ ُمـ اعمُ  وهٜم٤مك اًمٕمديدُ  

اًمتل  ٦مِ قمٞمي اًمنمي  سمٌٞم٤من اًم٘مقاقمدِ  اهتٛم٧ْم  قمغم دراؾم٦مٍ  -نك أطمتي - رْ ثُ قمْ أَ  ٜمل ملْ ٟمي  إِ ٓي إِ  ىمٚمٞمٚم٦مً 

ًي  ؾِ ٕم٤مُمُ اًمتي  ـمٌٞمٕم٦مِ  ـ تديدُ ٙمِ ٛمْ ٝم٤م يُ قمغم وقِِ   .٦مِ ئَ ُمع هذه اًمٗمِ  ديدِ اًم

 ّْن قمغم إِ  ٧ُم ٤م ؿم٤مرومْ ٜمل عمي ٟمي  أَ ٓي إِ 
ِ
 :ـِ يْ تٍَم خُمْ  لْمِ ثَ حْ قمغم سمَ  ُت تقراة قمثرْ يمْ رؾم٤مًم٦م اًمدي  ٤مء

 ًْ اعمُ  يزِ زِ اًمٕمَ  دِ ٌْ قمَ  ـِ سمْ  دِ ٛمي يمتقر حُمَ ًمٚمدي  مه٤م:دُ طَم أَ 
ؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ٕم٤مُمُ اًمتي » قان:ٜمْ د سمٕمُ ٜمِ

 ش.٦مً ىمرآٟمٞمي  دراؾم٦مً 

 دِ اوُ اًمدي  يزِ زِ اًمٕمَ  دِ ٌْ يمتقر قمَ ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم، ًمٚمدي  شمٙمٛمٞمكم   ٨ٌم سمحْ  :رُ وأظَم 

ً  »قان: ٜمْ سمٕمُ   ش.ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ؾ اًمٜمي ذم شمٕم٤مُمُ  ٦مُ قمٞمي اًمنمي  ٞم٤مؾم٦مُ اًم

  ل ظمػمَ ومجزامه٤م اهلل قمٜم   :يمٌػمةً  ةً دَ ُمٜمٝمًم وم٤مِِ  ُت اؾمتٗمدْ  ٜملٟمي أَ  واحلؼ  
ِ
 .اجلزاء

ًي  ـْ وُمِ ط اعمّمٓمٗمك  ػمةُ ؾِم  ٧ْم طمٗمٚمَ  وًم٘مدْ   سمٛمقاىمػ يمثػمةٍ  ٤مًمِح اًمّمي  ِػ ٚمَ سمٕمده اًم

، وضمزرٍ  سملم ُمدٍّ  حي٦م ُمـ اعمجتٛمع، ُم٤مؾ ُمع هذه اًمنمي ٕم٤مُمُ اًمتي  تٙمل ـمٌٞمٕم٦مَ  يم٤مٟم٧ْم 

٤م ، ممي ٜم٦مٍ ئايَ وُمُ  ئاظٍ همْ ، وإِ ٤ًمحم٦مٍ وُمُ  قٍ قمٗمْ ، واظمذةٍ ١مَ وُمُ  ، وشمٌٙمٞم٧ٍم وشمرهٞم٥ٍم  وشمرهمٞم٥ٍم 

ؾ ذًمؽ ضْم أَ  ـْ ف، ُمِ ُمٕم٤معمَ  ؿُ ٛمف وشمرؾُم تٙمُ  ٦مٍ ذقمٞمي  ف سم٘مقاقمدَ ٓمِ  وٌْ مَم إِ  احل٤مضم٦مُ  دقم٧ِم 

  سم٤مهلل.ٓي هذا اعمقوقع وُم٤م شمقومٞم٘مل إِ  ودراؾم٦مِ  ًمٌح٨ِم  ٧ُم شمقضمٝمْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَٜميَٙم٦م اعمٞمداين (1) م(، 1937 -هـ 1241، اًمدُمِم٘مل: وًمد ذم دُمِمؼ )هق: قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ طَم

ذم إزهر  ، صمؿي درس اًمِمٞمخ$درس ذم ُمٕمٝمد اًمتقضمٞمف اإلؾمئاُمل اًمذي أٟمِم٠مه واًمده 

٦م، صمؿي  ٦م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمنمقمل  اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة إوىم٤مف اًمًقريي ضمف ذم ُمديريي اًمنميػ، وقمٛمؾ سمٕمد ختر 

د  قمْمًقا هلٞمئ٦م اًمٌحقث ذم وزارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ذم ؾمقري٤م، وقمٛمؾ أؾمت٤مًذا ذم ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمي

٦م  -هـ1431ىمراسم٦م صمئاصملم قم٤مًُم٤م: شمقذم )سمـ ؾمٕمقد ذم اًمري٤مض، صمؿي أؾمت٤مًذا ذم ضم٤مُمٕم٦م أم  اًم٘مرى ذم ُمٙمي

 ش.ُمقىمع اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م» م(.3114
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 معهم
 اًم٘مقاقمدِ  سمٞم٤منِ  ٤ًمرَ ُم ْت ذَ ظَم أَ  ىمدْ  رةِ ظم  ت٠مَ اعمُ  ٦مِ راؾم٤مت اجل٤مُمٕمٞمي ُمـ اًمد   اًمٕمديدَ  ني وَٕ 

 ك:ؿمتي  ذم جم٤مٍٓت  ٦مِ قمٞمي اًمنمي 

ـِ  ٦مُ ٝمٞمي ٘مْ اًمٗمِ  قاسمطُ واًمْمي  اًم٘مقاقمدُ »: ٦مِ ومٗمل اًم٘مْم٤مي٤م اعم٤مًمٞمي  -1 ذم اعمٕم٤مُمئات  ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  قمٜمد اسم

 ٤مل.اًمِمي  ٞمؿَ اهِ رَ سمْ إلِ ش اعم٤مًمٞم٦م

ف ذم وم٘مْ  ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  ـِ قمٜمد اسمْ  ٦مُ ٝمٞمي ٘مْ اًمٗمِ  قاسمطُ واًمْمي  اًم٘مقاقمدُ »: ٦مِ يي َهِ وذم اًمٕمئاىم٤مت إُ   -3

ًي  دٍ ٛمي حَ عمُ ش ةْه إُ   .قاطاًم

 .اجلٞمزاين   دٍ ٛمي حَ عمُ ش عدَ ىمقاقمد ُمٕمروم٦م اًمٌِ : »ع يمـدَ وذم ُمٕمروم٦م اًمٌِ  -2

هذا اعمٜمحك ُمـ  َؾ ثْ ُمِ  ني أَ  ٧ُم يْ أَ رَ  وم٘مدْ  ،هر ؿمقاهدِ يمْ سمذِ  يٓمقل اعم٘م٤ممُ  ٤م ىمدْ وٟمحق ذًمؽ ممي 

 ريؼ.اًمٓمي  ضمقاٟم٥َم  ءُ ِض ويُ  وحيٙمؿ اًمٕمئاىم٦مَ  راؾم٤مت يْمٌط اعم٤ًمرَ اًمد  
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 ُم٦م:اعم٘مد  

 :متٝمٞمد

 .٦مِ قمٞمي اًمنمي  شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدةِ 

 .٤موذقمً  ٖم٦مً ٗم٤مق ًمُ شمٕمريػ اًمٜم  

 :لْمِ ٚمَ : ويِمتٛمؾ قمغم ومّْم ُل وي إَ  اًم٤ٌمُب 

 وومٞمف ُمٌحث٤من: ،ٗم٤مقاًمٜم   قاعُ ٟمْ أَ  :ُل وي إَ  اًمٗمّمُؾ 

 .)إيمؼم( ٗم٤مق آقمتـ٘م٤مدي  : اًمٜم  ُل وي إَ  اعمٌح٨ُم 

 ف.قاقمُ ٟمْ وأَ  (ٖمرْص )إَ  ٗم٤مق اًمٕمٛمكم  ٤مين: اًمٜم  اًمثي  ٌح٨ُم اعم

 :٤مين: ومٞمف ُمٌحث٤مناًمثي  اًمٗمّمُؾ 

 ٗم٤مق.٥م اًمٜم  ٕمَ اعمٜم٤موم٘ملم وؿُم  ٤ًممُ ىمْ أَ  :ُل وي إَ  اعمٌح٨ُم 

 .هٝمقرِ فمُ  ٤ٌمُب ؾْم ٗم٤مق وأَ اًمٜم   ةُ ٤مين: ٟمِم٠مَ اًمثي  اعمٌح٨ُم 

 صمئاصم٦ِم ومّمقٍل:٤مين: ويِمتٛمؾ قمغم اًمثي  اًم٤ٌمُب 

 اعمٜم٤موم٘ملم ويِمتٛمؾ قمغم: ٤مُت صٗم :ُل وي إَ  اًمٗمّمُؾ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٚمٝمؿ ُمع اًمٜمي اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مل شمٕم٤مُمُ  صٗم٤مُت  :ُل وي إَ  اعمٌح٨ُم 

 لم.ٜمِ ُمِ ١مْ ٚمٝمؿ ُمع اعمُ اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مل شمٕم٤مُمُ  صٗم٤مُت  ٤مين:اًمثي  اعمٌح٨ُم 

 صمئاصم٦م ُم٤ٌمطم٨َم:٤مين: وومٞمف اًمثي  اًمٗمّمُؾ 
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 .اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٙم٤مومريـ قآةُ : ُمُ ُل وي إَ  اعمٌح٨ُم 

 ؾ اًمٙمت٤مب.هْ أَ  ـْ ؿ اًمذيـ يمٗمروا ُمِ قاِّن ظْم اعمٜم٤موم٘ملم إلِ  قآةُ : ُمُ ُل وي إَ  اعمٓمٚم٥ُم 

 ؿ ًمٚمٛمنميملم.قآُت ُمُ  :٤ميناًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 

 ٤م.ٜملم سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم ُمِ ١مْ قآة اعمُ ُمُ  ـْ ُمِ  رٌ قَ : ُص ٤مًم٨ُم اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 

 قمْ قآة اعمٜم٤موم٘ملم ذم زُم٤مٟمٜم٤م َٕ : جم٤مٓت ُمُ اسمعُ اًمري  اعمٓمٚم٥ُم 
ِ
 يـ.اًمد   داء

 .قدِ ٝمُ ًمٚمٞمَ  اومْم٦مِ اعمٜم٤موم٘ملم واًمري  ِم٤مهب٦مُ : ُمُ ٤ميناًمثي  اعمٌح٨ُم 

 ٦م.ُمي وقمٜمد ؾمٚمػ إُ  ِل طْم ٝم٤مت اًمقَ ٞم: اعمٜم٤موم٘مقن ذم شمِم٤ٌمًم٨ُم اًمثي  اعمٌح٨ُم 

 صمئاصم٦ِم ُم٤ٌمطم٨م:ويِمتٛمؾ قمغم  اًمٗمّمُؾ اًمثي٤مًم٨ُم:

 : قم٘مٞمدة اعمٜم٤موم٘ملم ذم ظم٤مًم٘مٝمؿ.ُل وي إَ  اعمٌح٨ُم 

 اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. ٤مين: ُمقىمُػ اًمثي  اعمٌح٨ُم 

 ٝم٤مد.اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اجلِ  : ُمقىمُػ ٤مًم٨ُم اًمثي  ٌح٨ُم اعم

 :ّمقلٍ ومُ  ويِمتٛمؾ قمغم صمئاصم٦مِ  :ثي٤مًم٨ُم اًم اًم٤ٌمُب 

 .قلٍ ٚمُ ؾَم  ـُ ٝمؿ اسمْ ٞمٛمُ قمِ ٜم٤موم٘ملم وزَ اعمُ  ُس أْ : رَ ُل وي إَ  اًمٗمّمُؾ 

 وومٞمف مخ٦ًُم ُمٓم٤مًم٥َم:: ُل وي إَ  اعمٌح٨ُم 

 ف وضمقاريف.شمُ ْه ف وأُ ٞمتُ ٜمْ ف ويمُ ٛمُ : اؾْم ُل وي إَ  اعمٓمٚم٥ُم 

ِل  اعمٓمٚم٥ُم اًمثي  ـِ ؾَمُٚمقٍل ُمـ اًمٜمٌي  .ملسو هيلع هللا ىلص٤مين: ُمقاىمُػ اسْم

 .ف ُمـ اًمٖمزواتُمقاىمٗمُ  اًمثي٤مًم٨ُم: اعمٓمٚم٥ُم 

اسمُع:  اعمٓمٚم٥ُم   .قلٍ ٚمُ ؾَم  ـِ ُمتٗمرىم٦م ٓسمْ  ُمقاىمُػ اًمري
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ـِ  : ُمرُض اخل٤مُمُس  اعمٓمٚم٥ُم   ف.٤ميتُ وِّن  قلٍ ٚمُ ؾَم  اسم

 :ُمٓم٤مًم٥َم  سمٕم٦مُ رْ يـ وومٞمف أَ رِ اعمٜم٤موم٘ملم أظَم  زقم٤مُم٤مِت  ٤مين: سمٕمُض اًمثي  اعمٌح٨ُم 

 اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ همػم اًمٞمٝمقد. : زقم٤مُم٤مُت ُل وي إَ  اعمٓمٚم٥ُم 

 اًمٞمٝمقد. ٤مرِ ٌَ طْم اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ أَ  ٤مين: زقم٤مُم٤مُت اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 

 اعمٜم٤موم٘ملم. ـَ شم٤مب ُمِ  ـْ : ُمَ ٤مًم٨ُم اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 

 .٤ًمءاًمٜم   ـَ : اعمٜم٤موم٘م٤مت ُمِ اسمعُ اًمري  اعمٓمٚم٥ُم 

 :ُم٤ٌمطم٨َم  ويِمتٛمؾ قمغم صمئاصم٦مِ  :٤ميناًمثي  اًمٗمّمُؾ 

 اؿمدة.ئاوم٦م اًمري زقم٤مُم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اخلِ  رزُ سمْ أَ  :ُل وي إَ  اعمٌح٨ُم 

 .اًمٞمٝمقدي   ٠مٍ ٌَ ؾَم  ـُ سمْ  اهللِ دُ ٌْ : قمَ ُل وي إَ  اعمٓمٚم٥ُم 

ًي  ٤مين: ومرىم٦مُ اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم   ٦م.ٞمي ئِ ٌَ اًم

 .ڤ (1) نَ ًَم ثْ ذم اًمٗمتٜم٦م زُمـ قمُ  ٠مٍ ٌَ ؾَم  ـِ اسمْ  : دورُ ٤مًم٨ُم اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 

 كِمٍّ ٦م زُمـ قمَ ذم اًمٗمتٜم ٠مٍ ٌَ ؾَم  ـِ اسمْ  : دورُ اسمعُ اًمري  اعمٓمٚم٥ُم 
 .ڤ (3)

ـِ  اهلل دِ ٌْ ٤ٌمع قمَ شمْ أَ  ٝمرُ ؿْم : أَ اخل٤مُمُس  اعمٓمٚم٥ُم   .٠مٍ ٌَ ؾَم  سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ َأِب اًمَٕم٤مصِ  (1) ٌِْد ؿمٛمس، أُمػم اعم١مُمٜملم، أسمق قمٛمرو، وأسمق قمٌد  هق: قمثًمن سمـ قمٗم٤من سم ـِ قَم ـِ ُأَُمٞمي٦َم سم سم

، وذو اًمٜمقريـ، وص٤مطم٥م اهلجرشملم، وزوج اهلل، اًم٘مرر إُمقي...: أطمد اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم

ىمٌؾ اعمٌٕم٨م، ومقًمدت ًمف قمٌد اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلصآسمٜمتلم. ىمدم اجل٤مسمٞم٦م ُمع قمٛمر. وشمزوج رىمٞم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

 (.3/449وسمف يم٤من يٙمٜمك، وسم٤مسمٜمف قمٛمرو. يٜمٔمر: ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء )
٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف، أُمػم اعم١مُمٜملم، أسمق قمٌد ُمٜم٤مف سمـ قمٌد اعمٓمٚمهق: قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م  (3)

احلًـ اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل:... وأُمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أؾمد سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اهل٤مؿمٛمٞم٦م، وهل سمٜم٧م 

سم٤معمديٜم٦م:... يم٤من ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم  ملسو هيلع هللا ىلصقمؿ أب ـم٤مًم٥م، يم٤مٟم٧م ُمـ اعمٝم٤مضمرات، شمقومٞم٧م ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

 (.3/491يٜمٔمر: ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء )إوًملم، ؿمٝمد سمدرا وُم٤م سمٕمده٤م، ويم٤من يٙمٜمك أسم٤م شمراب. 
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 ة وُم٤م سمٕمده.ٌقي ي ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اًمٜم  اًمن   خٓمٞمطُ اًمتي  ٤مين:اًمثي  اعمٌح٨ُم 

 ة.ٌقي ي ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اًمٜم  اًمن   خٓمٞمطُ اًمتي  :ُل وي إَ  اعمٓمٚم٥ُم 

 ة.ٌقي ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم سمٕمد قمٝمد اًمٜم   ياًمن   خٓمٞمطُ ٤مين: اًمتي اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 

ٌي  ي ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم اًمٕمٝمدِ اًمن   خٓمٞمطُ اًمتي  :٤مًم٨ُم اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم   ٤مد.اًمٕم

 رة.ظم  ت٠مَ ي ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم اًمٕمٝمقد اعمُ اًمن   خٓمٞمطُ : اًمتي اسمعُ اًمري  اعمٓمٚم٥ُم 

 :ُم٤ٌمطم٨َم  مخ٦ًمِ : ويِمتٛمؾ قمغم ٤مًم٨ُم اًمثي  اًمٗمّمُؾ 

 ٗم٤مق. اًمٜم  مَم إِ  اعمٜمًقسم٦مُ  ُق رَ اًمٗمِ  :ُل وي إَ  اعمٌح٨ُم 

 ٗم٤مق.: اعمٞمٙم٤مومٞمٚمٞم٦م واًمٜم  ُل وي إَ  اعمٓمٚم٥ُم 

 .احلٛمراءُ  ٦مُ ٞمققمٞمي اًمِم   ٤مين:اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 

 .اًمٖمرب   : آؾمتٕمًمرُ ٤مًم٨ُم اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 

ٌَلْمِ   .اعمٌح٨ُم اًمثي٤مين: ويِمتٛمؾ قمغم ُمٓمٚم

ِِٕم٦ِم ذم َأْوؾم٤مط اًمٜمي٤مس  ٤م ـْ َأْٟمقاع اًمٜم ٗم٤مق اًمِمي ُل: ُِم  .اعمٓمٚم٥ُم إَوي

 .ٗم٤مٌق وٟمِ  ًمنٌ يْ جيتٛمع ذم اًم٘مٚم٥م إِ  : هْؾ اًمثي٤مين ٚم٥ُم اعمٓم 

 ؿ قمٜمد اعمقت وذم ىمٌقرهؿ ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.:طم٤مهلُ اًمثي٤مًم٨ُم  اعمٌح٨ُم 

 ؿ قمٜمد اعمقت.قاهلُ طْم : أَ ُل وي إَ  اعمٓمٚم٥ُم 

 اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 
ِ
 .٤م وطمديثً ظم٤ممت٦م سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم ىمديًًم  ٤مين: قمرض ًمًقء

 ىمٌقرهؿ. اعمٜم٤موم٘ملم ذم قاُل طْم : أَ ٤مًم٨ُم اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 

اسمعُ   اعمٜم٤موم٘ملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. : طم٤مُل اعمٌح٨ُم اًمري

 اعمٜم٤موم٘ملم: : قم٤ٌمدةُ اعمٌح٨ُم اخل٤مُمُس 

 ؿ.: صئاُت ُل وي إَ  اعمٓمٚم٥ُم 

 ٤مين: ذيمرهؿ هلل.اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 
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 ؿ ًمٚم٘مرآن.ُت راءَ : ىمِ ٤مًم٨ُم اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 

 : صدىمتٝمؿ.اسمعُ اًمري  اعمٓمٚم٥ُم 

٤مدُس  ًي  :ُمٓم٤مًم٥َم  سمٕم٦مُ رْ : وومٞمف أَ اعمٌح٨ُم اًم

 اًمٙمقن ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم. قمداءُ  :ُل وي إَ  ٓمٚم٥ُم اعم

 ٗم٤مق؟!ح٤مسم٦م سم٤مًمٜم  رُمك اًمّمي  ـْ هٜم٤مك ُمَ  ٤مين: هْؾ اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 

 .ڤح٤مسم٦م ٗم٤مق اًمذي ظم٤مومف اًمّمي اًمٜم   : ُم٤م٤مًم٨ُم اًمثي  اعمٓمٚم٥ُم 

 يٕمرومقن اعمٜم٤موم٘ملم. ڤح٤مسم٦م يم٤من اًمّمي  :هْؾ اسمعُ اًمري  اعمٓمٚم٥ُم 

 ويِمتٛمؾ قمغم ومّمٚملم:، ؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملمٕم٤مُمُ ذم اًمتي  ٦مُ قمٞمي اًمنمي  : اًم٘مقاقمدُ اسمعُ اًمري  اًم٤ٌمُب 

ً  ٕم٤مُمُ ذم اًمتي  ٦مُ قمٞمي نمي اًم ٘مقاقمدُ اًم: لِ وي إَ  اًمٗمّمؾِ   :ؿٚمْ ؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مل اًم

 ٓي٤مت اًمٕم٤مُم٦م وُم٤م يٚمحؼ هب٤م.اًمقِ  ونُ ١مُ : ؿُم ُل وي إَ  اعمٌح٨ُم 

 اعم٤مًمٞم٦م. ونُ ١مُ ٤مين: اًمِم  اًمثي  اعمٌح٨ُم 

 ٦م.قم٤مُمي  : ىمقاقمدُ ٤مًم٨ُم اًمثي  اعمٌح٨ُم 

قمٞمي٦م ٘مقاقمدُ اًم :٤ميناًمثي  اًمٗمّمؾِ ِ  ؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مل اًم٘مت٤مل.ٕم٤مُمُ ذم اًمتي  اًمنمي

 ؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ىمٌؾ اًم٘مت٤مل.ٕم٤مُمُ اًمتي  :ُل وي إَ  اعمٌح٨ُم 

 اًم٘مت٤مل. ٜم٤مءَ صمْ ؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم أَ ٕم٤مُمُ اًمتي  :٤ميناًمثي  اعمٌح٨ُم 

 ؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمد اًم٘مت٤مل.ٕم٤مُمُ : اًمتي ٤مًم٨ُم اًمثي  اعمٌح٨ُم 

 طمـؼئاُم

 اخل٤ممت٦م

 ًمٗمٝم٤مرسا
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ً  ًمي ١مَ ُمـ ُمُ  داٍث طْم وأَ  عَ وىم٤مِِ  سمٕمَض  ُت دْ رَ وْ أَ  -1 ًي ػمة ًمٕمٚمًمِِ ٗم٤مت اًم  ،ٚمػٜم٤م ُمـ اًم

ً  ُمـ يمتُ  ُت واؾمتٗمدْ   ضم٦مٌ ري وخُم  ٌؼ ٘مي ُمٜمٝم٤م حُم  اقمددً  ني ذًمؽ َٕ  :ٕم٤مسةِ اعمُ  ػمةِ ٥م اًم

 ف.طم٤مديثُ أَ 

ًمٙمقّن٤م شمِمتٛمؾ قمغم  :ٜم٤موم٘ملمًمٚمٛمُ  وُمقاىمَػ  ُمـ اًمٌح٨م ؿمقاهدَ  ذم ُمقاوعَ  ُت يمررْ  -3

 ه٤م هٜم٤م وهٜم٤مك.رادَ يْ ٤م يًتدقمل إِ ممي  :ؼَم روس واًمٕمِ اًمٕمديد ُمـ اًمد  

ًَ  وحٞمح أَ يم٤من ذم درضم٦م اًمّمي   ُم٤مٓي إِ  ٤مدي٨ِم طَم ُمـ إَ  دَ ورِ  أُ ٓي قمغم أَ  ُت اضمتٝمدْ  -2  ـِ احل

ه دون اقمت٤ٌمر ٞمدِ يِ ٠مْ ٕمْمٞمد واًمتي ًم ًمٚمتي ٟمي وم٢مِ  هق وٕمٞمٌػ  د ُم٤مورَ  نْ ٙم٤من، وم٢مِ ُمْ اإلِ  رَ ىمدْ 

 لم وٕمٗمف.ٞمِ ُمع شمٌْ  ؿٌ ٙمْ ٌٜمك قمٚمٞمف طُم يُ  دًمٞمئًا  وْ أَ  ٦مً جي طُم 

  ُمّم٤مدره٤م.مَم إِ  ٤مدي٨َم طَم ه٤م وإَ رِ قَ  ؾُم مَم إِ  أي٤مِت  ُت دْ ٜمَ ؾْم أَ  -4

 سم٤محلريم٤مت ُمع سمٞم٤من ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م. ٗم٤مظ اًمٕمنةِ ًمْ قمغم شمِمٙمٞمؾ إَ  ٧ُم طمرْص  -1

ًَ يُ  ٤مريَخ تي اًم ني سمٕمٍمٟم٤م احل٤مزم: َٕ  داِث طْم وإَ  عِ اًمقىم٤مِِ  طَ رسمْ  اضم٤مهدً  ٧ُم طم٤موًمْ  -6 ف ٕمٞمد ٟمٗم

 ني  أَ ٓي إِ  ؾم٤مًمٞم٥ُم إَ  قم٧ِم وشمٜمقي  ًمءُ ؾْم إَ  ِت دَ شمٕمدي  نْ سم٤مًم٤ٌمرطم٦م، وإِ  ٞمٚم٦مَ اًمٚمي  ٌفَ ؿْم وُم٤م أَ 

 .ُمِمؽميم٦مٌ  واًمٖم٤مي٦مَ  واطمدٌ  اعم٘مّمدَ 

 .ؿِ اضمِ ، واًمؽمي ، واعمراضمعِ طم٤مدي٨ِم ًممي٤مت، وإَ  سمٗمٝم٤مرَس  اًمٌح٨َم  ٧ُم ٚمْ ذيي  -7

 ه٤م ذم اًمٌح٨م.رُ يمْ ذِ  ًمقاردِ سمٕمض اعمقاىمع ا ضمٖمراومٞم٦مِ  تديدُ  شمؿي  -9

 



 14 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 

ل قمٚمٞمف سمًم هق ٜمِ صمْ ره وأُ ٙمُ ؿْم ف، وأَ ًمِِ ٕمْ ًمٜمَ  ؿم٤ميمرٍ  شمٕم٤ممم محدَ  اهللَ دُ مْحَ  أَ ين  : وم٢مِ ويف اخلتام

٘مٜمل ٓظمتٞم٤مر هذا طمٞم٨م وومي  فُ ٤مٟمَ حَ ٌْ ٜمك قمغم ٟمٗمًف ؾُم صمْ قمٚمٞمف، هق يمًم أَ  يص صمٜم٤مءً طْم أُ  ف، ٓٚمُ هْ أَ 

قمغم اًمٕمديد  ٧ُم ومْ شمٕمري  : وم٘مدْ  ومٞمف ُت أْ سمدَ  نْ أَ  ذُ ٜمْ ُمُ  ف اًمٙمٌػمةِ شمِ دَ سمٗم٤مِِ  ُت رْ اعمقوقع اًمذي ؿمٕمُ 

ً  اًمتي  ٥ِم ُمـ يمتُ   .٤مومٕم٦مِ واًمٜمي  ٗمٞمدةِ رى اعمُ ظْم إُ  ّم٤مِت خّم  واًمتي  قمقةِ ، واًمدي ػمةِ ٗمًػم واًم

ؾ زم ؾمٝمي  ، طمٞم٨ُم ٤مم هذا اًمٌح٨ِم متْ ف إلِ قمغم قمقٟمف وشمقومٞم٘مِ  ۴ اهللَ  دُ مْحَ وأَ 

 زم ُمـ قم٤ٌمده اًمّمي  ٠مَ وهٞمي  ف،٤ٌمشمِ ل قم٘مَ ٤مُمِ ُمَ ؾ أَ ف، وذًمي ٌَ صٕمْ 
ِ
 ـْ ٤مصحلم ُمَ اًمٜمي  ٤محللم واًمٕمٚمًمء

 ؿم٤مدي.رْ ٚمّمقا ذم شمقضمٞمٝمل وإِ ظْم وا سمٞمدي، وأَ ذُ ظَم أَ 

 ئاُص ظْم ف اإلِ يم٤مشمٌِ  طمٚمٞمَػ  يٙمقنَ  نْ ، وأَ ٌح٨ِم اًم اهبذ يٜمٗمعَ  نْ أَ  فُ ٤مٟمَ حَ ٌْ ئًا اعمقمم ؾُم ؾم٤مِِ 

 وشم٘مّمػمٍ  ٠مٍ ٓمَ ظَم  ـْ ٤م ُمِ وُم٤م يم٤من ومٞمٝم، ـ اهللومٛمِ  صقاٍب  ـْ ، ومًم يم٤من ومٞمٝم٤م ُمِ واًمٕمٛمؾِ  ذم اًم٘مقلِ 

 .ٓم٤منِ ٞمْ ٟمٗمز واًمِمي  ـْ ومٛمِ 

 وآِخُر دعوانا َأِى احلمُد هلِل ربِّ العاَلِمِيو
وعلى ُرُسِل اهلل وَأِنِبَياِئٌ وَمَلاِئَكِتٌ مجيّعا،  ٍدمََّحا ُمَهيِِّبم على َنوسلَّ ى اهلُلوصلَّ

 .وَرِضَي اهلُل عمَِّو َساَر على يِدِيًم ِإَلى يوم الدِّيو
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ْ  اًم٘مقاقمدَ  َف ٕمر  ٟمُ  نْ ٗم٤مق أَ حيًـ هٜم٤م ىمٌؾ شمٕمريػ اًمٜم    .٦مَ ٞمي قمِ اًمنمي

 تعشٜف ايكاعذ٠ ُيػ١ّ ٚاصِطالّحا: 

 :ٖم٦مً اًم٘م٤مقمدة ًمُ 

 ُمٜمٝم٤م: قمديدةٍ  ٕم٤منٍ ٖم٦م عمِ اًمٚم   ذم «قعد» ُم٤مدةُ  ِت شم٠مْ 

ِ آْس  -1 ٘مراره سمذًمؽ ًمِ  َل ٛم  ؾُم  ،اًم٘مٞم٤مم يًتٓمٞمع وهق اعمريض، ٓ الُؿؼعدذًمؽ  ـْ ومٛمِ  :رارُ ؼْ ت

 .(1)ضرْ ٘مٕمده٤م سم٤مَٕ ٝم٤م ومٞمُ ايمِ رَ وْ ذم أَ  َؾ سمِ ّمٞم٥م اإلِ يُ  داءٌ  والؼعاد: عادقْ والِ ض، رْ سم٤مَٕ 

ر   وقعقدةُ ، (3)هٕمقدُ ىمُ  ضِ رْ ُمـ إَ  ذَ ظَم أَ  ُم٤م ُم٘مدارُ  ل:ُج الر   وِقْعدةُ  ف شمُ أَ رَ اُمْ  ل:ُج ال

 .(2)سمذًمؽ ًمٙمثرة ىمراره٤م ٞم٧ْم ؾُمٛم   ،ذم سمٞمتف اًم٘م٤مقمدةُ 
لػسقؾةُ  قعدِت و  .(4)د قمٚمٞمفشم٘مٕمَ  عٌ ذْ وص٤مر هل٤م ضمِ  ،ضِ رْ ذم إَ  ا صمٌت٧ْم ذَ إِ  :ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د سمـ احلًـ إزدي  اًمٌٍمي  اعمٕمروف سم٤مسمـ دريد، جمٚمس داِرة شمجٝمرة اًمٚم ٖم٦م»يٜمٔمر:  (1) ، أسمق سمٙمر حمٛمي

تذي٥م »(، 3/661هـ(، )1241طمٞمدر أسم٤مد اًمديمـ، اًمٓميٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) –اعمٕم٤مرف اًمٕمثًمٟمٞمي٦م 

د سمـ أمحد إشاًمٚم ٖم٦م ٘مف: د/ قمٌد، أسمق ُمٜمّمقر حمٛمي ، طم٘مي ٤مر  زهري  وراضمٕمف: إؾمت٤مذ  -احلٚمٞمؿ اًمٜميجي

٤مر د سمـ قمكمٍّ اًمٜميجي ٦م ًمٚمتي٠مًمٞمػ واًمٜميِمحمٛمي ار اعمٍميي مج٦م، سمدون رىمؿ ـمٌع أو ؾمٜم٦م ٟمنم، ـ، اًمدي ر واًمؽمي

يـ اسمـ شًم٤ًمن اًمٕمرب»(، 1/314) ، أسمق اًمٗمْمؾ، مج٤مل اًمد  د سمـ ُمٙمرم سمـ قمكمٍّ ، اعم١مًم ػ: حمٛمي

ويٗمٕمل  اإلومري٘مل  )اعمتقرم: ُمٜمٔمقر إ سمػموت، اًمٓميٌٕم٦م:  –هـ(، اًمٜمي٤مذ: دار ص٤مدر 711ٟمّم٤مري  اًمر 

 (.2/218هـ ) 1414 -اًمثي٤مًمث٦م 

 (.2/217ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»يٜمٔمر:  (3)

ح٤مح»(، 3/663ش )مجٝمرة اًمٚم ٖم٦م»يٜمٔمر:  (2) ازي، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب  شخمت٤مر اًمّم  د اسمـ أب سمٙمر اًمري –، حمٛمي
(. وهذا يدل  قمغم أني إصؾ ذم ؿم٠من اعمرأة اعمًٚمٛم٦م 3/316(، )1981-1411ًمٌٜم٤من، ؾمٜم٦م ) –وتسمػم

 .[22]ؾمقرة إطمزاب: {ڇڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ}اًم٘مرار ذم اًمٌٞم٧م: 

 (.2/218ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»(، 1/313ش )تذي٥م اًمٚم ٖم٦م»يٜمٔمر:  (4)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
3-  َ ُس َس إ   يمؾ   وم٘م٤مقمدةُ  :ا

ٍ
ٱ ٻ ٻ }ف شمٕم٤ممم: ذًمؽ ىمقًمُ  ـْ ف، وُمِ ٤مؾُم ؾَم أَ  رء

 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ}ف شمٕم٤ممم: وىمقًمُ ،  [137]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ٻ ٻ پ 

 .[36]ؾمقرة اًمٜمحؾ: {ېئ

 دانُ ٞمْ قمِ  ٥ُم ريمي ف شمُ ٗمٚمِ ؾْم ذم أَ  ٕمؽمو٦مٌ ُمُ  سمعٌ رْ أَ  ِم٤مٌب ظْم وهل أَ ، ِج دَ قْ ىمقاقمد اهلَ  فٜمْ وُمِ 

 .ومٞمٝم٤م ِج دَ قْ اهلَ 

 ٦مُ ٤م اعمٕمٜمقيي ُمي ، وأَ ُمري يمًم  ٦مُ ٞمي ً  وم٤محلِ  :٦مِ يي قِ ٜمَ ٕمْ واعمَ  ٦مِ ٞمي ً  احلِ  قرِ ُمُ قمغم إُ  اًم٘م٤مقمدةُ  ُؼ ٚمَ ٓمْ وشمُ 

 .(1)يـ واًمٕمٚمقمِ اًمد   ومٙم٘مقاقمدِ 

 ٓمئاطًم٤م:شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة اْص 

، قن واًمٗم٘مٝم٤مءُ قًمٞم  ُص إُ  ؿُ ًمٚم٘م٤مقمدة هُ  ٓمئاطمل  آْص  ٕمريِػ ٨م ذم اًمتي سمحَ  ـْ ُمَ  هم٤مًم٥ُم 

ِ طَ ـْ مُ  ةٌ ق  كؾ   ةٌ قضق  : اًم٘م٤مقمدةَ  ني  أَ مَم قن إِ قًمٞم  ُص ٥م إُ ذهَ  ًمذا وم٘مدْ  قع طؾى ةٌ ؼَ ب  جؿ

تِ ق  ئِ زْ ُج  لجُ  طـد فا، كؿاا ......  (2) والؿـاوي   (3) جاين ْر ا ....................... .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .3/141ش )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚم ٖم٦م»يٜمٔمر :  (1)

، اعمٓمٌٕم٦م اًمقهٌٞمي٦م شٕمريٗم٤متاًمتي »يٜمٔمر:  (3) د سمـ قمكمٍّ اجلرضم٤مين  هـ(، 1382ُمٍم، ؾمٜم٦م ) –، قمكم  سمـ حمٛمي

(1/11 .) 

: محـ اجلرضم٤مين   اًم٘م٤مهر سمـ قمٌد ؿمٞمخ اًمٕمرسمٞمي٦م أسمق سمٙمر قمٌد واجلرضم٤مين  ، اًمري ، إدي٥م اًمٜميحقي 

، ذح يمت٤مب  ، واعمتٙمٚم ؿ إؿمٕمري  ٤مومٕمل  ًدا، ، ذم اًمٜميشاإليْم٤مح»واًمٗم٘مٞمف اًمِمي حق، ذم صمئاصملم جمٚمي

هـ(. اٟمٔمر 471هـ(، وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م )471ؾمٜم٦م ) $ويم٤من ورقًم٤م ىم٤مٟمًٕم٤م، يم٤من آي٦م ذم اًمٜميحق، شمقذم  

، شٟمزه٦م إًم٤ٌمب ذم إًم٘م٤مب»ذم شمرمجتف:  د اعمِمٝمقر سم٤مسمـ طمجر اًمٕمً٘مئاين  ، أمحد سمـ قمكم  سمـ حمٛمي

، ُمٙمت٦ٌم اًمر   ت٘مٞمؼ: قمٌد د سمـ ص٤مًمح اًمًديري  ي٤مض، ؾمٜم٦م ) –ؿمد اًمٕمزيز حمٛمي -هـ1419اًمر 

واة )264-262م(، )1989 د سمـ ؿم٤ميمر سمـ شومقات اًمقومٞم٤مت»(، 191-3/188(، إٟم٤ٌمء اًمر  ، حمٛمي

٤مدر  ٌي٤مس، دار اًمّمي اهرة ذم »(، 271-3/269سمػموت، ) –أمحد، ت٘مٞمؼ :إطم٤ًمن سمـ قم اًمٜم جقم اًمزي

، أسمق اهلل سمـ شمٖمري سمردي سمـ قمٌد ، اعم١مًم ػ: يقؾمػشُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة  اًمٔم٤مهري  احلٜمٗمل 

 : يـ )اعمتقرمي  =هـ(، اًمٜم٤مذ: وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اًم٘مقُمل، دار اًمٙمت٥م، 874اعمح٤مؾمـ، مج٤مل اًمد 
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ف» يف ريًبا، (1)«التوقق ـد ذلك من وق لد   دِ عْ َس  ط  .(3) تازاين ػْ الت   ينا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وهمػمه٤م. 1/118ُمٍم ) =

: يـ قمٌد اعمٜم٤موي  ُث اًمٗم٘مٞمف إصقزم  زيـ اًمد  اًمرءوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم  هق اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمحد 

، ٟمًٌ اي اعمٜم٤موي  ك ـ ُُمٜمٞم٦م اسمـ ظمّمٞم٥م ـ اعمّماحلدي ٤مومٕمل  ـ٦م إمم سمٚمدة سمٛمٍم شمًٛمي ، وًمد ؾمٜم٦م ري  اًمِمي

ك اًمٕمٚمؿ طمتيك سمرز، وم٠مصٌح ي٠مت إًمٞمف أضمئايء اًمٕمٚمًمء ي٠مظمذوَن قمٜمف، ويتتٚمٛمذون سملم 913) هـ(، شمٚم٘مي

، ومتقامم قمٚمٞمف سم٥ًٌم ذًمؽ  ؿ   ً َٚمُؿ ُمـ ـم٤مقمـ وطم٤مؾمد، طمتك ُدسي قمٚمٞمف اًم ًْ يديف، وُمع ذًمؽ مل يٙمـ َي

( قم٤مًُم٤م، 79هـ( قمـ قمٛمر ٟم٤مهز )1121ٟم٘مص ذم أـمراومف وسمدٟمف ُمـ يمثرة اًمتيداوي، شمقذم  ؾمٜم٦م )

ريمكم  91وشمرك ُمـ اًمتيآًمٞمػ ُم٤م يزيد قمـ ) ( ُمّمٜميًٗم٤م ذم ومٜمقن خمتٚمٗم٦م. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: إقمئام، ًمٚمز 

٘مف:شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، 2/61) ، طم٘مي هٌل  د سمـ أمحد اًمذي يـ حمٛمي ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط،  ، ؿمٛمس اًمد 

ؾم٤مًم٦م  ٦ًم اًمر  ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس »(، 17/411م(، )1991 -1411سمػموت، ؾمٜم٦م ) –ُم١مؾمي

، إطم٤ًمن اًمٙمٌػم اًمٙمتي٤مين   احلل  سمـ قمٌد ، قمٌدشوإصم٤ٌمت وُمٕمجؿ اعمٕم٤مضمؿ واعمِمٞمخ٤مت واعمًٚمًئات

ٌي٤مس، دار اًمٖمرب اإلؾمئاُمل   ظمئاص٦م »(، 3/161م(، )1983سمػموت، اًمٓميٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م ) –قم

 ( .3/413ش )إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم

ت اًمتيٕم٤مريػ»يٜمٔمر:  (1) ، شاًمتيقىمٞمػ قمغم ُمٝمًمي ، اعمٜم٤موي  د قمٌداًمرءوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ قمكمٍّ ، حمٛمي

 (.169م(، )ص1991-هـ1411ت٘مٞمؼ: قمٌد احلٛمٞمد ص٤مًمح محدان، قم٤ممل اًمٙمت٥م اًم٘م٤مهرة، ؾمٜم٦م )

يـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر شاًمتيقوٞمح عمتـ اًمتيٜم٘مٞمح ذم أصقل اًمٗم٘مفذح اًمتيٚمقيح قمغم »يٜمٔمر:  (3) ، ؾمٕمد اًمد 

٤م قمٛمػمات، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمي٦م، سمػموت  ، زيمريي ٤مومٕمل  ًمٌٜم٤من، اًمٓميٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م  –اًمتيٗمت٤مزاين  اًمِمي

 (.1/21م(، )1996 -هـ 1416)

، يم٤من إاهلل اًمتيٗمت٤مزاين   : ُمًٕمقد سمـ قمٛمر سمـ قمٌدوهق ٤مومٕمل  ُم٤مًُم٤م قمئايُم٦م، قم٤مروًم٤م سم٤مٕصٚملم  اًمِمي

هـ(، ُمـ 791اًمٕمرسمٞمي٦م وهمػمه٤م، اٟمتٝم٧م إًمٞمف ُمٕمروم٦م اًمٕمٚمقم سم٤معمنمق، ُم٤مت سمًٛمرىمٜمد ذم صٗمر ؾمٜم٦م )

ٗم٤مشمف:  ٛمًٞمي٦م ذم اعمٜمٓمؼ»، شاإلرؿم٤مد ذم اًمٜميحق»، شاًمتيٚمقيح قمغم اًمتيقوٞمح»ُم١مًمي ، وهمػمه٤م. شذح اًمِمي

َرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من»اٟمٔمر ذم شمرمجتف:  ٘مف شاعم٤م٦ِم اًمثي٤مُمٜم٦م اًمد  ، طم٘مي ، أمحد سمـ قمكم  سمـ طمجر اًمٕمً٘مئاين 

، دار اًمٙمت٥م احلديث٦م  د ؾمٞم د ضم٤مد احلؼ  م ًمف وووع ومٝم٤مرؾمف: حمٛمي اًم٘م٤مهرة، اًمٓميٌٕم٦م اًمثي٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م  –وىمدي

، أمحد سمـ قمكم  سمـ طمجر شإٟم٤ٌمء اًمٖمٛمر سم٠مسمٜم٤مء اًمٕمٛمر ذم اًمتي٤مريخ»(، 4/211م(، )1966–هـ1281)

د قمٌداًمٕمً٘مئا ، ت٘مٞمؼ: د/ حمٛمي ًمٌٜم٤من، اًمٓميٌٕم٦م  -وتسمػم –اعمٕمٞمد ظم٤من، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمي٦م  ين 

، شسمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚم ٖمقي لم واًمٜم ح٤مة»(، 3/277م(، )1986 -هـ  1416اًمثي٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م )

يـ قمٌد ٞمقـمل   ضمئال اًمد   ً محـ اًم د أب اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اًمٜمي٤مذ ااًمري ٦م ، ت٘مٞمؼ: حمٛمي عمٙمت٦ٌم اًمٕمٍميي

ه٥م»(، 3/381ًمٌٜم٤من / صٞمدا، ) ، دار  ، قمٌدشؿمذرات اًمذي  =احلل  سمـ أمحد سمـ اًمٕمًمد اًمٕمٙمري 
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 معهم
ؾ ىمٞمًدا ٛمث  ٦م يُ ٞمي ٚم  اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمٙمُ  ٟمٕم٧َم  ني اًم٘مقم جيد أَ  ؾ شمٕم٤مريَػ ُمي شم٠مَ  ـْ ظ عمَ ئاطَم واعمُ 

 .هؿ٤م قمٜمدضوريًّ 

  ٤م شمٕمريُػ ُمي وأَ 
ِ
 ؿٌ ٙمْ طُم »: ٦مَ ٝمٞمي ٘مْ اًمٗمِ  اًم٘م٤مقمدةَ  ني ٝمؿ يرى أَ ومٖم٤مًمٌُ  اًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء

 ٞمي ِِ زْ ثر ضُم يمْ يٜمٓمٌؼ قمغم أَ  كم   يمُ  ٓ ثري  يمْ أَ 
 ٤ممُ ُمَ ه١مٓء اإلِ  ـْ ، وُمِ شٝم٤م ُمٜمفٙم٤مُمُ طْم أَ  َف ف ًمُتٕمرَ ٤مشمِ

يـ احلٛمقي  اًمد   ٤مُب ٝمَ ؿِم 
٤مضمل  اهلل اًمتي  ٦مُ ٌَ هِ  دُ ٛمي وحُمَ  ،(1)

يمتقر ، وُمـ اعمٕم٤مسيـ اًمدي (3)

ـُ  دُ مْحَ أَ  ـِ  اهلل دِ ٌْ قمَ  سم  .(2)هؿاهلل اًمٕمجئان وهمػمُ  دُ ٌْ يمتقر قمَ واًمدي  ،ٞمدٍ مُحَ  سم

ؾ ُمع ٕم٤مُمُ ذم اًمتي  ٦مُ قمٞمي اًمنمي  اًم٘مقاقمدُ  ذِ إِ  :ؾم٤مًم٦مِ ذم هذه اًمر   وهذا اًمذي ؾمٞمٜمٓمٌؼ قمغم ُم٤م

ؾ ٕم٤مُمُ قمٜمد شمٜمزيؾ اًمتي  : ٓرشم٤ٌمط هذه اًم٘مقاقمدِ كم   يمُ  ٓ ثري  يمْ أَ  ؿٌ ٙمْ  طُم ٓي هل إِ  اعمٜم٤موم٘ملم ُم٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8/147م(، )1979 -هـ1299سمػموت، ؾمٜم٦م ) -اعمًػمة  =

يـ احلٛمقي   (1) ، ُم: هق أمحد سمـ حمٛمي ؿمٝم٤مب اًمد  ـ قمٚمًمء احلٜمٗمٞمي٦م، شمقممي د احلًٞمٜمل  احلٛمقي  احلٜمٗمل 

ٚمٞمًمٟمٞمي٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، وشمقممي إومت٤مء احلٜمٗمٞمي٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م )  ً ٗم٤مشمف: 1198اًمتيدريس سم٤معمدرؾم٦م اًم هـ(، ُمـ ُم١مًمي

ُمز قمـ ظم٤ٌمي٤م اًمٙمٜمز»، شهمٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مِر ذح إؿم٤ٌمه واًمٜمئم٤مِر» ُدَرر اًمٕم٤ٌمرات »، شيمِمػ اًمري

شم٤مريخ قمج٤م٥ِم أصم٤مر ذم »اٟمٔمر ذم شمرمجتف: ش. توهُمَرر اإلؿم٤مرات ذم ت٘مٞمؼ ُمٕم٤مين آؾمتٕم٤مرا

محـ سمـ طمًـ ، قمٌدشاًمؽماضمؿ وإظم٤ٌمر ، دار اجلٞمؾ  اًمري هدي٦م »(، 1/114سمػموت، ) –اجلؼمت 

 (.271(، ُمٕمجؿ اعمٓمٌققم٤مت )1/164ش )اًمٕم٤مروملم

 -هـ1112هق: حمٛمد ه٦ٌم اهلل سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ شم٤مج اًمديـ، وًمد ذم دُمِمؼ ) (3)

م(، طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٚم٘مك قمٚمقُمف ذم دُمِمؼ، صمؿ رطمؾ ُمع واًمده إمم اًم٘م٤مهرة وم٘مرأ قمغم 1729

قمٚمًمِٝم٤م، صمؿ ؾم٤مومر ُمع واًمده إمم إؾمت٤مٟمٌقل وأظمذ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل قمـ قمٚمًمِٝم٤م: قمٛمؾ سم٤مًمتدريس ت٧م 

ٜم٤من، م( ُمٗمتًٞم٤م عمديٜم٦م سمٕمٚمٌؽ سمٚم1782ٌىم٦ٌم اًمٜمن سمٕمد قمقدشمف ُمـ شمريمٞم٤م، وقمٞميٜمف اًمقزير حمٛمد درويش )

ُمقىمع »م(. 1819 -هـ 1334ذم أؾمت٤مٟم٦م ) $وم٠مىم٤مم ؾمت٦م أؿمٝمر قم٤مد سمٕمده٤م إمم دُمِمؼ: شمقذم 

 ش.ُمٕمجؿ اًم٤ٌمسمٓملم
قاسمط اًمٗم٘مٝمٞمي٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞمي٦م ذم وم٘مف إهة»اؾمتٗمدت هذا ُمـ رؾم٤مًم٦م:  (2) ٞمخ: شاًم٘مقاقمد واًمْمي ، ًمٚمِمي

د سمـ قمٌد ٤مِ –اهلل اًمّمقاط، ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من احلديث٦م  حمٛمي -هـ1433ػ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )اًمٓمي

 م(.3111
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 ٤م، وشم٘مديرِ ِت قي وىمُ  ٝم٤موٕمٗمِ  ٤ٌمرِ تِ ، واقمْ اعمًٚمٛم٦مِ  ٦مِ ُمي ٞم٤م ًمألُ ٚمْ ٗم٦م سم٤معمّم٤مًمح اًمٕمُ ٤مِِ هب٤م ُمع هذه اًمٓمي 

 ُمعؾ ٕم٤مُمُ هب٤م قمٜمد اًمتي  ذُ ظْم اًمتل جي٥م إَ  ٦مِ قمٞمي اًمنمي  اًم٘مقاقمدِ  رِ وؾم٤مِِ  واعمٗم٤مؾمدِ  اعمّم٤مًمِح 

 اعمٜم٤موم٘ملم .

 ِّ  :ٚػشّعا فام يػ١ّتعشٜف اي

 : ًمٖم٦مً  -

 ُمٜمٝم٤م: اًمتل شمدور قمغم ُمٕم٤منٍ ش ٟمٗمؼ»ة ُم٤مدي  ـْ ُمِ  قذٌ ظُم ُم٠مْ 

  ا ُم٤مشم٧ْم ذَ إِ  :ٟمٗمقىًم٤م ٦مُ اسمي اًمدي  ا ٟمٗمذ، وٟمٗم٘م٧ِم ذَ إِ  :ٕم٤ممُ : شم٘مقل: ٟمٗمؼ اًمٓمي واًمٗمٜم٤مءُ  ٗم٤مذُ اًمٜمي. 

  ؿُ ي  إَ  ا راج، وٟمٗم٘م٧ِم ذَ إِ  .ٟمٗم٤مىًم٤م : شم٘مقل: ٟمٗمؼ اًمٌٞمعُ واُج واًمري  ُح سمْ ه اًمر  د  وِو 

 .(1)٤مر ظمٓم٤مهُب ا يمثُ ذَ إِ  .ٟمٗم٤مىًم٤م

  َُمِمٝمقريـ: لْمِ ومٞمف قمغم ىمقًمَ  ٖم٦مِ ؾ اًمٚم  هْ وم٠مَ  ،فٚمُ ْص ٤م أَ ُمي أ 

 ٦مِ وهق ىمقل قم٤مُمي : هرِ حْ ضُم  سم٤مَبْ  دُ طَم ، وهق أَ قعِ سمُ ٘م٤مء اًمػَمْ ٟم٤مومُ  ـْ ُمِ  قذٌ ظُم ف ُم٠مْ ٟمي أَ  مه٤م:دِ طَم أَ 

 .(3)ٖم٦ماًمٚم   ؾِ هْ أَ 

ه رَ حْ ر ضُم حيٗمِ  قعُ سمُ وم٤مًمػَمْ  :فم٤مهرٌ  قعِ سمُ اًمػَمْ  ؾِ ٕمْ ٜم٤مومؼ وومِ اعمُ  ؾِ ٕمْ سملم ومِ  فِ ِم٤مسمُ اًمتي  فُ ضْم ووَ 

ل وي إَ  ؾِ ٌَ ىمِ  ـْ ُمِ  ُأِتَ ا ذَ ، وم٢مِ اًمٜم٤موُم٘م٤مءُ  رُ وأظَم  مه٤م اًم٘م٤مُصٕم٤مءُ دُ طَم ك أَ ًٛمي : يُ لْمِ ًمف سم٤مسمَ  وجيٕمُؾ 

ف يدظمؾ ٟمي ؼ، ويمذًمؽ اعمٜم٤مومؼ وم٢مِ ٟمٗمَ  ظمرج ُمٜمف، ومُٞم٘م٤مل ىمدْ  ؿي ف صمُ ؾِم أْ سمف سمرَ ٤مين، ومَي  اًمثي مَم إِ  ومري 

 .(2)دِ ٘مْ ُمٜمف سم٤مًمٕمَ  ظ وخيرُج ٗمْ ئام سم٤مًمٚمي ؾْم ذم اإلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 261– 11/217، ٓسمـ ُمٜمٔمقر )شًم٤ًمن اًمٕمرب»(، 116-2/111ش )مجٝمرة اًمٚم ٖم٦م»يٜمٔمر:  (1)

ح٤مح»  (.4/1161) ًمٚمجقهري  ش اًمّم 

٤مسم٘م٦م . (3) ًي  اعمراضمع اًم

د سمـ يٕم٘مقب شاًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط»(، 39، ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم )صششمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن»يٜمٔمر:  (2) ، حمٛمي

 (.1/411ش )ُم٘م٤ميٞمس اًمٚم ٖم٦م»(، 11/218ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»(، 1196ًمٗمػموزآسم٤مدي )صا
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 معهم
َ  وهق:: ٍؼ ٗمَ ٟمَ  ـْ ُمِ  قذٌ ظُم ٗم٤مق ُم٠مْ اًمٜم   ًمٗمظَ  ني أَ  ٤مين:اًمثي   ِب أَ  ق ىمقُل وه . ضِ رْ ذم إَ  ُب اًمني

]ؾمقرة  { جبحبجئ حئ مئ ىئ يئ }: ف شمٕم٤ممموُمٜمف ىمقًمُ  (1)دٍ ٞمْ ٌَ قمُ 

[21إٟمٕم٤مم:
ويمذًمؽ اعمٜم٤مومؼ يًؽم  ،ِؼ ٗمَ ذم هذا اًمٜمي  ويًتؽمُ  ُئ ٌِ تَ خَيْ  قعَ سمُ اًمػَمْ  ني وذًمؽ أَ ، (3)

 ٤مس.داريف قمـ اًمٜمي ه ويُ رَ ٗمْ يمُ 

ـُ  ٝمرُ فمْ أَ  َل وي إَ  اًم٘مقَل  ني  أَ ٓي إِ   ٘م٦مً ٜم٤مومَ : ٟم٤مومؼ ُيٜم٤مومؼ ُمُ ٘م٤مُل يُ  9(2) قرٍ ٔمُ ٜمْ ُمَ  يمًم ىم٤مل اسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د سمـ  (1) د سمـ حمٛمي : هق اًمٕمئايُم٦م أسمق قمٌٞمدة أمحد سمـ حمٛمي ٤مسم٘م٦م. وأسمق قمٌٞمد اهلروي  ًي اعمراضمع اًم

، اًمِمي  قمٌد محـ اهلروي  ، اعم١مد ب، ص٤مطم٥م اًمري ، اًمٚم ٖمقي  ًم٘مرآن اجلٛمع سملم همريٌل اش »اًمٖمريٌلم»٤مومٕمل 

ث شواحلدي٨م ، وهمػمه، روى احلدي٨م قمـ سمٕمض قمٚمًمِف، وىمد طمدي ، أظمذ قمٚمؿ اًمٚم ٤ًمن قمـ إزهري 

، شمقذم  ذم ) ٤مسمقين  إرؿم٤مد ش = »ُمٕمجؿ إدسم٤مء»هـ(. اٟمٔمر شمرمجتف ذم: 6/7/411قمٜمف أسمق قمثًمن اًمّمي

يـ أسمق قمٌدش إري٥م إمم ُمٕمروم٦م إدي٥م وُمل  ا اهلل ي٤مىمقت سمـ قمٌد اعم١مًم ػ: ؿمٝم٤مب اًمد  هلل اًمر 

 : ٌي٤مس، اًمٜمي٤مذ: 636احلٛمقي  )اعمتقرمي ؼ: إطم٤ًمن قم ، سمػموت، هـ(، اعمح٘م  دار اًمٖمرب اإلؾمئاُمل 

ئاح»(، و361-4/361( م )1992 -هـ  1414اًمٓميٌٕم٦م: إومم، ) أ(،  141ش )ـمٌ٘م٤مت اسمـ اًمّمي

٤مومٕمٞمي٦م اًمٙمؼمى»(، و96-1/91ش )وومٞم٤مت إقمٞم٤من»و يـ سمـ ، اإلُم٤مم اًمٕمشـمٌ٘م٤مت اًمِمي ئايُم٦م شم٤مج اًمد 

، ود/ قمٌداًمٙم٤مذم ا قمكم  سمـ قمٌد د اًمٓميٜم٤مطمل  ، ت٘مٞمؼ: د/ حمٛمقد حمٛمي ٌٙمل   ً د احلٚمق، دار  ًم اًمٗمتي٤مح حمٛمي

اًمٌداي٦م »(، و4/84هـ(، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م )1412) –واًمتيقزيع اًمٜمينم: هجر ًمٚمٓم ٤ٌمقم٦م واًمٜمينم 

:  قمٛمر سمـ يمثػم ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمداء إؾمًمقمٞمؾ سمـشواًمٜم ٝم٤مي٦م ُمِم٘مل  )اعمتقرمي اًم٘مرر  اًمٌٍمي  صمؿي اًمد 

يمل   اهلل سمـ قمٌد هـ(، ت٘مٞمؼ: قمٌد774 ، اًمٜمي٤مذ: دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع اعمحًـ اًمؽم 

م( 3112هـ/ 1434( م، ؾمٜم٦م اًمٜمنم: )1997 -هـ  1418واإلقمئان، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، )

ه٥م»(، و241- 11/244)  (. 2/161) شؿمذرات اًمذي

 (.11/219، ٓسمـ ُمٜمٔمقر )شًم٤ًمن اًمٕمرب» (3)

د سمـ ُمٙمرم سمـ قمكمٍّ إٟمّم٤مري  اإلومري٘مل  )أسمق اًمٗمْمؾ( 11/219ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب» (2) (. وهق: حمٛمي

ًم٦م: وم٘مد اظمتٍم إهم٤مين 621وًمد ؾمٜم٦م  م، ويم٤من ُمٖمرًُم٤م سم٤مظمتّم٤مر يمت٥م إدب اعمٓمقي هـ ذم حمري

 واًمٕم٘مد اًمٗمريد ... إًمخ.

ًٓ إٓي وىمد اظمتٍمه. ىم٤مل: وىمد أظمؼمين وًمده ىم٤مل اًمّمي  : ٓ أقمرف ذم إدب وهمػمه يمت٤مسًم٤م ُمٓمقي ٗمدي 

يـ أٟميف شمرك سمخٓم ف مخًًم٦ِم جمٚميدة، وشمقذم  ؾمٜم٦م  هـ، ويم٤من قمٜمده شمِمٞم ع سمئا رومض.  711ىمٓم٥م اًمد 

َرر اًمٙم٤مُمٜم٦م»ُيٜمٔمر ذم شمرمجتف:  ريمكم  )شإقمئام»(، 3/117ش )اًمد   ( .6/132، ًمٚمز 
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َ ِؼ ٗمَ اًمٜمي  ـَ ُمِ  ٓ ،٘م٤مء٤مومُ اًمٜمي  ـَ ُمِ  قذٌ ظُم وهق ُم٠مْ  ،ٗم٤مىًم٤موٟمِ  اًمذي يًتؽم ومٞمف ًمًؽم  ُب ، وهق: اًمني

 ه.رِ ٗمْ يمُ 

ًي ٖم٦م يٕمتٛمد ذم اًمٚم   ٗم٤مِق اًمٜم   ُمٌٜمك يمٚمٛم٦مِ  ني أَ  م ئمٝمرُ ٤م شم٘مدي وممي   ظْم  واإلِ ؽْم قمغم اًم
ِ
 ٗم٤مء

ِ  تئاِف واظْم  ،داعِ واخلِ   .(1)واًمٕمئاٟمٞم٦مِ  احل٤مل سملم اًمن 

 ذقًم٤م: ٗم٤مُق ٤م اًمٜم  ُمي أَ  -

ئام ؾْم سم٤مإلِ  ٔم٤مهرِ ئام، سمٛمٕمٜمك اًمتي ؾْم ىمٌؾ اإلِ  ف اًمٕمرُب مل شمٕمرومْ  ئاُمل  ؾْم إِ  ًمٗمظٌ  ٗم٤مُق اًمٜم  

 واد  
ِ
ري  ـاًمٌّم ـُ ـًَ ـاحلَ  ٤ممُ ـُمَ ىم٤مل اإلِ  ُمٜملم، وىمدْ ١مْ اعمُ  ًمن يمذسًم٤م وخم٤مدقم٦مَ يْ اإلِ  قم٤مء

 (3):  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محـ سمـ أمحد سم ، أسمق اًمٗمرج قمٌدشضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»يٜمٔمر:  (1) ، دار اعمٕمروم٦م اًمري  –ـ رضم٥م احلٜمٌكم 

، شومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري  »(، 439هـ(، )ص1418سمػموت، اًمٓميٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )

، ت٘مٞمؼ: د/ قمٌد ٤مومٕمل  محـ قمٌد أمحد سمـ قمكم  سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مئاين  اًمِمي ٌي٤مر اًمري  اجل

، دار اعمٕمروم٦م   (.1/89هـ(، )1279سمػموت، ؾمٜم٦م ) –اًمٗمريقاِل 

يم٤من ؾمٞم د   ڤهق: احلًـ اسمـ أب احلًـ ي٤ًمر أسمق ؾمٕمٞمد ُمقمم زيد سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري    (3)

٦م، ُم٠مُمقًٟم٤م، قم٤مسمًدا، ٟم٤مؾمًٙم٤م، ومّمٞمًح٤م، مجٞمئًا، وؾمٞمًًم، ويم٤من ُمـ  زُم٤مٟمف قمٚمًًم وقمٛمئًا، وم٘مٞمًٝم٤م، صم٘م٦م، طمجي

ج٤مقم٦م   سمٛمٙم٤من.اًمِمي

سمٞمع سمـ أٟمس ىم٤مل: اظمتٚمٗم٧م إمم احلًـ قمنم ؾمٜملم أو ُم٤م ؿم٤مء اهلل، ومٚمٞمس ُمـ يقم إٓي أؾمٛمع  قمـ اًمري

ئاة  ُمٜمف ُم٤م مل أؾمٛمع ىمٌؾ ذًمؽ، وىمد ىمٞمؾ قمٜمف إٟميف اًميذي يِمٌف يمئاُمف يمئام إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمي

٤مم، يمٚميًم ذه٥م َيْقٌم، ئام، ُمـ ُمقاقمٔمف: )ي٤م اسمـ آدم إٟميًم أٟم٧م أيي ًي ذه٥م سمٕمْمؽ(، )إذا رأي٧م  واًم

ٟمٞم٤م، ومٜم٤مومًف ذم أظمرة(. شمقذم   ضمؾ يٜم٤مومًؽ ذم اًمد  هـ(، وًمف ُمـ اًمٕمٛمر 111ؾمٜم٦م ) $اًمري

ضم٤مل»(ؾمٜم٦م. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 88) محـ أسمق  ، يقؾمػ سمـ اًمزيمل  قمٌدشتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمر  اًمري

٤مج ٦ًم اًم احلجي اد ُمٕمروف، ُم١مؾمي ٤مر قمقي ، ت٘مٞمؼ : د/ سمِمي ؾم٤مًم٦م اعمزي  سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م  –ر 

د سمـ ؾمٕمد  ، اعم١مًم ػ: أسمق قمٌدشاًمٓميٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، 316م( ، )صـ 1981 –هـ 1411) اهلل حمٛمي

 : ، اعمٕمروف سم٤مسمـ ؾمٕمد )اعمتقرمي ، اًمٌٖمدادي  ؼ: 321سمـ ُمٜمٞمع اهل٤مؿمٛمل  سم٤مًمقٓء، اًمٌٍمي  هـ(، اعمح٘م 

ٌي٤مس، اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدر  شم٤مريخ »(، 7/116م ) 1968، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، سمػموت –إطم٤ًمن قم

، دراؾم٦م: قم٤مدل سمـ قمٌدشاًمٌخ٤مري   د سمـ إؾمًمقمٞمؾ اًمٌخ٤مري  ، دار ـمقيؼ ، حمٛمي ٙمقر اًمزرىمل   -اًمِمي

ي٤مض، ؾمٜم٦م ) د سمـ ظمٚمػ سمـ شاًم٘مْم٤مة أظم٤ٌمر»(، 3/389م(، )3113-هـ1432اًمر   =، أسمق سمٙمر حمٛمي
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ً   تئاُف : اظْم ٗم٤مُق ٘م٤مل اًمٜم  يم٤من يُ   واعمدظمؾِ  ،واًمٕمٛمؾِ  واًم٘مقلِ  ،واًمٕمئاٟمٞم٦مِ  ر  ـاًم

 .(1)واعمخرِج 

  قالِ ىمْ أَ  ٚم٦مُ وحمّم  
ِ
 ٓم٤منُ سمْ وإِ  ًمنِ يْ اإلِ  ٝم٤مرُ فمْ هق: إِ  ٗم٤مَق اًمٜم   ني  أَ مَم ٝم٤م إِ ضم٤مقمُ رْ ـ إِ ٙمِ ٛمْ يُ  اًمٕمٚمًمء

 .(3)رٗمْ اًمٙمُ 

ـُ ؾْم اإلِ  ىم٤مل ؿمٞمُخ  ًمن سم٤مـمٜم٤ًم يْ اإلِ  ـَ هق اًمذي ظمرج ُمِ  وم٤معمٜم٤مومُؼ »: $ ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  ئام اسم

 ٟمي سم٠مَ  ٗم٤مَق د اًمٜم  ف ومٞمف فم٤مهًرا، وىمٞمي ظمقًمِ سمٕمد دُ 
ك ؾمٛمي  ـْ ٤مس ُمَ اًمٜمي  ـَ ًمن، وُمِ يْ اإلِ  ـَ ُمِ  ٗم٤مٌق ف ٟمِ

ـي ٜم٤مومِ ؽ ُمُ اعمٚمِ  ج قمـ ـم٤مقم٦مِ ظمرَ  ـْ ُمَ  قمغم  ٗم٤مُق ًم٘مرآن هق اًمٜم  اًمذي ذم ا ٗم٤مَق اًمٜم   ً٘م٤م قمٚمٞمف، ًمٙم

 ؾْم ٤مس هبذه إَ ف ًمٚمٜمي قًمِ ؾُم اهلل ورَ  ٓم٤مُب ، ومخِ ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم اًمري 
ِ
٤مس سمٖمػمه٤م، اًمٜمي  ٓم٤مِب يمخِ  ًمء

 .(2)شقاقًم٤مٟمْ حيتٛمؾ أَ  ٌؼ ٚمَ ٓمْ ُمُ  ٓ ظم٤مص   دٌ ُم٘مٞمي  ٓم٤مٌب وهق ظِم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌ ل  اًمٌٖمدادي  اعمٚم٘مي٥م = ج أطم٤مديثف:  طمٞمي٤من سمـ صدىم٦م اًمْمي حف وقمٚميؼ قمٚمٞمف وظمري سمـ: ويمٞمع، صحي

د قمكمٍّ سمٛمٍم، اًمٕمزيز ُمّمٓمٗمك اعمراهمل   قمٌد ٦م اًمٙمؼمى، سمِم٤مرع حمٛمي ، اًمٜمي٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمت ج٤مريي

د، اًمٓميٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) ـمٌ٘م٤مت »(، 3/2م(، )1947-هـ1266ًمّم٤مطمٌٝم٤م: ُمّمٓمٗمك حمٛمي

ػمازي  شاًمٗم٘مٝم٤مء سمُف:  -، أسمق إؾمح٤مق اًمِم  يـ اعمٙمرم )اسمـ ُمٜمٔمقر(، ت٘مٞمؼ: هذي د سمـ ضمئال اًمد  حمٛمي

اِد اًمٕمرب، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إوزم، ؾمٜم٦م ) ٌي٤مس، دار اًمري وومٞم٤مت »(، 87م(، )1971إطم٤ًمن قم

يـ أمحد سمـ حمٛمد اسمـ أب سمٙمر سمـ ظمٚم ٙم٤من شإقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من ٌي٤مس ؿمٛمس اًمد   -، أسمق اًمٕم

ٌي٤مس، دار ص٤م ؼ: إطم٤ًمن قم هٌل  شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، 3/69سمػموت، ) –در اعمح٘م  ، ًمٚمذي

(4/162 .) 

ش صٗم٦م اًمٜم ٗم٤مق وذم  اعمٜم٤موم٘ملم»(، واًمٗمري٤مب  ذم 118ش )ُم٤ًموئ إظمئاق»أظمرضمف اخلرآِمل  ذم  (1)

(، ُمـ ـمريؼ: ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمروان 139ش )صٗم٦م اًمٜم ٗم٤مق وٟمٕم٧م اعمٜم٤موم٘ملم»(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 48)

، قمـ قمق اري   ف اسمـ أب مجٞمٚم٦م، قمـ احلًـ، سمف. اًمٗمزي

 ( .11/219ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»(، 1/411ش )ُمٕمجؿ اعم٘م٤ميٞمس» (3)

ٌي٤مس أمحد سمـ قمٌدشجمٛمقع اًمٗمت٤موى» (2) يـ أسمق اًمٕم ، ت٘مٞمؼ: أٟمقر اًم٤ٌمز  ، شم٘مل  اًمد  اين  احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞمي٦م احلري

ار، دار اًمقوم٤مء، اًمٓميٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ؾمٜم٦م ) -  ( .7/211م(، ) 3111 -هـ 1436قم٤مُمر اجلزي
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ل  الباب األو

ؾى ويشتؿل        :فصؾقن ط

 ....: أٟمقاع اًمٜمٗم٤مق ... وومٞمف ُمٌحث٤مناًمٗمّمؾ إول: 

 اًمٜمٗم٤مق آقمتـ٘م٤مدي )إيمؼم(. اعمٌح٨م إول:

 اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم )إصٖمر( وأٟمقاقمف. اعمٌح٨م اًمث٤مين:

 :ومٞمف ُمٌحث٤مناًمٗمّمؾ اًمث٤مين: 

 أىم٤ًمم اعمٜم٤موم٘ملم وؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق. اعمٌح٨م إول:

 ٟمِم٠مة اًمٜمٗم٤مق وأؾم٤ٌمب فمٝمقره اعمٌح٨م اًمث٤مين:
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ٗم٤مق إٓ وهم٤مًم٤ًٌم اًمتل مل خيٚمق يمت٤مٌب وٓ رؾم٤مًم٦م وٓ سمح٨م قمـ اًمٜم   ُمـ اعمٓم٤مًم٥م هذا اعمٓمٚم٥ُم 

 يِم٤مر إًمٞمف، سمؾ ويٓمقل ومٞمف اًمت٘مًٞمؿ واًمتٗمريع، ُمثٚمف ُمثؾ ُمٌح٨م صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم: ُم٤م

 :ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمف قمغم ٟمققملم 

 .()إيمؼم ٤مديٗم٤مق آقمت٘مَ اًمٜم   - أ

 .(1)(صٖمر)إ ٗم٤مق اًمٕمٛمكماًمٜم   - ب

ًي  ًي وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم ٛمف ؿ إٟمقاع سم٤مقمت٤ٌمر ووع اًمٜمٗم٤مق قمٜمد ٟمِم٠مشمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم

اًمرمحـ طمٌٜمٙم٦م  ٗمر، وهذان اًمت٘مًٞمًمن وردا قمٜمد اًمديمتقر قمٌدسم٤مقمت٤ٌمر ُمقىمٕمف ُمـ اًمٙمُ 

 .(3)شفم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»اعمٞمداين ذم يمت٤مسمف: 

  ُقل:اًم٘مُ  وظمئاص٦م 

ٗم٤مق آقمت٘م٤مدي، واًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم، ىم٤مل اإلُم٤مم قمغم ىمًٛملم: اًمٜم   َق ٗم٤مهق أن اًمٜم  

 ذم هذا اًمِم٠من طمٞم٨م ىم٤مل: ُمِمػًما إمم ذًمؽ ذم أىمدم ٟمصٍّ  $احلًـ اًمٌٍمي 

 .(2)شاًمتٙمذي٥م اًمٕمٛمؾ وٟمٗم٤مُق  ٟمٗم٤مُق  :٤مناًمٜمٗم٤مق ٟمٗم٤مىمَ »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتقر قمٌد (1) ٤مص، ُم١مًم ػ رؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم:  وُمـ ه١مٓء اًمد  محـ ىمّمي اًمٜم ٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء »اًمري

رة ٜمي٦م اعمٓمٝمي  ً ي  ُم١مًم ػ رؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم: شاًم دراؾم٦م ىمرآٟمٞمي٦م ذم اًمٜم ٗم٤مق وأصمره »، وُمٜمٝمؿ د/ قم٤مدل اًمِمد 

٦م يمتقراة:  احلٛمٞمدي   اًمٕمزيز ، ويمذًمؽ د/ قمٌدشذم طمٞم٤مة إُمي اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن »ُم١مًم ػ رؾم٤مًم٦م اًمد 

 ، ويمذا ـم٤مِٗم٦م ُمـ اًمٙمت٥م واًمٙمتٞم ٤ٌمت ذم هذا اعمقوقع.شاًمٙمريؿ

.شفم٤مهرة اًمٜم ٗم٤مق وظم٤ٌم٨ِم اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمتي٤مريخ» (3) محـ سمـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين   ، قمٌد اًمري

ش صٗم٦م اًمٜم ٗم٤مق وٟمٕم٧م اعمٜم٤موم٘ملم»ٟمٕمٞمؿ ذم  (، وأسمق929ش )اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى»أظمرضمف اسمـ سمٓمي٦م ذم  (2)

ُمذي  »(، ويٜمٔمر: 137)  (.11/141ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى»(، 1/19ش )ؾمٜمـ اًمؽم 
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  ُلوَّاأَل املبحُث

ُّ فاُقاليِّ  ()األكرب االعتقاد

ـُ  ٤ممُ ُمَ ، ىم٤مل قمٜمف اإلِ رِ ٗمْ اًمٙمُ  وٟمٗم٤مِق  ؼمِ يمْ إَ  ٗم٤مِق ل سم٤مًمٜم  وؾُمٛم   : $ ؿِ ٞم  اًم٘مَ  اسم

ًمٚمٛمًٚمٛملم  ٔمٝمرَ يُ  نْ ، وهق أَ ٗمؾِ ؾْم ٝم٤م إَ ٤مر ذم دريمِ ذم اًمٜمي  ُيقضم٥م اخلٚمقدَ  ؼمُ يمْ إَ  ٗم٤مُق وم٤مًمٜم  »

ُمـ ذًمؽ  ٌخ ٜمًٚمِ ، وهق ذم اًم٤ٌمـمـ ُمُ رِ أظِم  ف واًمٞمقمِ ٚمِ ؾُم ف ورُ ٌِ ف، ويمتُ تِ ٙمَ وُمئاِِ  ف سم٤مهللًِمٟمَ يْ إِ 

 .(1)شفسم ٌب ٙمذ  ف ُمُ يمٚم  

ـِ ؾْم اإلِ  ٤م ضم٤مء ذم ُمٜم٤مفمرة ؿمٞمِخ وممي  ـِ  ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  ئام اسم ٗم٤مق واًمٜم  »ف: ىمقًمُ  (3)اعمرطمؾ ُمع اسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مك ٟمٕمٌد» (1) ٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إيي ًي ٤مك ٟمًتٕملم ُمدارج اًم رقمل  أسمق شوإيي د اسمـ أب سمٙمر أي قب اًمزي ، حمٛمي

د طم٤مُمد قمٌد  -1292سمػموت، اًمٓميٌٕم٦م اًمثي٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م ) –ٕمرب  اًمٗم٘مل، دار اًمٙمت٤مب اًم اهلل، ت٘مٞمؼ: حمٛمي

1972( ،)1/247.) 

ٛمد أسمق قمٌد (3) ل  سمـ قمٌد اًمّمي يـ قمٛمر سمـ ُمٙم  ٞمخ اإلُم٤مم ُمٗمتل اعمًٚمٛملم زيـ اًمد  د سمـ اًمِمي اهلل،  هق: حمٛمي

٤مومٕمٞمي٦م ذم زُم٤مٟمف، وأؿمٝمرهؿ ذم وىمتف )وًمد: اعمٕمر وف سم٤مسمـ اعمرطمؾ، وسم٤مسمـ اًمقيمٞمؾ، ؿمٞمخ اًمِمي

:  هـ،661 ، 716وشمقذم  ، ومل يٙمـ سم٤مًمٜميحق سمذاك اًم٘مقي  هـ(، وىمد أضم٤مد ُمٕمروم٦م اعمذه٥م وإَْصَٚملْمِ

ُب اعَمَثُؾ سم٤مؾمٛمف، وم٤مرؾًم٤م ذم  ، ُيْيَ : يم٤من إُم٤مًُم٤م يمٌػًما سم٤مرقًم٤م ذم اعمذه٥م وإَْصَٚملْمِ ٌٙمل   ً ىم٤مل اًم

يم٤مء، قمجٞم٥م احل٤مومٔم٦م، يمثػم آؿمتٖم٤مل، طمًـ اًمٕم٘م ٤مًرا، ُمٗمرط اًمذي ٞمدة ذم اًمٗم٘مراء، ُمٚمٞمح اًمٌح٨م، ٟمٔمي

 اًمٜمئمؿ، ضمٞم د اعمح٤مضة.

ٌ قٟمف وآظمرون حيًدوٟمف ويٌٖمْمقٟمف، ويم٤مٟمقا  وىم٤مل اسمـ يمثػم: ويم٤من ًمف أصح٤مب حيًدوٟمف وحي

يتٙمٚميٛمقن ومٞمف سم٠مؿمٞم٤مء ويرُمقٟمف سم٤مًمٕمٔم٤مم، وىمد يم٤من ُمنوًم٤م قمغم ٟمٗمًف، ىمد أًم٘مك ضمٚم٤ٌمب احلٞم٤مء ومٞمًم 

ٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞمي٦م ويٜم٤مفمره ذم يمثػم ُمـ يتٕم٤مـم٤مه ُمـ اًم٘م٤مذورات واًمٗمقاطمش ويم٤من يٜمّم٥م اًم ٕمداوة ًمٚمِمي

يـ سم٤مًمٕمٚمقم اًم٤ٌمهرة، ويثٜمل قمٚمٞمف، وًمٙمٜميف يم٤من  ٞمخ شم٘مل  اًمد  اعمح٤مومؾ واعمج٤مًمس، ويم٤من يٕمؽمف ًمٚمِمي

 جي٤مطمػ قمـ ُمذهٌف وٟم٤مطمٞمتف وهقاه ويٜم٤مومح قمـ ـم٤مِٗمتف.

سم٤مٓؾمئام إذا ىمٞمؾ ًمف  وىمد يم٤من ؿمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞمي٦م يثٜمل قمٚمٞمف، وقمغم قمٚمقُمف وومْم٤مِٚمف، ويِمٝمد ًمف 

ٝمقة  ٞمٓم٤من ُمٜمف يٛمٞمؾ إمم اًمِمي قمـ أومٕم٤مًمف وأقمًمًمف اًم٘مٌٞمح٦م، ويم٤من ي٘مقل: يم٤من خمٚمًٓم٤م قمغم ٟمٗمًف ُمتًٌٕم٤م ُمراد اًمِمي

واعمح٤مضة، ومل يٙمـ يمًم ي٘مقل ومٞمف سمٕمض أصح٤مسمف ممـي حيًده ويتٙمٚميؿ ومٞمف هذا أو ُم٤م هق ذم ُمٕمٜم٤مه. يٜمٔمر: 

ٌٙمل  )شت اًمِم٤مومٕمٞمي٦م اًمٙمؼمىـمٌ٘م٤م»(، 81/ 14ش )اًمٌداي٦م واًمٜم ٝم٤مي٦م»  ً  (.312/ 9، ًمٚم
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اًمذي هق  ٖمرِ ْص إَ  ٗم٤مِق ر، وقمغم اًمٜم  ٗمْ اًمٙمُ  ًمرُ ْو اًمذي هق إِ  ؼمِ يمْ إَ  ٗم٤مِق ُيٓمٚمؼ قمغم اًمٜم  

 .(1)شذم اًمقاضم٤ٌمت واًمٕمئاٟمٞم٦مِ  اًمن    اظمتئاُف 

 ؾِ ٌَ ُمـ ىمِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ع قمغم قمٝمد اًمٜمي آقمت٘م٤مد هق اًمذي وىمَ  ٟمٗم٤مَق  ني ٕمٚمؿ أَ هٜم٤م يُ  ـْ وُمِ 

ـَ  اهللِ دَ ٌْ ٝمؿ قمَ يم٤من زقمٞمٛمُ  ـاعمٜم٤موم٘ملم، اًمذي ـِ  َب  أُ  سم  .(3) قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

ـُ ؾْم اإلِ  وىمد ذيمر ؿمٞمُخ  ـ ٌٓمِ اعمٜم٤مومؼ اًمذي يُ  نَ ٜم٤ًم ؿم٠مْ ٌٞم  ُمُ  - $- ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  ئام اسم

 قمدمَ  وْ ف أَ َْم ٖمْ سمُ  وْ سمف أَ  ٤مءَ ضَم  ُم٤م سمٕمضِ  ضمحقدَ  وْ أَ  قلِ ؾُم اًمري  ذي٥َم شمٙم رَ ٔمٝمِ يُ  نْ ، يم٠مَ رَ ٗمْ اًمٙمُ 

ذًمؽ  ف، وٟمحقَ ٜمِ يْ ٝمقر دِ ٔمُ سمِ  ةَ اعم٤ًمءَ  وْ ف أَ يٜمِ سم٤مٟمخٗم٤مض دِ  ةَ اعمني  وْ ف أَ ٤ٌمقمِ اشم   ضمقِب وُ  ٘م٤مدِ تِ اقمْ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصف قًمِ ؾُم ا هلل ورَ  قمدوًّ ٓي ف إِ يٙمقن ص٤مطمٌُ  ٤م ٓممي 

ٗم٤مق، اًمٜم   نِ ذم ؿم٠مْ  اًمٙمريؿِ  ّمقص اًم٘مرآنِ ٟم ـْ د ُمِ ورَ  ُم٤م ُمدارُ  ؿِ ًْ وقمغم هذا اًم٘مِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصك ٗمَ ٓمَ ّْم اعمُ  ٤مدي٨ِم طَم ذم أَ  ٤مءَ ٤م ضَم ممي  ويمثػمٍ 

ۓ ڭ ڭ }ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل- ٤مرذم اًمٜمي  ٚمقدُ ف اخلُ هذا طم٤مًمُ  ـْ وضمزاُء ُمَ 

 .[٤141مء:]ؾمقرة اًمٜمً {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 ٝمؿ، وشمٕمري٦مِ ٙم٤مُمِ طْم أَ  صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وسمٞم٤منِ  ـْ د ذم اًم٘مرآن ُمِ ورَ  ع ماتتب   نْ ومَ 

 ،فٓمقرشمِ ًمٕمٔمؿ ظُم  :اًمٕمٛمكم   ٓ ،آقمت٘م٤مدي   ٗم٤مُق هق اًمٜم   اعم٘مّمقدَ  ني أَ  دُ جَيِ  ،٦مِ ٟمٞمئَ ؿ اًمدي ٕم٤مهلِ ومِ 

 .(2)فٌِ ٓمْ ظَم  وومداطم٦مِ 

  ُِم٤ميكم: آقمت٘م٤مدي   ٗم٤مِق ٤مس ذم هذا اًمٜم  ًمٜمي ا ِح ذاِِ  ـْ ومٛم 

ذم  عِ ٛمَ اًمٓمي  سمداومعِ  وْ اخلقف ُمـ اعمًٚمٛملم، أَ  يم٤مذسًم٤م سمداومعِ  ئامَ ؾْم دظمؾ اإلِ  ـْ ُمَ  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/141ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (1)

 .(619صـ )وؾمٞم٠مت هلذا اعمٜم٤مومؼ ُمٌح٨م ُمًت٘مؾ  سم٢مذن اهلل. اٟمٔمر  (3)

٦م» (2) ، دار اًمقـمـ ًمٚمٜمينم، اًمٓمي شدراؾم٦م ىمرآٟمٞمي٦م ذم اًمٜم ٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُمي ي  ٌٕم٦م ، د/ قم٤مدل اًمِمد 

 ( .46م(، )ص3112 -هـ1434إومم، ؾمٜم٦م )
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 سمٖمػم ذًمؽ ُمـ اًمٖم٤مي٤مِت  وْ ، أَ ارِ ْض واإلِ  واًمٗمتٜم٦مِ  ٤ًمدِ ومْ اإلِ  ًمٖمرضِ  وْ اعمٖم٤مٟمؿ، أَ 

 .ةِ ٤مري اًمْمي  اخلٌٞمث٦مِ  اًمٖم٤مي٤مِت  وْ ، أَ ٦مِ ٞمقيي ٟمْ اًمد  

 دي قمـ رِ  ـَ ٕمٚمِ يُ  نْ ارشمدي ذم ٟمٗمًف دون أَ  ؿي ر، صمُ ُمْ إَ  َل وي ص٤مدىًم٤م أَ  ؿَ ٚمَ ؾْم أَ  ـْ ُمَ  -3
ل ف وسم٘مِ شمِ

ومٞمف يم٤مذسًم٤م  ـْ يٙمُ  ملْ  ئامٍ ؾْم ، سمٕمد إِ ـم٤مرٍئ  ذو ٟمٗم٤مٍق  ئام، ومٝمذا ُمٜم٤مومٌؼ ؾْم ًرا سم٤مإلِ تٔم٤مهِ ُمُ 

 خم٤مدقًم٤م.

ؾى مَ  -2 ًضا ط ق أي ْس ورِ  نْ ويـطب ا لِ  مَ ث  مِ ْس ا  وْ ف أَ يْ قَ سمَ قمـ ـمريؼ أَ  ٦مً ٞمي ٌِ ًَ ٟمَ  راصم٦مً وِ  ال

، ٦مِ ًمٟمٞمي يْ اإلِ  اًم٘م٤مقمدةِ  يم٤منَ رْ د سم٘مٚمٌف أَ ٙمٚمٞمػ ضمحَ اًمتي  ـي ؾِم  كَ رَ دْ غ وأَ ٤م سمٚمَ مه٤م، وعمي دِ طَم أَ 

 ًْ ف ُمُ ٟمي قمغم أَ  ٤مهرةِ اًمٔمي  قرةِ ٤مومًٔم٤م ذم اًمّم  حُم  ٝم٤م، وفمؾي سمٕمَْم  وْ ٝم٤م أَ يمٚمي 
 ف.ئاُمَ ؾْم إِ  ـٌ ٕمٚمِ ُمُ  ؿٌ ٚمِ

٤م، إِ ادِ رَ ٟمتًمًء إِ ٤مس ًمٞمس اًمدى ه١مٓء اًمٜمي  ئامَ ؾْم اإلِ  ني إِ  ، ُي٤ًمير راصمل  ًم هق إؾمئاٌم وِ ٟمي يًّ

 ذم ذاشمف ىمدْ  يٙمقنَ  نْ قمٚمٞمف، دون أَ  ()ُمًٚمؿٍ  ؿِ ئاق اؾْم ـمْ سم٢مِ  عَ ٛمَ تَ جْ ُمٜمٝمؿ ومٞمف اعمُ  اًمقاطمدُ 

 ئام.ؾْم ادشمف سمٕمد ُمٕمرومتف اإلِ رَ ٤م سم٢مِ طم٘مًّ  ؿَ ٚمَ ؾْم أَ 

 نْ ك أَ سمَ ٠مْ يَ  وْ ٝم٤م، أَ سمٕمَْم  وْ ٝم٤م أَ ًمن يمٚمي يْ اإلِ  يم٤منَ رْ د أَ جيحَ  ذْ ، إِ رَ ٗمْ ف ُيٌٓمـ اًمٙمُ ٟمي  أَ مَم وٟمٔمًرا إِ 

 ًْ ُمُ  يٙمقنَ 
 .ٓمٞمًٕم٤م، ومٝمق ُمٜم٤مومٌؼ ُمُ  ملسو هيلع هللا ىلصف قًمِ ؾُم ورَ  ًًم هللِ ٚمِ

 دَ ف يٕمت٘مد قم٘م٤مِِ ٟمي صمف، ُمع أَ اًمذي ورِ  يٜملي اًمد   ؿَ قمـ ٟمٗمًف آؾْم  يٛمًَح  نْ يريد أَ  ف ٟٓمي إِ 

ـِ هذا اًمد   دِ ًمٕم٘م٤مِِ  ْم٦مً ٜم٤مىمِ ُمُ   ،ٝم٤مسمٕمِْم  وْ ٝم٤م أَ يمٚم   ٦مِ ٟمٞمي ًميْ اإلِ  ه سم٤مًم٘م٤مقمدةِ ضمحقدَ  ـَ ٚمَ قمْ ف أَ ٟمي ، وًمق أَ ي

 دَ ا اؾمتٌٓمـ اًمٕم٘م٤مِِ ذَ ف إِ ٟمي أَ  حٞمُح ئام، واًمّمي ؾْم ة قمـ اإلِ دي اًمر   ؾِ هْ ًمٙم٤من يم٤مومًرا ُمـ أَ 

 ر.ف يٙمٗمُ ٟمي اقمت٘مده٤م وم٢مِ  ٔمٝمر ذًمؽ سمْؾ يُ  ملْ  وًمقْ  اًمٗم٤مؾمدةَ 

 ًْ ُمُ  ؿُ اؾْم  ٦مَ اًمِمخّمٞمي  ٓم٤مىم٦مِ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٌِ  ثرُ يمْ وُم٤م أَ 
 ؿْ ، وهُ ؿٍ ٚمِ

 !ؿِ ًْ هذا اًم٘مِ  ـْ ُمِ 
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3-  ِ ورِ  نَ وم قوٌم  لؿـافؼقن  ـ  ا وا ال َق ث ه١مٓء  ـْ ، وُمِ ٦مِ ؿ اخل٤مصي ٤مِت ٞمئَ سمِ  وْ هؿ أَ َهِ قمـ أُ  ػا

 َهُ هذه إُ  ٧ْم ئام، وفمٚمي ؾْم ظمقل ذم اإلِ سم٤مًمد   ، شمٔم٤مهرْت ٦مٌ هيقديي   ومج٤مقم٤مٌت َهٌ أَ 

، ٗم٤مَق قمٜمٝم٤م اًمٜم   ُث رِ ذرارهي٤م شمَ  ا، وص٤مرْت ٝم٤م ِهًّ تِ قمغم هيقديي  ٤مومٔم٦مً حُم  واجلًمقم٤مُت 

ه١مٓء  ـْ وُمِ ، ئام واعمًٚمٛملم، ذات َٟمَٗمس ـمقيؾٍ ؾْم اإلِ  دي ِو  يمٞمدٍ  ٦مِ ٓمي ظِم  ـَ ٛمْ ِو 

 يمٞمدٍ  ٦مِ ٓمي ظُم  ـَ ٛمْ ئام ٟمٗم٤مىًم٤م ِو ؾْم ذم اإلِ  ، دظمٚم٧ْم ٦مٌ جمقؾمٞمي  وْ أَ  ٦مٌ  ٟمٍماٟمٞمي َهٌ ًْم٤م أُ يْ أَ 

 .(1)٦مِ ٦م اًمٙمٞمد اًمٞمٝمقديي ٓمي خلُ  ٦مٍ ِم٤مهِب ُمُ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار اًم٘مٚمؿ، شفم٤مهرة اًمٜم ٗم٤مق وظم٤ٌم٨ِم اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمتي٤مريخ» (1) محـ سمـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين  ، قمٌد اًمري

ف.11-1/14م(، )1992-هـ1414دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )  ( سمتٍم 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

 

 اىٌالثَّ املبحُث

ُّالعن فاُقاليِّ  هىاُعِىوَأ ()األصغر ل

ـُ قمري  وُيٌٓمـ  ص٤محل٦مً  قمئاٟمٞم٦مً  ٤ًمنُ ٟمْ ُئمٝمر اإلِ  نْ هق أَ »وم٘م٤مل:  (1)$ ٥ٍم ضَم رَ  ومف اسم

 .(3)شػ ذًمؽ٤مًمِ خُي  ُم٤م

ذم  واًمٕمئاٟمٞم٦مِ  اًمن    ئاُف تِ هق اظْم »ومٞم٘مقل:  $ئام ؾْم اإلِ  ومف ؿمٞمُخ وُيٕمر  

رواه  ذًمؽ ُم٤م هدُ ، وؿم٤م٤مهرةِ اًمٔمي  ًملِ قمْ يٙمقن ذم إَ  ٗم٤مُق وهذا اًمٜم  ، (2)اًمقاضم٤ٌمت

ـُ  اهلل دُ ٌْ قمَ  ـِ  روٛمْ قمَ  سم   ـي يمُ  ـْ ُمَ  عٌ سمَ رْ أَ » ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ اًمٜمي  ني أَ  (4)ڤ ٤مصِ اًمٕمَ  سم
 فِ ٞمْ ومِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـ قمٌد، اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم   (1) ،  هق اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمئايُم٦م زيـ اًمد  محـ سمـ أمحد اًمًئاُمل  اًمري

ٌث زاهد، ورع واقمظ، اًمٌٖمدادي   ٝمػم سم٤مسمـ رضم٥م، اًمٗم٘مٞمف، اًمٕمٛمدة، حمد  ، اًمِمي ، احلٜمٌكم  ُمِم٘مل  ، صمؿي اًمد 

ٗم٤مت قمديدة، ُمٜمٝم٤م 726وًمد قم٤مم ) ُمذي  »هـ( سمٌٖمداد، ًمف ُم١مًمي  ذم اظمتٞم٤مر إومم»، وشذح قمٚمؾ اًمؽم 

ٚمػ قمغم اخلٚمػ»، وشذح اظمتّم٤مم اعمأل إقمغم ًي ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم »، وُمـ أؿمٝمره٤م شسمٞم٤من ومْمؾ قمٚمؿ اًم

٤مظ»هـ(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 791ؾمٜم٦م ) $، ُم٤مت شواحلٙمؿ ٞمقـمل  شذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٗمي  ً ، ًمٚم

ه٥م»(، و267-268) قء اًمئايُمع»(، و7/312ش )ؿمذرات اًمذي ش إٟم٤ٌمء اًمٖمٛمر»(، و2/313ش )اًمْمي

 ( . 181ش )حلظ إحل٤مظ»(، و3/81ش )اعم٘مّمد إرؿمد»، و(2/176)

 ( .271، ٓسمـ رضم٥م احلٜمٌكم  )صشضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ» (3)

 (.11/141ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (2)

سمـ واِؾ، اإلُم٤مم احلؼم  اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ، هق قمٌدڤ و سمـ اًمٕم٤مصاهلل سمـ قمٛمر قمٌد (4)

د، وىمٞمؾ: أسمق قمٌد ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕم٤مسمد، ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل  محـ واسمـ ص٤مطمٌف، أسمق حمٛمي ، ذيمر أٟميف أؾمٚمؿ اًمري

ه اًمٜميٌل   اهلل، ًمف ُمٜم٤مىم٥م وومْم٤مِؾ وقمٚمؿ  سمٕمٌد ملسو هيلع هللا ىلصىمٌؾ أسمٞمف، وىمٞمؾ: يم٤من اؾمٛمف اًمٕم٤مص، ومٚمًمي أؾمٚمؿ همػمي

ًمٙمت٤مسم٦م قمٜمف ىم٤مِئًا : ذم ؿم٠من ا ملسو هيلع هللا ىلصقمٚمًًم مج٤ًّم: وم٘مد ضم٤مء يًتٗمتل رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوقمٛمؾ، محؾ قمـ اًمٜميٌل  

و٤م واًمٖمْم٥م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ: وم٢مين  ٓ أىمقل ذم ذًمؽ إٓي  َأيْمُت٥ُم يمؾي ُم٤م أؾمٛمع؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ذم اًمر 

٤م، ُم٤مت  -4/361( و)3/272ش )ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد»هـ(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 62ؾمٜم٦م ) ڤطم٘مًّ

اعم١مًم ػ: أسمق ٟمٕمٞمؿ ، شطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء»(، و1/116ش )اجلرح واًمتيٕمديؾ»(، 368

هـ(، اًمٜم٤مذ: 421اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك سمـ ُمٝمران إصٌٝم٤مين  )اعمتقرم:  أمحد سمـ قمٌد

ة ُدوٍر )1974 -هـ 1294سمجقار حم٤مومٔم٦م ُمٍم،  -اًمًٕم٤مدة  رت٤م قمدي (، 1/382م، صمؿي صقي

، ٓسمـ ش٤مسم٦ممتٞمٞمز اًمّمحاإلص٤مسم٦م ذم »(، 211-2/249ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، و916ش )آؾمتٞمٕم٤مب»و

هٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، و3/211طمجر)  (، وهمػمه٤م .2/79، ًمٚمذي
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ك تي طَم  ٤مِق ٗمَ اًمٜم   ـَ ُمِ  ٦مٌ ٚمَ ّْم ظَم  فِ ٞمْ ومِ  ٧ْم ٤مٟمَ يمَ  ـي ٝمُ ٜمْ ُمِ  ٦مٌ ٚمَ ّْم ظَم  فِ ٞمْ ومِ  ٧ْم ٤مٟمَ يمَ  ـْ ُمَ وَ  ًّم٤م،٤مًمِ ً٘م٤م ظَم ٤مومِ ٜمَ ُمُ  ٤منَ يمَ 

ِ ا اؤْ ذَ ٤م: إِ ٝمَ قمَ دَ يَ   .(1)شرَ جَ ومَ  ؿَ ٤مَص ا ظَم ذَ إِ ، وَ رَ دَ همَ  دَ ٤مهَ ا قمَ ذَ إِ ، وَ َب ذَ يمَ  َث دي ا طَم ذَ إِ ، وَ ٤منَ ظَم  ـَ مُت

ـُ  ىم٤مل احل٤مومظُ  ـِ  خم٤مًمٗم٦مُ  ًمٖم٦مً  ٗم٤مُق واًمٜم  » :(3)$ رٍ جَ طَم  اسم  نْ ٤مهر، وم٢مِ ًمٚمٔمي  اًم٤ٌمـم

 ويدظمؾ ومٞمف اًمٗمٕمُؾ  ، ومٝمق ٟمٗم٤مق اًمٕمٛمؾٓي ، وإِ رٍ ٗمْ يمُ  ًمن ومٝمق ٟمٗم٤مُق يْ يم٤من ذم اقمت٘م٤مد اإلِ 

 ْ  .(2)شفوشمتٗم٤موت ُمراشمٌُ  ،كُ واًمؽمي

ًم ٟمي إِ  ،روٓ يٙمٗمُ  ٦مِ ٚمي خيرج ُمـ اعمِ  ٝم٤م ٓسمٕمِْم  وْ أَ  ٗم٤مِت هبذه اًمّم   ّمُػ تي اعمُ  واعمًٚمؿُ 

 .اًم٘مٌٞمح٦مِ  ٚم٦مِ ّْم شمٚمؽ اخلَ  رِ دْ ًمٟمف سم٘مَ يْ إِ  ـْ ص ُمِ يٜم٘مُ 

 :(4)ت٤ٌمرآقم مه٤م سمٕملْمِ ذُ ظْم ران جي٥م أَ ُمْ وهٜم٤م أَ 

 اعمٕم٤ميص سمريدُ  ني يمًم أَ  ،ؼمِ يمْ إَ  ٗم٤مِق  اًمٜم  مَم إِ  وذريٕم٦مٌ  وؾمٞمٚم٦مٌ  ٖمرَ ْص إَ  ٗم٤مَق اًمٜم   ني أَ  -1

 ،قمٜمد اعمقت ًمنَ يْ اإلِ  ًٚم٥َم يُ  نْ قمغم اعمٕمّمٞم٦م أَ  َسي أَ  ـْ ف خُيِمك قمغم ُمَ ٟمي ر ويمًم أَ ٗمْ اًمٙمُ 

ومٞمّمػم ُمٜم٤مومً٘م٤م  يًمنَ اإلِ  ُيًٚم٥َم  نْ ٗم٤مق أَ ّم٤مل اًمٜم  قمغم ظِم  َسي أَ  ـْ يمذًمؽ خُيِمك قمغم ُمَ 

 .(1)ظم٤مًمًّم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سم٤مب: شاإليًمن»(، ُمًٚمؿ ذم 1/16/24، سم٤مب: قمئاُم٦م اعمٜم٤مومؼ )شاإليًمن»أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ذم  (1)

 (. 1/78/18سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ )

، أسمق اًمٗمْمؾ ؿمٝم٤مب  ، هق أمحداسمـ طمجر اًمٕمً٘مئاين   (3) ٤مومٕمل  د اًمٙمٜم٤مين  اًمٕمً٘مئاين  اًمِمي سمـ قمكم  سمـ حمٛمي

يـ، أصٚمف ُمـ قمً٘مئان سمٗمٚمًٓملم، ُمقًمده قم٤مم ) هـ( سم٤مًم٘م٤مهرة، رطمؾ ذم ـمٚم٥م احلدي٨م 772اًمد 

 : خ٤موي  ًي اٟمتنمت ُمّمٜميٗم٤مشمف ذم طمٞم٤مشمف وت٤مدت٤م اعمٚمقك وإيم٤مسمر، وزم »وٟمٌغ، وم٘مّمده اًمٜم٤مس، ىم٤مل اًم

ا َرُر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤م٦ِم اًمثي٤مُمٜم٦م»ت صمؿي اقمتزل، ُمـ ُمّمٜميٗم٤مشمف: ىمْم٤مء ُمٍم ُمري تذي٥م »، وشاًمد 

اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز »، وشومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري  »، وششم٘مري٥م اًمتيٝمذي٥م»، وشاًمتيٝمذي٥م

 هـ(.813، وهمػمه٤م، ُم٤مت سم٤مًم٘م٤مهرة )شاًمّمح٤مسم٦م

 ( .1/121ش )ِرة اعمٕم٤مرف اإلؾمئاُمٞمي٦مدا»(، و93-1/87ش )اًمٌدر اًمٓمي٤مًمع»اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 

 ( سم٤مب قمئاُم٦م اعمٜم٤مومؼ .1/89ش )ومتح اًم٤ٌمري» (2)

رة» (4) ٦م اعمٓمٝمي ٜمي٦م اًمٜميٌقيي  ً ٞمخ قمٌد -رؾم٤مًم٦م مل شمٓمٌع سمٕمد –ش اًمٜم ٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًم محـ  ًمٚمِمي اًمري

٤مص)ص   ( .38اًم٘مّمي

 (.492-3/493ش )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ» (1)
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٤ًٌم- ؼمُ يمْ إَ  ٗم٤مُق اًمٜم   -3 يم٤من يم٤مومًرا ذم سم٤مـمٜمف  ـْ ُمَ  ني َٕ  :ٖمرَ ْص إَ  ٗم٤مَق ـ اًمٜم  يتْمٛمي  ُم٤م -هم٤مًم

٤ًٌم–ف ٗم٤مىمِ ٟمِ  آصم٤مرُ  فمٝمرْت   ًمخ.إ ..(1)قمغم ؾمٚمقيمف -هم٤مًم

ٗم٤مق اًمٜم   ـَ ف ُمِ ٟمي ف وم٢مِ ه سم٤مـمٜمَ ظم٤مًمػ فم٤مهرُ  ـْ ُمَ  يمؾي  ني ؼ جيد أَ ؾ عم٤م ؾمٌَ ُم  ت٠مَ وقمٚمٞمف وم٤معمُ 

 ٗم٤مُق وهق اًمٜم   ،٦مِ ٚمي ج ُمـ اعمِ ظمرَ  وم٘مدْ  ،رَ ٗمْ اًمٙمُ  ـَ ٓمَ سمْ وأَ ئام َؾْم اإلِ  رَ ٝمَ فمْ أَ  نْ : وم٢مِ سمٛمٙم٤منٍ 

ـَ دى ًمٚمٜمي سمْ أَ  ـْ وُمَ  ،آقمت٘م٤مدي    ئاَف ٗمك ظِم ظْم ئاق وأَ ظْم إَ  ٕم٤مل ويمريؿَ اًمٗمِ  ٤مس حم٤مؾم

 ٖمر.إْص  اًمٕمٛمكم   ٗم٤مُق ومٝمق اًمٜم   ،ذًمؽ

ِّ ٛاُعَِْأ ِّ فاِماي  :ايعًُ

ـِ  رَ ٛمَ قمُ  دَ ٜمْ قمِ  ٧ُم ٜمْ يمُ  ىم٤مل: ي  دِ ٝمْ اًمٜمي  نَ ًَم ثْ  قمُ ِب ٤ًمن: قمـ أَ اًمٚم   قمٚمٞمؿُ  -1  ڤ ٤مِب ٓمي اخلَ  سم

 ٤مُف ظَم أَ  ٤مُمَ  َف قَ ظْم أَ  ني إِ : »قُل ٘مُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ قَل ؾُم رَ  ٧ُم ٕمْ ٛمِ ؾَم  فِ تِ ٌَ ٓمْ  ظُم ذِم  قُل ٘مُ يَ  فُ تُ ٕمْ ٛمِ ًَ ومَ 

 ُمي  أُ غَم قمَ 
 .(3)ش٤منِ ًَ اًمٚم   ٞمؿِ ٚمِ قمَ  ٍؼ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  ؾي ل يمُ تِ

ـُ  رُ ٛمَ هذا اعمٕمٜمك قمُ  َح َو وْ أَ  وىمدْ   ٤مُمَ  َف قَ ظْم أَ  ني إِ » طملم ىم٤مل: ڤ ٤مِب ٓمي اخلَ  سم

ؿ يتٙمٚمي » :ىم٤مًمقا ويمٞمػ يٙمقن اعمٜم٤مومؼ قمٚمٞمًًم؟ ىم٤ملش. اًمٕمٚمٞمؿَ  َؼ ٜم٤مومِ اعمُ  ؿْ ٞمٙمُ ٚمَ قمَ  ٤مُف ظَم أَ 

 .(2)شرٜمٙمَ اعمُ  -ىم٤مل وْ أَ - رَ قْ اجلَ  ويٕمٛمُؾ  ٛم٦مِ ٙمْ سم٤محلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار اعمجتٛمع، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  اهلل اًمٕمزيز سمـ قمٌد ، د. قمٌدشذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿاعمٜم٤موم٘مقن » (1) احلٛمٞمدي 

 ( .16هـ(، )ص 1419-م1989ؾمٜم٦م )

ار ذم 142ش )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم  (3) صٗم٦م اًمٜم ٗم٤مق وذم  »(، واًمٗمري٤مب  ذم 211ش )ُمًٜمده»(، واًمٌزي

حٞمح٦مؾمٚمً»( واحلدي٨م إؾمٜم٤مده صحٞمح. يٜمٔمر: 34ش )اعمٜم٤موم٘ملم د ٟم٤مس شٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمي ، حمٛمي

يـ إًم٤ٌمين  )  (.1112اًمد 

ئاة»(، واعمروزي  ذم 11ش )ُمٜمتخٌف»ذم  سمـ محٞمد أظمرضمف قمٌد (2) (، واًمٌٞمٝم٘مل  681ش )شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمي

يـ»(، وؾمٜمده صحٞمح يمًم ىم٤مل اًمٕمراىمل  ذم 1641ش )ؿمٕم٥م اإليًمن»ذم  ش ختري٩م إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمد 

(1/191. ) 
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وٓ  ئامَ ؾْم ػ اإلِ ذي يِّم اًمي » ؟ ىم٤مل:اعمٜم٤مومُؼ  ـِ ُمَ  :ڤ نِ ًَم اًمٞمَ  بنُ  ةُ يػَ ذَ ُح  َل ئِ وُس 

 .(1)شسمف يٕمٛمُؾ 

 ىم٤مل: وم٤مؾمً٘م٤م، وم٘مدْ  $ئام ؾْم اإلِ  ه ؿمٞمُخ قمدي  ف وم٘مدْ ٟمُ ف وؿم٠مْ هذا طم٤مًمُ  ـْ وُمَ 

ًدا يم  ١مَ ىم٤مل ُمُ  ؿي صمُ  .(3)شؼمَ يمْ إَ  ٗم٤مَق اًمٜم   ٓ ٖمرَ ْص إَ  ٗم٤مَق اًمٜم   ٤مُمٜم٤موم٘مً  ُيًّٛمك اًمٗم٤مؾمُؼ »

 ٞم٤مٟم٦مَ واخلِ  رَ واًمٖمدْ  ٓمـ اًمٙمذَب سمْ وأَ  لمٌ ُمِ أَ  وْ أَ  قفٍّ ُمُ  وْ أَ  ف ص٤مدٌق ٟمي ٝمر أَ فمْ أَ  نْ وإِ »ذًمؽ: 

 .(2)شف وم٤مؾمً٘م٤ماًمذي يٙمقن ص٤مطمٌُ  ٖمرُ ْص إَ  ٗم٤مُق ومٝمذا هق اًمٜم   ،ذًمؽ وٟمحقَ 

ًرا ُمْ ف أَ ٗم٤مِِ ظْم ٤م طمًٜم٤ًم وإِ ٟمً ٠مْ ٝم٤مره ؿَم فمْ ذم إِ  ٜم٤مومَؼ ٌف اعمُ ؿْم أَ  ذًمؽ وم٘مدْ  ئاَف ُيٌٓمـ ظِم  ـْ ومٛمَ 

ف ٚمِ هْ َٕ  ف ومح٤مي٦مً ٤مًمِ عمَ  ف وصٞم٤مٟم٦مً ُمِ ٜم٤ًم ًمدَ ٘مْ ؾ ذًمؽ طَم ًم ومٕمَ ٟمي إِ  ؼمَ يمْ ٗم٤مىًم٤م أَ ٟمِ  وم٤معمٜم٤مومُؼ  :ىمٌٞمًح٤م

 ف.يْ وِ وذَ 

ٌي  ٖمرَ ْص ٟمٗم٤مىًم٤م أَ  واعمٜم٤مومُؼ   ف وطمٞم٤مـم٦مً تِ ٕمَ ٛمْ وطمٗم٤مفًم٤م قمغم ؾُم  ٜم٤ًم ُمـ اًمٕم٘مقسم٦مِ ُمْ س سمذًمؽ أَ شمٚم

 ُمًتٖمئًا  ٦مَ ٞمقيي ٟمْ دُ  ه ُم٘م٤مصدَ تٖم٤مؤُ دواومٕمف اسمْ  ـْ ًم يم٤من ُمِ سمي ، وًمرُ رَ حُي٘مي  وْ أَ  ُيٜمت٘مَص  نْ ف أَ ومِ ًمنَمَ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ }ه: ف سمٔم٤مهرِ طمقًمِ  ـْ ٤مس ُمِ اًمٜمي  خداعَ اٟمْ 

وا رشمّمدي  ـْ ذم زُم٤مٟمٜم٤م ممي  ِػ ٜمْ هذا اًمّم   ثرُ يمْ وُم٤م أَ ، [9]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: { ڇڇڍ

ٛمقن ٜم٤م ويتٙمٚمي دشمِ ٚمْ سمٜمل ضمِ  ـْ ُمِ  ؿْ هُ  ،اراٍت دَ وإِ  قا ُمٜم٤مص٥َم وشمقًمي  ،ئامقمْ اإلِ  وُمٜم٤مسمرَ  اعمٜمتدي٤مِت 

ٝمر ُمٜمٝمؿ فمْ أَ  ـْ ومٛمَ  ٤مٟمٞمٝمؿ.ُمَ ٝمؿ وأَ داِِ قمْ أَ  ؿ ُمآرَب ٕمقهِب ٘مقا ذم ؿُم ُمٜمٝمؿ طم٘مي  ٤ممٌ ئَ ٜم٤م، ومِ تِ ٜمَ ًِ ًمْ سم٠مَ 

٤مس دى ًمٚمٜمي سمْ أَ  ـْ وُمَ  ،آقمت٘م٤مدي   ُق ٗم٤موهق اًمٜم   ،٦مِ ٚمي ج ُمـ اعمِ ظمرَ  وم٘مدْ  رَ ٗمْ اًمٙمُ  ـَ ٓمَ سمْ وأَ  ئامَ ؾْم اإلِ 

ـَ   .اًمٕمٛمكم   ٗم٤مُق ومٝمق اًمٜم   ،ئاف ذًمؽٗمك ظِم ظْم وأَ  ئاِق ظْم إَ  ويمريؿَ  ٕم٤ملِ اًمٗمِ  حم٤مؾم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئاة»(، واعمروزي  ذم 27411ش )ُمّمٜميٗمف»رضمف اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم ذم أظم (1) (، 683ش )شمٕمٔمٞمؿ ىَمْدِر اًمّمي

 (.1/381ش )ـمٌ٘م٤مت إوًمٞم٤مء»(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 61ش )صٗم٦م اًمٜم ٗم٤مق وذم  اعمٜم٤موم٘ملم»واًمٗمري٤مب  ذم 

 (.11/142ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (3)

٤مسمؼ ) (2) ًي  ( .11/142اعمرضمع اًم
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 معهم
 .ُب ذِ اًمٙمَ -3

 .ٞم٤مٟم٦مُ واخلِ  -2

 .رُ دْ واًمٖمَ  -4

الُف  -4 وَ  وإخ  ٤مصِ اًمٕمَ  بنِ  ورِ ٛمْ قمَ  بنِ  اهللِ دِ ٌْ د ذم طمدي٨م قمَ ورَ  ذًمؽ ُم٤م دًمٞمُؾ  د:طْ ال

ِ  ن  كُ  نْ بٌع مَ رْ أَ » ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَل ؾُم رَ  ني أَ  ڤ ِ ـَ مُ  انَ كَ  هِ قْ ف  ْت اكَ كَ  نْ مَ وَ  ،ًؼااف

 ِ ِ  ةُ ؾ  ُخ  هِ قْ ف ِ  ْت اكَ كَ  ن  فُ ـْ م ِ  ةٌ ؾ  ُخ  هِ قْ ف ـ   نَ م ِق ػَ ال ِ  9افَ طَ دَ ى يَ ت  َح  ا ِ ، وَ َب ذَ كَ  َث د  ا َح ذَ إ ا ذَ إ

ِ ، وَ َف ؾَ ْخ أَ  دَ طَ وَ  ِ ، وَ رَ دَ غَ  دَ اهَ ا طَ ذَ إ َص ا َخ ذَ إ  .(1)«رَ جَ فَ  مَ ا

 ُمـ اعمًجد سمٕمد اًمٜم   اخلروُج  -6
ِ
 ٤مَل ىمَ  :٤مَل ىمَ  (3) ڤ ةَ رَ يْ رَ ق هُ سمُ ٤م رواه أَ عمَِ  :داء

 ٓي إِ  فُ ٜمْ ُمِ  ُج رُ خَيْ  ؿي صمُ  ؿْ يمُ دُ طَم ا أَ ذَ ي هَ دِ جِ ًْ  ُمَ ذِم  اءَ دَ اًمٜم   عُ ٛمَ ًْ  يَ َٓ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  قُل ؾُم رَ 

 .(2)شٌؼ ٤مومِ ٜمَ  ُمُ ٓي إِ  فِ ٞمْ ًمَ إِ  عُ ضمِ رْ يَ  َٓ  ؿي صمُ  ٦مٍ ٤مضَم حِلَ 

 ،ومح٥ًم ٌقي  اًمٜمي  ان ُمـ اعمًجدِ ذَ ًمٞمس ىم٤مًسا قمغم اخلروج سمٕمد إَ  ٝمُل وهذا اًمٜمي 

 .(4)ٛمقمَ ٗمٞمد اًمٕمُ رى ًمٚمحدي٨م شمُ ظْم أُ  واي٤مٍت رود رِ ًمقُ  :ُمًجدٍ  هق ًمٙمؾ   سمْؾ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (41صـ )شم٘مدم خترجيف  (1)

محـ  ، اظمتٚمٗم٧م ذم اؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف اًمرواي٤مت قمغم أىمقال أرضمحٝم٤م أٟمف قمٌدڤ أسمق هريرة (3) اًمري

، يم٤من ُم٘مدُمف وإؾمئاُمف ؾمٜم٦م ) سمـ صخر ود  أرسمع ؾمٜملم، ويم٤من ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصهـ(، صح٥م اًمٜمٌل 7اًمدي

هـ( وًمف 17ؾمٜم٦م ) ڤ( طمديًث٤م، شمقذم  1274)طمٞم٨م روى  ملسو هيلع هللا ىلصأيمثر اًمٜمي٤مس رواي٦م قمـ اًمٜمٌل 

(، 1/393ش )آؾمتٞمٕم٤مب»(، 1/711ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»( قم٤مًُم٤م. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 78ُمـ اًمٕمٛمر )

ح٤مسم٦م»  ( . 4/216، ٓسمـ طمجر)شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي

ٛمل  ذم (، وذيمره اهلٞمث61ش )صٗم٦م اًمٜم ٗم٤مق»(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 2843ش )إوؾمط»أظمرضمف اًمٓميؼماين  ذم  (2)

واِد» حف شإوؾمط»(، وىم٤مل: رواه اًمٓميؼماين  ذم 3/1ش )جمٛمع اًمزي حٞمح، وصحي ، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمي

حٞمح٦م»إًم٤ٌمين  ذم  ٚمًٚم٦م اًمّمي  ً  (.3118ش )اًم

ٜمـ»يٜمٔمر:  (4)  ً د سمـ يزيد أسمق قمٌدشاًم :  اهلل اسمـ ُم٤مضم٦م ، اعم١مًم ػ: حمٛمي هـ(، 372اًم٘مزويٜمل  )اعمتقرمي

ؼ: ؿمٕمٞم٥م د يم٤مُمؾ ىمره سمٚمكم  -قم٤مدل ُمرؿمد  -إرٟم١موط  اعمح٘م   =اًمٚميٓمٞمػ طمرز اهلل،  قمٌد -حمٛمي
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٤م هذا ُمي أَ » ان وم٘م٤مل:ذَ ج ُمـ اعمًجد سمٕمد إَ ظمرَ  ـْ ُمَ  ڤ ةَ رَ يْ رَ ق هُ سمُ ى أَ أَ رَ  وىمدْ 

 .(1)شملسو هيلع هللا ىلص ؿِ ٤مؾِم ٤م اًم٘مَ سمَ قمَم أَ  دْ وم٘مَ 

ان ذَ سمٕمد إَ  اخلروج ُمـ اعمًجدِ  وومٞمف يمراه٦مُ » :(3)$ ي  وِ قَ اًمٜمي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

 .(2)ش، واهلل أقمٚمؿرٍ ذْ  ًمٕمُ ٓي إِ  اعمٙمتقسم٦مَ  ّمكم  ك يُ طمتي 

 ٤مومٞمف ؿمٌٝمً  ني  أَ ٓي يم٤من ُمًٚمًًم إِ  نْ ف وإِ ٟمي ٗم٤مق: َٕ ف سم٤مًمٜم  ٟمُ هذا ؿم٠مْ  ـْ ُمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ؿ اًمٜمي وَص  وىمدْ 

، وومقق ذًمؽ ٤ًممميمُ  ؿْ هُ  وَ ٓي ٤م إِ قَّن شمُ ٠مْ  يَ وٓ ئاةُ ذيـ شمث٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمي سم٤معمٜم٤موم٘ملم اًمي 

 ٔم٤مرِ تِ يْمٞم٘مقن ذرقًم٤م سم٤معم٤ًمضمد وسم٤مٟمْ  ؿْ ، ومٝمُ  ىمٚمٞمئًا ٓي إِ  وٓ يذيمرون اهللَ ٤مَس ون اًمٜمي راءُ يُ 

 ،ؿ سم٤معم٤ًمضمدىمٚمقهُب  شمٕمّٚم٘م٧ْم  ـْ ممي ٜملم ُمِ ١مْ اعمُ  قمٚمٞمف طم٤مُل  ئاف ُم٤مئاة، سمخِ ئاة سمٕمد اًمّمي اًمّمي 

ومٚمٞمس هذا  ٘م٤مدي  تِ ف اقمْ ٗم٤مىمُ ٟمِ  ـْ ٤م ُمَ ُمي ، أَ ٤مرةٌ وٓ دِم  عٌ ٞمْ ٝم٤م سمَ داِِ ٝمٞمٝمؿ قمـ صئاتؿ وأَ ٚمْ يُ  ٓ

ـِ ض هذا اًمد  ٖمْ ٓمقى قمغم سمُ ف ىمد اٟمْ ىمٚمٌَ  ني َٕ  :ُمٜمف ٍب ًتٖمرَ سمٛمُ   يتحلمي  ـْ ومٝمق ممي  ،هرِ وؿمٕم٤مِِ  ي

 واًمد   رِ يمْ ئاة واًمذ  ٜملم سم٤مًمّمي ُمِ ١مْ اعمُ  ـَ اهلل ُمِ  ٞمقِت سمُ  رِ قمًمي  اٟمِمٖم٤ملِ  ص٦مَ رْ ومُ 
ِ
 ؿي صمُ  ،ذًمؽ وٟمحقِ  قم٤مء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞمي٦م، اًمٓميٌٕم٦م: إومم، ) اًمٜم٤مذ: دار = ُمقـمي٠م »(، 1/343( م )3119 -هـ  1421اًمر 

هٞم٥م»(، 1/163ش )ُم٤مًمؽ همٞم٥م واًمؽمي ، سمرىمؿ )شصحٞمح اًمؽمي  (.318-317-316-311، ًمألًم٤ٌمين 

٤مج أسمق احلًـ اًم٘مِمػمي  اًمٜميٞم٤ًمسمقري  شصحٞمحف»أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (1) ، اعم١مًم ػ: ُمًٚمؿ سمـ احلجي

 : ؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد361)اعمتقرمي سمػموت : - اًم٤ٌمىمل، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب هـ(، اعمح٘م 

ن ) ن اعم١مذ   (. 1/412/611يمت٤مب اعم٤ًمضمد/ سم٤مب: اًمٜمٝمل قمـ اخلروج ُمـ اعمًجد إذا أذي

٤م حيٞمك سمـ ذف اًمٜميقوي  اًمٜميقوي   (3) يـ أسمق زيمريي ام حمٞمل اًمد  ام اًم٘مقي ، هق اإلُم٤مم اًمٕمئايُم٦م اًم٘مدوة اًمّمقي

، وًمد ذم ) ٤مومٕمل  ٤مم، ٟمِم٠م ذم ـم٤مقم٦م اهلل وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 621اًمِمي هـ( سم٘مري٦م ٟمقى ُمـ ىمرى اًمِمي

ٓ ذم ّن٤مر طمتيك ذم اًمٓميريؼ، ويم٤من ي٘مرأ يمؾي صٖمػًما، ويم٤من ُمـ أطمرص اًمٜمي٤مس قمغم وىمتف ٓ ذم ًمٞمؾ و

هـ( وُمـ أؿمٝمر 676ؾمٜم٦م ) $يقم اصمٜمل قمنم درؾًم٤م قمغم اعمِم٤ميخ ذطًم٤م وشمّمحٞمًح٤م، وىمد شمقذم  

٤محللم»، وشذح ُمًٚمؿ»شمّم٤مٟمٞمٗمف  ٦م»، وشإذيم٤مر»، وشري٤مض اًمّمي اعمجٛمقع »، وشإرسمٕملم اًمٜميقويي

ب ٤مومٕمٞمي٦م»، وشُم٦م ذح صحٞمح ُمًٚمؿُم٘مد  »، وهمػمه٤م. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: شذح اعمٝمذي ش ـمٌ٘م٤مت اًمِمي

ِريْمكِم  )ش إقمئام»(، 1/161) اهرة»(، و9/181ًمٚمز   (.7/378ش )اًمٜم جقم اًمزي

 (.1/139ش )ذح اًمٜميقوي  قمغم ُمًٚمؿ» (2)



 41 

 

 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ف وم٘مدْ ٜمِ ُمَ ٠مْ ُمَ  ـْ ُمِ  كشمُي١مْ  احلَذر ىمدْ  قمـ يمقنِ  ٞمَؽ سمف، ٟم٤مهِ  سمًم قمَم اهللَ آسمفٍ  قاًذا همػمَ ؾ ًمِ ًٚمي يت

 .(1)ف اهلُلحُ َْم ٜملم ومٞمٗمْ ُمِ ١مْ اعمُ  يراه سمٕمُض 

 .(3)ٝمؿ ًمٕمٜم٦مٌ تُ ٞمي َتِ -7

 .(2)٦ٌمٌ ٝمؿ ّنْ ـمٕم٤مُمُ -8 

 .(4)ٚمقٌل ٝمؿ همُ ٞمٛمتُ همٜمِ -9

 .(1)ارً  هجْ ٓي إِ  ٓي٘مرسمقن اعم٤ًمضمدَ -11

 .(6)ارً سمْ  دُ ٓي إِ  ئاةَ شمقن اًمّمي ٠مْ ٓ يَ -11

 ون.ؼِم تٙمْ ًْ ُمُ -13 

 .ٗم٤مةٌ ضُم -12

 .(7)ٞمؾسم٤مًمٚمي  ٥ٌم ُِم ظُم -14 

 .(8)ٝم٤مرسم٤مًمٜمي  ٥ٌم خُ ُص  -11 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦م واعمديٜم٦م: ومؽماهؿ إذا ُم٤م طم٤من  (1) ٞمٕم٦م، ظمّمقًص٤م ذم ُمٙمي ٤ًٌم ُمـ هذا ُم٤م يٚمحٔمف اعمًٚمٛمقن قمغم اًمِم  وىمري

اهٌلم إًمٞمٝمًم، وًمذا وىم٧م ص ًٓ وٟم٤ًمًء ُمـ احلرُملم خم٤مًمِِٗملَم ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمذي ئاة اًمٗمريْم٦م خيرضمقن رضم٤م

اومْم٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم.   ؾمٞم٠مت ُمٌح٨م سم٢مذن اهلل طمقل ُمِم٤مهب٦م اًمري

قم٤مء. اٟمٔمر:  (3) ٥م  واًمد  ًي ْرُد واإلسمٕم٤مد قمـ رمح٦م اهلل، وُمـ اخلَْٚمِؼ: اًم : هق اًمٓمي ـُ ْٕم اًمٜم ٝم٤مي٦م ذم همري٥م »اًمٚمي

اوي شي٨م وإصمراحلد د اجلزري  سمـ إصمػم، ت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمحد اًمزي ٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمي ًي ، ٕب اًم

 (.4/311سمػموت، ) –وحمٛمقد اًمٓميٜم٤مطمل، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞمي٦م 

ٚم٥م وآظمتئاس. اٟمٔمر:  (2) ًي ٤مسمؼ»اًمٜميْٝم٥ُم: اًمٖم٤مرة واًم ًي  (.1/122ش )اعمرضمع اًم

َٛمتَِٝم٤م. اٟمٔمر: اًمٖمٚمقل: اخلٞم٤مٟم٦م ذم اعَمْٖمٜمَِؿ و (4) ًْ ىم٦م ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىمٌؾ ىِم ٤مسمؼ»اًمني ًي  (.2/281ش )اعمرضمع اًم

ك هل٤م، واإلقمراض قمٜمٝم٤م.  (1) ٤مسمؼ»يريد اًمؽمي ًي  (.1/341ش )اعمرضمع اًم

ئاة طملم يدسمر  (6) ٤مسمؼ»وىمُتٝم٤م  -يٗمقت–أي: ي٠مشمقن اًمّمي ًي  (.3/97ش )اعمرضمع اًم

ؿ ظُمُِم٥ٌم ُُمْٓمَرطَم٦مٌ  (7) ٤مسمؼ»ٓ يّمٚم قن ومٞمف.  أي: يٜم٤مُمقن سم٤مًمٚميٞمؾ، يم٠مّني ًي  (.3/23ش )اعمرضمع اًم

 (.2/14ش )اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ»أي: صٞمي٤مطمقن ومٞمف ُمتج٤مدًمقن.  (8)
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 ني إِ » :٤مَل ىمَ  فُ ٟمي أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمـ اًمٜمي  ڤ ةَ رَ يْ رَ ق هُ سمُ رواه أَ  مَجََٕمَٝم٤م ُم٤م هذه إوص٤مُف 

 همَ وَ  ٦مٌ ٌَ َّنْ  ؿْ ٝمُ ٤مُمُ ٕمَ ـمَ وَ  ٦مٌ ٜمَ ٕمْ ًمَ  ؿْ ٝمُ تُ ٞمي َتِ  :٤مهِبَ  قنَ ومُ رَ ٕمْ يُ  ٤مٌت ُمَ ئَا قمَ  لْمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ ٛمُ ٚمْ ًمِ 
 َٓ وَ  قٌل ٚمُ همُ  ؿْ ٝمُ تُ ٛمَ ٞمْ ٜمِ

 ْٓ وَ  قنُ ٗمُ ًمَ ٠مْ يَ  َٓ  ـَ يْ ؼِمِ ٙمْ تَ ًْ ًرا، ُمُ سمْ  دُ ٓي إِ  ةَ ئَا اًمّمي  قنَ شمُ ٠مْ  يَ َٓ ًرا وَ جْ  هُ ٓي إِ  دَ ٤مضمِ ًَ اعمَ  قنَ سمُ رَ ٘مْ يَ 

 .(3)شسم٤مًمٜمٝم٤مر (1)ؾُمُخ٥ٌم ». وىم٤مل يزيد ُمرة: ش٤مرِ ٝمَ ٤مًمٜمي سمِ  ٥ٌم خُ ُص وَ  ؾِ ٞمْ ٤مًمٚمي سمِ  ٥ٌم ُِم ظُم  قنَ ٗمُ ًمَ ١مْ يُ 

ِّ املٓافكأت صفاُت  :ػَشِصاأَل فاَماي

 . ضم٤مٌت تؼم  ُمُ  -16

 . ٕم٤مٌت تٚمِ خُم  -17

 .ئاٌت تخٞم  ُمُ  -18

 ُمـ اًمٜم   ٕم٤مِت ختٚمِ اعمُ  ضم٤مِت تؼم  ن اعمُ د ذم ؿم٠مْ ورَ  ُم٤م اًمٕمٛمكم  ِ ٗم٤مِق وُمـ اًمٜم  
ِ
ـْ  :٤ًمء  ٦مَ ٌَ ٘مْ قمُ  ومٕم

ـِ   (4)٤مِت قمَ زِ تَ ٜمْ اعمُْ وَ  ٤مِت ٕمَ ٚمِ تَ خْ اعمُْ  ني إِ وَ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ  ٤مَل : ىمَ ٤مَل ىمَ  (2)ڤ رٍ ٤مُمِ قمَ  سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٟمٞم٤م  (1) ؿ ظمِم٥م، وم٢مذا أصٌحقا شم٤ًمظمٌقا قمغم اًمد  ـي قمٚمٞمٝمؿ اًمٚميٞمؾ ؾم٘مٓمقا ٟمٞم٤مًُم٤م يم٠مّني ؾُمُخ٥ٌم: أي: إذا ضَم

ٞم٤مح. يٜمٔمر:  َخ٥ُم سمٛمٕمٜمل: اًمّم  ُخ٥ُم واًمّمي  ً ٤م وطمرًص٤م، واًم ، ٓسمـ إصمػم شهمري٥م احلدي٨م»ؿمحًّ

(3/249.) 

ار ذم 7936ش )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم  (3) ش ؿمٕم٥م اإليًمن»(، واًمٌٞمٝم٘مل  ذم 8444ش )ُمًٜمده»(، واًمٌزي

ٞمخ أمحد ؿم٤ميمر: 3713)  ش.وإؾمٜم٤مده طمًـ»(، ىم٤مل اًمِمي

٤م ومّمٞمًح٤م ملسو هيلع هللا ىلص هق اإلُم٤مم اعم٘مرُئ أسمق قمٌس، ص٤مطم٥م اًمٜميٌل   ڤقم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر  (2) ًِ ، يم٤من قم٤معًم٤م ُم٘مر

لم ُمع ُمٕم٤موي٦م،  ٠من، ويم٤من اًمؼميد إمم قمٛمر سمٗمتح دُمِمؼ، ؿمٝمد صٗم  وم٘مٞمًٝم٤م ومروٞم٤ًّم ؿم٤مقمًرا يمٌػم اًمِمي

(، 419ش )شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم»هـ(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 18وؿمٝمد ومتح ُمٍم َوَوًمَِٞمَٝم٤م، ُم٤مت ؾمٜم٦م )

ش اجلرح واًمتيٕمديؾ»(، و6/421ش )اًمتي٤مريخ اًمٙمٌػم»(، و244-4/242ش )ـمٌ٘م٤مت سمـ ؾمٕمد»و

، شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، و4/12ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، و3/1172ش )آؾمتٞمٕم٤مب»(، و6/212)

هٌل  )  ( . 3/467ًمٚمذي

: سم٠من ُيِرْدَن ىمٓمع اًمقصٚم٦م سم٤مًمٗمراق، وحيتٛمؾ أني اعمراد اًمٜم ٤ًمء  (4) ـي ـي ُمـ أزواضمٝم أي: اجل٤مذسم٤مت أٟمٗمًٝم

ج ُمـ ىمقُم ـي إضم٤مٟم٥م. يٜمٔمر: اًمئايت ي٠مسملم اًمتيزو  ، وُي١ْمصمِْرَن قمٚمٞمٝم ـي ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع »ٝم

ٖمػم  (.3/287ش )اًمّمي
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 ٜمَ اعمُْ  ـي هُ 

ـْ ، (1)ش٤مُت ٘مَ ٤مومِ ـِ  اهلل دِ ٌْ قمَ  وقم : ٤مَل ىمَ  ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ اًمٜمي  ني أَ  (3)ڤ قدٍ ٕمُ ًْ ُمَ  سم

 ٜمَ اعمُْ  ـي هُ  ٤مُت ضَم ؼَم  تَ اعمُْ وَ  ٤مُت ٕمَ ٚمِ تَ خْ اعمُْ »
 .(2)ش٤مُت ٘مَ ٤مومِ

ـْ   ودُ دُ قَ اًمْ  ؿْ ٙمُ ٤مِِ ًَ ٟمِ  ػْمُ ظَم : »٤مَل اهلل ىمَ  قَل ؾُم رَ  ني أَ  (4)ڤ اًمّمدذم   ٦مَ ٜمَ يْ ذَ  أُ ِب أَ  قم

  َذ  ، وَ اهللَ لْمَ ٘مَ ا اشمي ذَ إِ  (1)٦مُ ٞمَ اؾِم قَ اعمُْ  ٦مُ ٞمَ اشمِ قَ اعمُْ  دُ قًمُ اًمقَ 
ِِ ًَ ٟمِ ُت ئَا ٞم  خَ تَ اعمُْ  ٤مُت ضَم ؼَم  تَ اعمُْ  ؿْ ٙمُ ٤م

(6) 

 ٜمَ اعمُ  ـي هُ وَ 
َ  اِب رَ ٖمُ اًمْ  َؾ ثْ  ُمِ ٓي إِ  ـي ٝمُ ٜمْ ُمِ  ٦مَ ٜمي اجْلَ  ُؾ ظُم دْ يَ  َٓ  ،٤مُت ٘مَ ٤مومِ ْٕ  .(8()7)شؿِ ُّم قمْ ا

اًل يسلَ  ولعل    ٗم٤مق؟! وم٘مدْ وسملم اًمٜم   ـي هذه صٗم٤مُت  ـْ ف سملم ُمَ ٌَ اًمِمي  فُ وضْم  ما :ُل سائ

٤م ُمي .. وم٠مَ ئاِت تخٞم  واعمُ  ضم٤مِت تؼم  واعمُ  قم٤مِت ٜمتزِ واعمُ  – ٕم٤مِت تٚمِ خْ اعمُ  ٤مدي٨ُم طَم إَ  ردِت وْ أَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وذيمره اهلٞمثٛمل  ذم 3/467ش )شمٗمًػمه»(، واًمٓميؼمي  ذم 17/229ش )اًمٙمٌػم»أظمرضمف اًمٓميؼماين  ذم  (1)

واِد» ٘مف اًمثي (: »1/1ش )جمٛمع اًمزي سمٞمع، وصمي ، وومٞمف ىمٞمس سمـ اًمري قري  وؿمٕم٦ٌم، وومٞمف رواه اًمٓميؼماين 

حٞمح ٞمخ إًم٤ٌمين  ذم شوٕمػ، وسم٘مٞمي٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمي حف اًمِمي ش صحٞمح اجل٤مُمع»، وصحي

(1/293.) 

ح٤مب  اجلٚمٞمؾ: قمٌد (3) ، أسمق قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد هق اًمّمي محـ. )شمقذم  ؾمٜم٦م:  سمـ هم٤مومؾ سمـ طمٌٞم٥م اهلذزم  اًمري

(، 987، ص 2)ج اًمؼم   ٓسمـ قمٌدش آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»ر: هـ(. يٜمٔم 22أو  23

ح٤مسم٦م»و  (.322، ص 4ٓسمـ طمجر )جش اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي

(، 2/218ش )شم٤مرخيف»(، واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  ذم 276-8/271ش )احلٚمٞم٦م»أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم  (2)

د سمف و»وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ:  حف شيمٞمع واًمٚميٗمظ ًمفهمري٥م ُمـ طمدي٨م إقمٛمش واًمثيقري  شمٗمري ، وىمد صحي

ٞمخ إًم٤ٌمين  ذم  حٞمح٦م»اًمِمي ٚمًٚم٦م اًمّمي  ً  (. 623سمرىمؿ )ش اًم

دذم   (4) ظمػم »طمديًث٤م واطمًدا، وهق:  ملسو هيلع هللا ىلصر، روى قمـ اًمٜميٌل  ـ، ُمـ أهؾ ُمّمڤأسمق أذيٜم٦م اًمّمي

ئات اعمختٚمٕم٤مت ُمـ ٟم٤ًمِٙمؿ اًمقدود اًمقًمقد اعمقاشمٞم٦م اعمقاؾمٞم٦م إذا اشمي٘ملم اهلل ، وذ  ٟم٤ًمِٙمؿ اعمؽمضم 

ـي اجلٜمي٦م إٓي ُمثؾ اًمٖمراب إقمّمؿ (. اٟمٔمر 2221ش )صحٞمح اجل٤مُمع»، ذم شاعمٜم٤موم٘م٤مت، ٓ يدظمؾ ُمٜمٝم

ح٤مسم٦م»ذم شمرمجتف:  ٌي٤من شاًمث ٘م٤مت»(، و9-11/8، ٓسمـ طمجر)شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي ، ٓسمـ طم

(2/411 . ) 

وج.  (1)  (.2/493ش )ض اًم٘مديرومٞم»أي: اعمقاوم٘م٦م ًمٚمزي

ات.  (6) ٤مسمؼ»أي: اعمٕمج٤ٌمت اعمتٙمؼم  ًي  (.2/492ش )اعمرضمع اًم

ضمٚملم.  (7)  (.2/349ش )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»هق إسمٞمض اجلٜم٤مطملم. وىمٞمؾ: أسمٞمض اًمر 

حف إًم٤ٌمين  ذم 7/121ش )اًمٙمؼمى»أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل  ذم  (8) حٞمح٦م»(، وصحي  (.1849ش )اًمّمي
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 ىمدْ  اهللَ  ني سم٤معمٜم٤موم٘ملم أَ  ـي ٝمِ ٝمِ ٌَ ؿَم  فُ ضْم ووَ  ،سمٛمٕمٜمك واطمدٍ  ـي ومٝمُ  قم٤مُت ٜمتزِ واعمُ  ٕم٤مُت ختٚمِ اعمُ 

ـي رُمَ يمْ أَ  ًم سمي ، وًمرُ وؾمٕم٤مدةٌ  وراطم٦مٌ  ُمٕمٝمؿ اؾمت٘مرارٌ  ـي ذم طمٞم٤مِت  سٍ ٠مْ سمَ  ـْ هبؿ ُمِ  ُم٤مواج زْ سم٠مَ  ٝم

ـي اضَم وَ زْ أَ  ـَ ٕمْ ٤مًمِ خُي  نْ  أَ ٓي وُمع ذًمؽ َأسَملْمَ إِ  ،وطمٗمدةً  لمَ ٜمِ ىمقا ُمٜمٝمؿ سمَ زِ رُ  اهلل  ٛم٦مَ ٕمْ ٟمِ  نَ رْ ٗمُ ويٙمْ  ٝم

ـي  ـْ  ،قمٚمٞمٝم ا فَ َج وْ زَ  ْت لَ لَ َس  ةٍ أَ َر ا امْ ؿَ ي  أَ »: ٤مَل ىمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمـ اًمٜمي  (1)ڤ ٤منَ سمَ قْ صمَ  ومٕم

رَ قفَ ؾَ طَ  امٌ رَ حَ فَ  سٍ لْ بَ  رِ قْ غَ  نْ ا مِ فَ قَ اَل صَ   .(3)«ةَ ـ  جَ الْ  ةُ حَ ائِ ا 

ـْ ػ دِ ّْم ُمٜمٝمًم ًمٜمِ  يمؾٍّ  َل ٙمًمتِ اؾْم  ةِ أَ رْ واعمَ  ؾِ ضُم ذم زواج اًمري  ني إِ  ؿي صمُ   سٍ ٟمَ أَ  يٜمف، قم

  َؾ ٛمَ ٙمْ تَ اؾْم  دْ ٘مَ ومَ  َج وي زَ شمَ  ـْ ُمَ : »٤مَل ىمَ  ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ اًمٜمي  ني أَ  (2)ڤ
 ذِم  اهللَ ِؼ تي ٞمَ ٚمْ ومَ  نِ ًَم يْ اإْلِ  َػ ّْم ٟمِ

 .(4)شل٤مىمِ ٌَ اًمْ  ِػ ّْم اًمٜم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل   ملسو هيلع هللا ىلص، ُمقمم رؾمقل اهلل ڤصمقسم٤من  (1) لي  ملسو هيلع هللا ىلصؾُمٌَِل ُمـ أرض احلج٤مز، وم٤مؿمؽماه اًمٜمٌي وأقمت٘مف، ومٚمزم اًمٜمٌي

ٌَف، وطمٗمظ قمٜمف يمثػًما ُمـ اًمٕمٚمؿ، وـم٤مل قمٛمره، واؿمتٝمر ذيمره، ُيٙمٜمك سم٠مب قمٌد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل، وُي٘م٤مل أسمق  َوَصْح

ُمٚم٦م، ويم٤من ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٞمٛمـ، ؿمٝمد ومتح  قمٌد محـ، ٟمزل محص وؾمٙمـ اًمري ُمٍم، ُم٤مت سمحٛمص اًمري

شم٤مريخ »(، و3711،  11ش )ـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦م»(، و7/4ش )ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد» هـ(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف:14)

اإلص٤مسم٦م »(، 211-1/181ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 3/469ش )اجلرح واًمتيٕمديؾ»(، 3/181ش )اًمٌخ٤مري  

ح٤مسم٦م ه٥م»(، و967، ٓسمـ طمجر )شذم متٞمٞمز اًمّمي  ( .1/19ش )ؿمذرات اًمذي

ُمذي  ذم 3338، سم٤مب: ذم اخلٚمع )شاًمٓميئاق»داود ذم  أظمرضمف أسمق (3) ، سم٤مب: شاًمٓميئاق»(، واًمؽم 

ٌي٤من ذم 1187اعمختٚمٕم٤مت ) حف اسمـ طم صحٞمح »(، وإًم٤ٌمين  ذم 4/228ش )صحٞمحف»(. وصحي

هٞم٥م همٞم٥م واًمؽمي  (.3118ش )اًمؽمي

، أشم٧م سمف أُمف أم  ؾمٚمٞمؿ وًمف قمنمة أقمقام ڤسمـ اًمٜميي إٟمّم٤مري  اخلزرضمل  أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  (2)

 ملسو هيلع هللا ىلصاعمديٜم٦م، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، هذا َأَٟمٌس هُمئاٌم خيدُمؽ. ومدقم٤م ًمف اًمٜميٌل   ملسو هيلع هللا ىلصطملم ىمدم اًمٜميٌل  

ُٝمؿي َأيْمثِْر َُم٤مًَمُف َوَوًَمَدُه َوَأْدظِمْٚمُف اجلَٜمي٦مَ »وىم٤مل:  ، ىم٤مل أٟمس: ومرأي٧م اصمٜمتلم وأٟم٤م أرضمق اًمثي٤مًمث٦م، ومٚم٘مد شاًمٚمي

شملم، ٟمزل  دومٜم٧م ٜم٦م ُمري ًي ًمُّمْٚمٌِل ؾمقى وًمد وًمدي ُم٤م٦ِم ومخ٦ًم وقمنميـ، وإني أريض ًمتثٛمر ذم اًم

اًمتي٤مريخ »(، و7/17ش )ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد»هـ(. اٟمٔمر شمرمجتف: 91اًمٌٍمة، وُم٤مت ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م )

، شهـ311وُمِم٤مهػم قمٚمًمء إُمّم٤مر، ت »(، 3/386ش )اجلرح واًمتيٕمديؾ»(، 3/37ش )اًمٙمٌػم

ه٥م»(، و118ش )آؾمتٞمٕم٤مب»و (، 1/183ش )ُمرآة اجِلٜم٤َمن»(، 111-1/111ش )ؿمذرات اًمذي

هٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»و  ( .2/291، ًمٚمذي

 =( وىم٤مل: 4/313ش )جمٛمع اًمزواِد»(، وذيمره اهلٞمثٛمل ذم 7647ش )إوؾمط»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (4)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـي  ـي  رزىمٝمؿ اهلُل ىمدْ  يم٤معمٜم٤موم٘ملم ؿمًٌٝم٤م، طمٞم٨ُم  وَمُٙم ، ملسو هيلع هللا ىلصف ؾم٤مًمتِ ورِ  دٍ ٛمي قمٚمٞمٝمؿ سمٌٕمث٦م حُمَ  وُم

قا سمَ وم٠مَ  ،ِم٤موةُ قمٜمٝمؿ اًمٖمِ  واٟم٘مِمٕم٧ْم  ،قرُ هلؿ اًمٜم   ٤ٌمنَ تَ واؾْم  ،ٞمٝمؿراٟمِ ٝمْ اًم٘مرآن سملم فمَ  لِ وشمٜمز  

 نِ ؿ يمِم٠مْ ُّن ٠مْ داي٦م، ؿمل اهلِ اًمٖمقاي٦م سمدَ  ٝمؿ ـمريَؼ ًِ ٗمُ ٟمْ واظمت٤مروا َٕ  ،ئاَل واًمْمي  رَ ٗمْ  اًمٙمُ ٓي إِ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې } :ومٞمٝمؿ ذيـ ىم٤مل اهلُلاًمي  قدَ ٛمُ صمَ  ىمقمِ 

 .[17]ؾمقرة ومّمٚم٧م: { ىائائې ې ې ى 

ًي  ضم٤مُت تؼم  ٤م اعمُ ُمي وأَ   ٞمَ احلَ  ٤ٌمَب ٚمْ ضمِ  ـَ ٟمزقمْ  ـْ ممي  ٤مومراُت اًم
ِ
ـي  ،واحلِمٛم٦مِ  ٤مء ٦م ُمي قمغم إُ  ويم

ـي ف ذم طم٘م  ٤مًمَ ىمَ  ُم٤م ڤ ةَ رَ يْ رَ ق هُ سمُ روى أَ  ، وم٘مدْ وسمئاءً  ومتٜم٦مً   ؾِ هْ أَ  ـْ ُمِ  ٤منِ ٗمَ ٜمْ ِص : »ملسو هيلع هللا ىلص ٝم

ْ  ٤مرِ اًمٜمي   ٤مٌت ٞمَ ٤مؾِم يمَ  ٤مءٌ ًَ ٟمِ ، وَ ٤مَس ٤م اًمٜمي هِبَ  قنَ سمُ ْيِ يَ  رِ ٘مَ ٌَ اًمْ  ٤مِب ِٟمَ ذْ ٠مَ يمَ  ٤مطٌ ٞمَ ؾِم  ؿْ ٝمُ ٕمَ ُمَ  مٌ قْ ، ىمَ ٤ممُهَ رَ أَ  مَل

ِ  ٤مٌت يَ ٤مرِ قمَ   َٓ وَ  ٦مَ ٜمي اجْلَ  ـَ ٚمْ ظُم دْ يَ  َٓ  ٦مِ ٚمَ ٤مِِ اعمَْ  ٧ِم خْ ٌُ اًمْ  ٦مِ ٛمَ ٜمَ ؾْم ٠مَ يمَ  ـي ٝمُ وؾُم ؤُ رُ  ٌت ئَا ٤مِِ ُمَ  ٌت ئَا ٞمْ مُم

٤م ٝمَ حْيَ رِ  ني إِ وَ : »وذم رواي٦مٍ  .(1)شاذَ يمَ ا وَ ذَ يمَ  ةِ ػْمَ ًِ ُمَ  ـْ ُمِ  دُ قضَم ٞمُ ٤م ًمَ ٝمَ حْيَ رِ  ني إِ وَ  ،٤مٝمَ حْيَ رِ  نَ دْ جَيِ 

 .(3)ش٤ممٍ قمَ  ٦مِ َِ ًِم ًِ مَخْ  ةِ ػْمَ ًِ ُمَ  ـْ ُمِ  دُ قضَم ٞمُ ًمَ 

ـي  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  وَٟمْٕم٧ُم  ـي اًمٜم   ؿمٌفِ  ضمقدِ ٗم٤مق ًمقُ سم٤مًمٜم   هل ذم  يمًم ُمري - ٗم٤مُق اًمٜم   ذِ إِ  :ٗم٤مق ومٞمٝم

ؽ ر، ومٙمذًمٗمْ اًمٙمُ  ٓم٤منُ سمْ ًمن وإِ يْ اإلِ  ٝم٤مرُ فمْ وهق إِ  ،ٕمئاٟمٞم٦مِ واًم اًمن    ئاُف تِ ف اظْم ٟمي أَ  -شمٕمريٗمف

ـي  ضم٤مُت تؼم  اعمُ  ـٌ  فم٤مهرٌ  هل ـي  ذْ إِ  :وسم٤مـم  يم٤مؾمٞم٤مٌت  ٟم٤ًمءٌ » :(2)$ يمًم ىم٤مل اعمٜم٤موي   ه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل، ويمئامه٤م وٕمٞمػ، رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط سم٢مؾمٜم٤مديـ، وومٞمٝمًم يزيد اًمرىم٤مر، وضم٤مسمر اجلٕمٗم» =

ٜمف إًم٤ٌمين ذم شوىمد وصم٘م٤م ًي  (.421ش )صحٞمح اجل٤مُمع»، وطم

 (. 1714، سم٤مب: اًمٜم٤ًمء اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت )شاًمٚم٤ٌمس»أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (1)

ؿمٕم٥م »(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 2182ش )ذح اًمًٜم٦م»( ، واًمٌٖمقي ذم 1918ش )اعمقـم٠م»أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم  (3)

(. وورد 1988ش )صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 7412ش )اإليًمن

صحٞمح »، يٜمٔمر: شُمـ ُمًػمة أرسمٕملم قم٤مًُم٤م»، شُمـ ُمًػمة ؾمٌٕملم قم٤مًُم٤م»رواي٤مت أظمرى سمٚمٗمظ: 

 (.6417( )6448ش )اجل٤مُمع

د قمٌد (2) ،  اًمرءوف اسمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم  سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ هق: حمٛمي احلدادي  صمؿي اعُمٜم٤َمِوي  اًم٘م٤مهري 

يـ )وًمد: زيـ اًم : 913د  يـ واًمٗمٜمقن. اٟمزوى ًمٚمٌح٨م  1121، وشمقذم   =هـ( ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمًمء سم٤مًمد 
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ًْ  ـي ّني َٕ  :ذم اعمٕمٜمك ذم احل٘مٞم٘م٦م قم٤مري٤مٌت   يم٤مؾمٞم٤مٌت  وْ ، أَ ةَ نَمَ ػ اًمٌَ ٤مىًم٤م شمِّم صمٞم٤مسًم٤م رىمَ  ـَ يٚمٌ

ُمـ  اهلل قم٤مري٤مٌت  ؿِ ٕمَ ُمـ ٟمِ  ٞم٤مٌت يم٤مؾم وْ قى، أَ ٘مْ اًمتي  ٤ٌمسِ ُمـ ًمِ  يٜم٦م قم٤مري٤مٌت اًمز   ٤ٌمسِ ُمـ ًمِ 

ف سمٕمَْم  ـَ ٗمْ ويٙمِِم  نَ يًؽُمْ  وْ ومٕمؾ اخلػم، أَ  ـْ ُمِ  ٞم٤مب قم٤مري٤مٌت ُمـ اًمث   يم٤مؾمٞم٤مٌت  وْ ه٤م، أَ رِ ٙمْ ؿُم 

 .(1)شٝم٤مًرا ًمٚمجًملفمْ إِ 

ـٌ  ئامُ ؾْم هق اإلِ  يمًم ًمف فم٤مهرٌ  اعمٜم٤مومَؼ  ني ف أَ ٌَ اًمِمي  ووضمفُ  ومٙمذًمؽ  هق اًمٙمٗمرُ  وسم٤مـم

ـي  ،ضم٤مُت تؼم  اعمُ  ـي وًمٙمٜمي  ؾمٞم٤مٌت ٤مهر يم٤مذم اًمٔمي  ه ٤ٌمس ُمـ اًمٚم   ذم احل٘مٞم٘م٦م قم٤مري٤مٌت  ٝم

 قمْ قمـ أَ  ف احل٤مهةِ سمٛمقو٤مشمِ 
ِ
ـِ  ْم٤مء  ٞمَ ُمـ احلَ  داُت تجر  ، اعمُ قصم٦مِ ٟمُ إُ  اجلًد وُمٗم٤مشم

ِ
 ٦مِ ٗمي واًمٕمِ  ٤مء

 .رِ ٝمْ واًمٓم  

ـَ  ٦مَ صمَ ٤مرِ خ٤من قمـ طَم ٞمْ روى اًمِمي  ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمـ اًمٜمي  (3)ڤ زاقمل  اخلُ  ٥ٍم هْ وَ  سم

َ   اهللِغَم قمَ  ؿَ ًَ ىمْ أَ  قْ ًمَ  ٌػ ٕم  َْم تَ ُمُ  ٍػ ٞمْ ٕمِ َو  ؾ  ؟ يمُ ٦مِ ٜمي اجْلَ  ؾِ هْ ٠مَ سمِ  ؿْ يمُ ؼِمُ ظْم  أُ َٓ أَ » هُ ري سمَ َٕ
 ٓي أَ ، (2)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـ  = ٝمر، ومٛمرض ووٕمٗم٧م أـمراومف، ومجٕمؾ وًمده شم٤مج اًمد  ًي واًمتيّمٜمٞمػ، ويم٤من ىمٚمٞمؾ اًمٓميٕم٤مم يمثػم اًم

د يًتٛمكم ُمٜمف شمآًمٞمٗمف.  حمٛمي

ٖمػم واًمتي٤مم  واًمٜمي ٤مىمص، قم٤مش ذم اًم٘م٤مهرة، وشمقذم  هب٤م، ُمـ ًمف ٟمحق صمًمٟملم ُمّمٜميًٗم٤م، ُمٜمٝم٤م اًمٙمٌػم واًمّمي

ٖمػم، جمٚميدان، اظمتٍمه ُمـ ذطمف ش اًمتيٞمًػم»ذم احلدي٨م، وش يمٜمقز احل٘م٤مِؼ»يمتٌف  ذم ذح اجل٤مُمع اًمّمي

د أُملم شظمئاص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم»يٜمٔمر: ش. ومٞمض اًم٘مدير»اًمٙمٌػم:  ، اعم١مًم ػ: حمٛمي

يـ سمـ حمٛمي  : سمـ ومْمؾ اهلل سمـ حم٥م  اًمد  ُمِم٘مل  )اعمتقرمي ٌ ل احلٛمقي  إصؾ، اًمد  هـ(، 1111د اعمح

، شإقمئام»(، 217/ 1ش )اًمٌدر اًمٓمي٤مًمع»(، 416 – 413/ 3سمػموت ) -اًمٜمي٤مذ: دار ص٤مدر 

ريمكم  )  (.312/ 6ًمٚمز 

 (. 4/319ش )ومٞمض اًم٘مدير» (1)

ف أم  يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول اخلزاقمٞمي٦م، يم٤مٟم٧م ، هق طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م اخلهق: طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م (3) ، أُم  زاقمل 

، روى قمٜمف أهؾ اًمٕمراق واحلج٤مز . اهلل سمـ قمٛمر ، ومقًمدت ًمف قمٌدڤت٧م قمٛمر سمـ اخلٓمي٤مب 

ح٤مسم٦م»اٟمٔمر ذم شمرمجتف:  ش آؾمتٞمٕم٤مب»(، و3/191، ٓسمـ طمجر)شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي

ٌي٤منش اًمث ٘م٤مت»(، و3/372)  ( . 1/424ش )ٓسمـ طم

 ي: ُمٖمٛمقر ُٓيْٕمَرُف وٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف . أ (2)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
شؼِمٍ ٙمْ تَ ًْ ُمُ  (3)اظٍ قي ضَم  (1)ؾٍّ تُ قمُ  ؾ  ؟ يمُ ٤مرِ اًمٜمي  ؾِ هْ ٠مَ سمِ  ؿْ يمُ ؼِمُ ظْم أُ 

(2). 

ـي ًقا ومٚمٕمٚمي هْ ا وزَ ؼْمً يمِ  وم٤مُت رِ جْ تٕمَ اعمُ  ئاُت تخٞم  ٤م اعمُ ُمي أَ   :ؼْم اعمٜم٤موم٘ملم ذم صٗم٦م اًمٙمِ  ـَ ٝمْ ٌَ ؿْم أَ  ٝم

ـْ  ٤م، هِبَ  قنَ ومُ رِ ٕمْ ٤مٍت يَ ُمَ ئَا قمَ  لْمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ ٛمُ ٚمْ ًمِ  ني إِ : »٤مَل ىمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمـ اًمٜمي  ڤ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِب أَ  ومٕم

 َٓ ًرا وَ جْ  هُ ٓي إِ  دَ ٤مضمِ ًَ اعمَْ  قنَ سمُ رَ ٘مْ  يَ َٓ ، وَ قٌل ٚمُ همُ  ؿْ ٝمُ تُ ٛمَ ٞمْ ٜمِ همَ ، وَ ٦مٌ ٌَ َّنْ  ؿْ ٝمُ ٤مُمُ ٕمَ ـمَ ، وَ ٦مٌ ٜمَ ٕمْ ًمَ  ؿْ ٝمُ تُ ٞمي َتِ 

َٓ ـَ يْ ؼِمِ ٙمْ تَ ًْ ًرا ُمُ سمْ  دُ ٓي إِ  ةَ ئَا اًمّمي  قنَ شمُ ٠مْ يَ   ٥ٌم خُ ُص  ،ؾِ ٞمْ ٤مًمٚمي سمِ  ٥ٌم ُِم ظُم ، قنَ ٗمُ ًمَ ١مْ  يُ َٓ وَ  قنَ ٗمُ ًمَ ٠مْ يَ  ، 

 .(4)ش٤مرِ ٝمَ ٤مًمٜمي سمِ 

ـي  ٌ   ٥ٌم جْ  وقمُ ؼْمٌ يمِ  ومٗمٞمٝم ـي  عٌ وشمِم   ـي ّني أَ  ـَ حيًٌْ  ،سمًم ًمٞمس ومٞمٝم
ٍ
ًْ  قمغم رء يمذًمؽ،  ـَ وًم

 
ٍ
 د ذم احلؼ  زهِ  ف، ىمدْ تِ ٞمَ ٤مل ذم ُمِْم تَ ؿ ذم ٟمٗمًف واظْم يمًم اعمٜم٤مومؼ اًمذي شمٕم٤مفمَ  ؾمقاًء سمًقاء

 ـُ  طمٞم٨م روى اسمْ ؼْم قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ًمٜم٤م ٤منَ سمَ أَ  ؼ، وىمدْ تٙمؼم قمغم اخلٚمْ واؾْم 

 ـْ ُمِ  ةٍ ري ذَ  ٤مُل ٘مَ ثْ ُمِ  فِ ٌِ ٚمْ  ىمَ ذِم  ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ  ٦مَ ٜمي اجْلَ  ُؾ ظُم دْ  يَ َٓ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمـ اًمٜمي  ڤ قدٍ ٕمُ ًْ ُمَ 

 اهللَ ني إِ »، ىم٤مل: ٦مً ٜمَ ًَ طَم  فُ ٚمُ ٕمْ ٟمَ ٤م وَ ٜمً ًَ طَم  فُ سمُ قْ صمَ  قنَ ٙمُ يَ  نْ أَ  ٥م  حُيِ  َؾ ضُم اًمري  ني : إِ ٌؾ ضُم ىم٤مل رَ  .شؼْمٍ يمِ 

 .(1)ش٤مسِ اًمٜمي  طُ ٛمْ همَ وَ  ،ؼ  احْلَ  رُ ٓمْ سمَ  ؼْمُ ٙمِ ، اًمْ َل ًَم اجْلَ  ٥م  حُيِ  ٞمٌؾ مَجِ 

ـُ  خيٗمك ُم٤م و ٓ  لْمَ ثِ ٜم  خَ اعمُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ  ـَ ٕمَ ًمَ » :ىم٤مل ڤ (6) ٤مسٍ ٌي قمَ  رواه اسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديد اجل٤مذم، واًمَٗمظ  ُمـ اًمٜمي٤مس.  (1) : هق اًمِمي  (.2/181ش )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»اًمُٕمُتؾ 

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م »هق اجلَُٛمقُع اعَمُٜمقُع، وىمٞمؾ: يمثػم اًمٚميحؿ اعمخت٤مل ذم ُمِمٞمتف، وىمٞمؾ اًم٘مّمػم اًمٌٓملم.  (3)

 (.1/216ش )احلدي٨م

اجلٜمي٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م »(، وُمًٚمؿ ذم 8/31/6171، سم٤مب: اًمٙمؼم )شإدب»اًمٌخ٤مري  ذم  أظمرضمف (2)

ٕمٗم٤مء )شوأهٚمٝم٤م ٌي٤مرون واجلٜمي٦م يدظمٚمٝم٤م اًمْم   (.4/3191/3812، سم٤مب: اًمٜمي٤مر يدظمٚمٝم٤م اجل

 (. 11ؾمٌؼ خترجيف )صـ  (4)

 (.91وسمٞم٤مٟمف ) ، سم٤مب: تريؿ اًمٙمؼمشاإليًمن»أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (1)

ح٤مب  اجلٚمٞمؾ: قمٌد (6) ٌي  هق اًمّمي ٦م، وشمرمج٤من  ٤مس سمـ قمٌداهلل سمـ قم ، طمؼم إُمي اعمٓميٚم٥م، ىمرر  ه٤مؿمٛمل 

 هـ(. 68سمٕمد اًمٗمتح وروى قمٜمف، )شمقذم  سم٤مًمٓمي٤مِػ:  ملسو هيلع هللا ىلصاًم٘مرآن، أؾمٚمؿ صٖمػًما وٓزم اًمٜمٌلي 

لم، ويمػي سمٍم  =ه ذم آظمر قمٛمره، يم٤من جيٚمس ًمٚمٕمٚمؿ، يم٤من اخلٚمٗم٤مء جيٚم قٟمف، ؿمٝمد ُمع قمكمٍّ اجلٛمؾ وصٗم 
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 ًَ اًمٜم   ـَ ُمِ  ِت ئَا ضم  ؽَمَ اعمُْ وَ  ،٤ملِ ضَم اًمر   ـَ ُمِ 
ِ
 ٤مُت ٝمَ ٌ  َِم تَ اعمُْ  :٤مَل ؟ ىمَ ُت ئَا ضم  ؽَمَ اعمُْ  ٤م: ُمَ ٧ُم ٚمْ ٘مُ ومَ  :٤مَل ىمَ . ٤مء

 ًَ اًمٜم   ـَ ُمِ 
ِ
 وـم٤مومٌح  ،هل٤م ٓزمٌ  ؼْمُ ٝم٤م يٙمقن اًمٙمِ ٗمُ ْص هذا وَ  ـْ ُمَ  هم٤مًم٥ُم وَ ، (1)ش٤ملِ ضَم ٤مًمر  سمِ  ٤مء

 ٤م .ئاىمٞم٤مِت ظْم قمغم ؾمٚمقيمٝم٤م وأَ 

ي  دِ ٜمْ ٘مل اهلِ تي ىم٤مل اعمُ 
ٌ  واصًٗم٤م اعمُ  شلًمي يمٜمز اًمٕمُ »ػ يمت٤مب ًم  ١مَ ُمُ  (3)  ُمـ اًمٜم   ٝم٤مِت تِم

ِ
 ٤ًمء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕمر، ويقًُم٤م ًمقىم٤مِع اًمٕمرب، وًمف  = ومٞمجٕمؾ يقًُم٤م ًمٚمٗم٘مف، ويقًُم٤م ًمٚمتيٗمًػم، ويقًُم٤م ًمٚمٛمٖم٤مزي، ويقًُم٤م ًمٚمِم 

ح٤مسم٦م: ٓشم٤ًمع قمٚمٛمف، ويمثرة ومٝمٛمف، ويمًمل قم٘مٚمف، وؾمٕم٦م ومْمٚمف،  ُمٗمردات ًمٞم٧ًم ًمٖمػمه ُمـ اًمّمي

 وأرو٤مه. ڤوٟمٌؾ أصٚمف 

ف أم  اًمٗمْمؾ ًم٤ٌمسم٦م سمٜم٧م احل وًمزُمف وأظمذ قمٜمف وطمٗمظ ووٌط  ملسو هيلع هللا ىلص٤مرث، وصح٥م اًمٜميٌلي وأُم 

ح٤مسم٦م قمٚمًًم قمٔمٞمًًم وُمع اًمٗمٝمؿ اًمثي٤مىم٥م واًمٌئاهم٦م  إىمقال وإومٕم٤مل وإطمقال وأظمذ قمـ اًمّمي

 واًمٗمّم٤مطم٦م واجلًمل واعمئاطم٦م وإص٤مًم٦م واًمٌٞم٤من.

ٌي٤مس ومخ٤مًمٗمقه ح٤مسم٦م إذا ذيمروا اسمـ قم  وقمـ ـم٤مووس ىم٤مل: أدريم٧م ٟمحًقا ُمـ مخس ُم٤م٦ِم ُمـ اًمّمي

اك اًم٤ٌمزم ُمـ اًمٌٙم٤مء. ڤ رهؿ طمتيك يٜمتٝمقا إمم ىمقًمف .. يم٤من أؾمٗمؾ قمٞمٜمٞمف ُمثؾ اًمنم  ، مل يزل ي٘مر 

ضم٤مل»يٜمٔمر: ؾمػم »(، 1/376ش )تذي٥م اًمتيٝمذي٥م»( ، 114/ 11ش )تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمر 

هٌل  )شأقمئام اًمٜم ٌئاء  (.222ـ  221/ 2، ًمٚمذي

ٌ ٝملم سم٤مًمٜم ٤ًمء ُمـ اًمٌٞمقت )، سم٤مبشاًمٚم ٤ٌمس»أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ذم  (1) (، وأمحد ذم 1886: إظمراج اعمتِم

 (، واًمٚميٗمظ ًمف.3391ش )ُمًٜمده»

،  هق: قمكم  سمـ قمٌد (3) ل  ٤مذزم  اهلٜمدي  صمؿي اعمدين  وم٤معمٙم  يـ اسمـ ىم٤ميض ظم٤من اًم٘م٤مدري  اًمِمي اعمٚمؽ طم٤ًمم اًمد 

ٝمػم سم٤معمتي  يـ اًمِمي : 888٘مل )وًمد: قمئاء اًمد  ٘مٞمف، ُمـ قمٚمًمء احلدي٨م. أصٚمف ُمـ هـ( وم 971، شمقذم 

ٚمٓم٤من حمٛمقد   ً ضمقٟمٗمقر، وُمقًمده ذم سمره٤مٟمٗمقر )ُمـ سمئاد اًمديمـ، سم٤مهلٜمد( قمٚم٧م ُمٙم٤مٟمتف قمٜمد اًم

ًة ـمقيٚم٦م، وشمقذم  هب٤م. ٦م ُمدي  ص٤مطم٥م يمجرات، وؾمٙمـ اعمديٜم٦م، صمؿي أىم٤مم سمٛمٙمي

ٗم٤مت ذم احلدي٨م وهمػمه، ُمٜمٝم٤م  ل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕم٤مل»ًمف ُم١مًمي ًمٟمٞم٦م أضمزاء، صمش يمٜمز اًمٕمًمي

ل»و ل ذم ؾمٜمـ إىمقال»وش خمتٍم يمٜمز اًمٕمًمي  ش.ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ذم اعمقاقمظ واحلٙمؿ»وش ُمٜمٝم٩م اًمٕمًمي

ٞمخ قمٌد يؼ طمًـ ظم٤من: وًمٚمِمي ه:  ىم٤مل صد  ٤مب اعمتي٘مل يمت٤مب ؾمًمي إت٤مف اًمتي٘مل ذم ومْمؾ »اًمقهي

ٞمخ: قمكمٍّ اعمتي٘مل د وىمٗم٧م قمغم شمقاًمٞمٗمف ومْم٤مِٚمف اًمٙمثػمة وهق طم٘مٞمؼ سمذًمؽ، وىم أسم٤من ومٞمف قمـش اًمِمي

٦م. يٜمٔمر:  ه٥م»ومقضمدت٤م ٟم٤مومٕم٦م ُمٗمٞمدة ممتٕم٦م شم٤مُمي ، شأسمجد اًمٕمٚمقم»(، 114/ 11ش )ؿمذرات اًمذي

يؼ ظم٤من سمـ طمًـ سمـ قمكم  اسمـ ًمٓمػ اهلل احلًٞمٜمل  اًمٌخ٤مري  اًمِ٘مٜميقضمل   د صد   =اعم١مًم ػ: أسمق اًمٓمٞم ٥م حمٛمي
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ٌي سم٤مًمر   ، ومٛمحٛمقدٌ  ِي أْ ٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمري ُمي وم٠مَ  :ؿِت ٠مَ ؿ وهٞمْ هي  ضم٤مل ذم زِ سم٤مًمر   ـَ ٝمْ ضم٤مل وم٘م٤مل: يتِم

ٌي ذَ إِ  :٦مٌ ٚمَ ضُم رَ  ةٌ أَ رَ اُمْ  :٘م٤مُل ويُ   ني إِ »، وُمٜمف احلدي٨م: واعمٕمروم٦مِ  ِي أْ ضم٤مل ذم اًمري سم٤مًمر   ٝم٧ْم ا شمِم

 .(1)شِي أْ اًمري  ٦مَ ٚمَ ضُم رَ  ٧ْم ٤مٟمَ يمَ  ٦مَ َِم ٤مِِ قمَ 

 اًمٜم  ُمـ  ئاُت ؽمضم  ر اعمُ ٤م ذم زُم٤مٟمٜم٤م ومٙمثُ ُمي أَ 
ِ
ـي قمـ وفمٞمٗمتِ  ـَ ضْم  ظمرَ ِت اًمئاي  ٤ًمء  ـي اًمتل ضمٌٚمٝمُ  ٝم

٤ًٌم إِ  ًملِ قمْ وإَ  ِػ اًمقفم٤مِِ  ًمرَ همِ  ـَ ْْم وظُم  ،قمٚمٞمٝم٤م اهلُل  ٧ْم ضم٤مل، وقمٚمَ ُمع اًمر    ضمٜم٥ٍم مَم ضمٜم

ف ٜمُ حُ ِْم ذًمؽ ويَ  ي١مز  ون احلٞم٤مة، ١مُ ؿُم  ـْ ُمِ  نٍ ؿم٠مْ  هبؿ ذم يمؾ   ـي ٤ًمواِت ٜم٤مدي سمٛمُ شمُ  صٞمح٤مٌت 

 ٓي إِ  ؿُ تَ خُتْ  ٓ ،رىظْم وإُ  ٦مِ ٜمَ ٞمْ شمٕم٘مد سملم اًمٗمَ  ٦مٌ وحمٚمٞمي  ٦مٌ ٚمٞمٛمٞمي ىمْ وإِ  ٦مٌ قم٤معمٞمي  متراٌت ١مْ يف ُمُ ٖمذ  ويُ 

ٝم٤م ِو رْ قمِ  ِؽ تْ ٝم٤م وهَ حراومِ واٟمْ  ًٚمٛم٦مِ اعمُ  ةِ أَ حئال اعمرْ  اٟمْ مَم سمٛمجٛمققمٝم٤م إِ  داقمٞم٦مٍ  سمتقصٞم٤مٍت 

ًَ  ىؽَم ِْم وشمُ  ٤ٌمعُ شمُ ، قم٤معدي اًمر  يْ ذم أَ  قسم٦مً ٕمُ ًمْ ؾ أَ ضُم ه٤م اًمري رادَ ٝم٤م، أَ ومِ َذ  وشمدٟمٞمسِ   طِ ٘مْ يم

 .ٞم٤معُ واًمّْم  لمُ ٟمِ ٝم٤م إَ قم٤مىمٌتَ  ني اعمت٤مع، وُم٤م شمدري أَ 

ٖٝ ٠َٔأِشامَل متشأتِؤَُ تٛصٝأت بعُض  :١ٔايعامل

 ع.ٛمَ تَ جْ ذم اعمُ  ٝم٤م اًمٙم٤مُمؾِ جْمِ ودَ  ةِ أَ رْ ل سمتحًلم دور اعمَ ؾُمٛم    ُم٤ممَم إِ  قةُ قمْ اًمدي  -1

  سمٞمٜمٝمًم ذم يمؾ   ٤مم  اًمتي  ؾِ ًمصمُ ؾ ُمٓمٚمً٘م٤م، ُمع اًمتي ضُم  ُم٤ًمواة اعمرأة سم٤مًمري مَم إِ  قةُ قمْ اًمدي  -3
ٍ
 .رء

 ة.ْه ٓم٤مق إُ ٟمِ  َج ظم٤مرِ  ٦مِ ًٞمي ٜمْ اجلِ  رار سم٤مًمٕمئاىم٤مِت ىمْ  اإلِ مَم إِ  قةُ قمْ اًمدي  -2

 ،ؾضُم اًمري  ـَ ؾ ُمِ ضُم اًمري  اِج وَ يمزَ  :ةِ ْهَ ًمألُ  دةِ تٕمد  واعمُ  ٗم٦مِ تٚمِ خْ اعمُ  ٙم٤ملِ ؿْم سم٤مَٕ  رارُ ىمْ اإلِ  -4

 و... ،ةِ أَ رْ ُمـ اعمَ  ةِ أَ رْ واعمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  : (، 696م( )ص:  3113 -هـ 1432ومم )هـ(، اًمٜمي٤مذ: دار اسمـ طمزم، اًمٓمٌٕم٦م ا1217ٕ)اعمتقرمي

٤مومر قمـ أظم٤ٌمر اًم٘مرن اًمٕم٤مذ» ًي يـ قمٌدشاًمٜم قر اًم اهلل  اًم٘م٤مدر سمـ ؿمٞمخ سمـ قمٌد ، اعم١مًم ػ: حمٞمل اًمد 

 : سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –هـ(، اًمٜمي٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمي٦م 1128اًمَٕمْٞمَدُروس )اعمتقرمي

ريمكم  شإقمئام( »219 – 211( )1411)  (.219/ 4) ، ًمٚمز 

ل»(. يٜمٔمر : 27ش )ُمِمٞمختف»أظمرضمف اسمـ طمذمل ذم  (1)  (.6/1391ش )يمٜمز اًمٕمًمي
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 ٝم٤مض.ضْم اإلِ  ٤مطم٦مُ سمَ إِ  -1

راه٘ملم وظمّمقًص٤م سملم اعمُ  ،ًلْمِ ٜمْ سملم اجلِ  ٦مِ ٤مطمٞمي سمَ واإلِ  ٦مِ ًٞمي ٜمْ اجلِ  ٦مِ يي ر   احلُ مَم إِ  قةُ قمْ اًمدي  -6

 واج.اًمزي  ـ  ظمػم ؾِم ٠مْ ُمع شمَ  ،هب٤م ٙمػمُ ٌْ واًمتي  ،راه٘م٤مِت واعمُ 

ًي يم٤مًمٚم   ز  ٜمْ اجلِ  وذِ ذُ اًمِم   ٤مطم٦مُ سمَ إِ  -7 اًم٘مقاٟملم اًمتل شمٕمتؼم ذًمؽ  دمريؿُ  سمْؾ  ،ح٤مِق قاط واًم

 ُيٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م. ضمريٛم٦مً 

 ضم٤مل قمغم اًمٜم  ىمقاُم٦م اًمر   ٥ُم ؾمٚمْ  -8
ِ
 .٤ًمء

 هٙمذا زقمٛمقا. .اجلٞمدةِ  ٦مِ ققمٞمي اًمٜمي  ذاِت  احلٛمؾِ  عِ ُمٜمْ  ؾِ وؾم٤مِِ  ٟمنُم  -9

 تٚمط.خْ اعمُ  ٕمٚمٞمؿِ اًمتي  شمِمجٞمعُ  -11

 دز.يْ لم سم٤مإلِ ّم٤مسمِ خ٤مص اعمُ ؿْم إَ  دي ٞمز ِو ٞمِ ٛمْ قمغم اًمتي  اًم٘مْم٤مءُ  -11

 ومٞمٝمؿ. ُمرهمقٍب  ف همػمُ ٟمي ٦م أَ جي سمحُ  :طم٤ممرْ إَ  ٦م داظمَؾ ٜمي ضمِ  ىمتؾ إَ مَم إِ  قةُ قمْ اًمدي  -13

 .(1)تٚمطخْ ًمٚمٕمٛمؾ اعمُ  ةِ أَ رْ  ظمروج اعمَ مَم إِ  قةُ قمْ اًمدي  -12

قمغم  اُمراٌت ١مَ ُمُ » :قمٜمٝم٤م ٘م٤مَل يُ  نْ أَ  ح  واًمتل يِّم  ،مترات١مْ شمٚمؽ اعمُ  شمقصٞم٤مِت  هذه سمٕمُض 

 .(3)شةأَ رْ اعمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤ميع، دار سمٚمٜمًٞم٦م،  ، ظم٤مًمد سمـ قمٌدشوىمٗم٤مت طمقل ُمٕم٤مٟم٤مة إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜمي٤مقمٛم٦م»اٟمٔمر:  (1) محـ اًمِمي اًمري

وًمٞم٦م اعمرأة ذم اعم١ممترات ااًمٕمدوان قمغم»(، 41: 21هـ(، )ص1431اًمٓميٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) ، د/ شًمدي

وم١ماد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ، رؾم٤مًم٦م ديمتقراة طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمئاُمٞمي٦م 

ي٤مض: ومٝمل ضمديرة سم٤مًم٘مراءة وآـم ئاع، ويمت٤مب  ٤من واًمتٜمٛمٞم٦م رؤي٦م ذقمٞمي٦م»سم٤مًمر  ٙمي  ً ، شوصمٞم٘م٦م ُم١ممتر اًم

يمتقر/ احلًٞمٜمل  ؾمٚمٞمًمن ضم٤مد، وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م  ٦م»ًمٚمد  ٤مدرة قمـ وزارة إوىم٤مف ، اًمشيمت٤مب إُمي ّمي

ئقن اإلؾمئاُمٞمي٦م سم٘مٓمر.  واًمِم 

 ُمـ هذه اعم١ممترات اًمٕم٤معمٞمي٦م:  (3)

ٚمؿ»، ورؾم٤مًمتف: شُم١ممترات ُمٙمًٞمٙمق»أ.   ً ل ُم١ممتر قمـ اعمرأة قم٤مم شاعم٤ًمواة واًمتيٜمٛمٞم٦م واًم ، وهق أوي

 = ( دوًم٦م. 22م(، وؿم٤مرك ومٞمف )1971)
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 معهم
َُ  ٠:َأِشامَل متشأتِؤآثاس 

 ٗم٧ْم وظمٚمي  ،ٝم٤متِ ٕمَ ٚمْ ُمـ ىمَ  ةُ أَ رْ اعمَ  ظمرضم٧ِم  نْ ه٤م أَ رات وآصم٤مرِ متَ ١مْ اعمُ صمٛمرات شمٚمؽ  ـْ يم٤من ُمِ 

، ٝم٤م اعمزقمقُم٦مِ ٝم٤م ًمٜمٞمؾ طم٘مقىمِ قمـ ؾمقىمِ  رةً ِمٛم  ٝم٤م ُمُ ـمري٘مَ  ٧ْم ٝم٤م، وؿم٘مي ٝم٤م وقمريٜمَ ه٤م ممٚمٙمتَ وراءَ 

، وو٤مسمٓم٦مً  ٦مً ديي ٜمْ ضُم  ذم ُمّمٜمٕمف، وص٤مرْت  َؾ ضُم اًمري  ، وزامح٧ِم ٝم٤م اعمقهقُم٦مِ ُمٙم٤مٟمتِ  واؾمؽمدادِ 

 قكِ ٜمُ قادي واًمٌُ واًمٜمي  واًمٗمٜم٤مدِق  واعمٓم٤مقمؿِ  ذم اعمٜم٤مضمؿِ  ، وقمٛمٚم٧ْم رةِ ٤مِِ اًمٓمي ٓم٤مر واًم٘مِ  وىم٤مدةَ 

 ٚم٦مٍ ث  ومُم  ذيٕم٦مٍ يمٛمُ  ، وظمرضم٧ْم ٞم٤مب  اًمٜم   ٛمثٞمؾِ واًمتي  ٝم٤م ذم آٟمتخ٤مسم٤مِت سمح٘م   ، وـم٤مًم٧ٌْم قاٟمِئ واعمَ 

ِٓ ٚمْ ذم ؾِم  واٟمخرـم٧ْم ، سم٦مٍ در  وُمُ  ٦مٍ وري٤موٞمي  وراىمّم٦مٍ  ٤مٟم٦مٍ وومٜمي   ،٤ٌمراِت خْ تِ ؾْم ؽ اعم٤ٌمطم٨م وا

ًي  راىم٥ُم شمُ   ووزيرةً  ؾمٗمػمةً  ٌح٧ْم ْص ٤مم أَ يي رور إَ ، وُمع ُمُ اعمٕمٚمقُم٤مِت  ودمٛمعُ  ُس وشمتج

، ومٙم٤من ٤ًمءُ ؾ اًمٜم  رضمي وشمَ  ،ضم٤مُل اًمر   ٩َم ٕمَ ٜمْ تَ اؾْم  نِ  أَ مَم إِ ، مترات١مْ ًمٌٚمده٤م ذم اعمُ  ٚم٦مً ث  ومُمَ  ديرةً وُمُ 

ـّ اًمري   مُ هُ َر مْ وا أَ ل  وَ  مٌ وْ قَ  َح ؾَ فْ ا أَ مَ »يقم ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصك ٗمَ ٓمَ ّْم ، وصدق اعمُ قمٞمٛم٦مُ واًمزي  ٞم٦ًمُ ِِ ُمٜمٝم

 ؽ.ٚمُ ثْ ُمِ  ٌؾ هآٟمذا رضُم  :ؾضُم ًمٚمري  ذًمؽ ًمت٘مقَل  يمؾ   (1)«ةً أَ َر امْ 

ٖٝ ٠َٔأِشامَل شافاُتٔتاِع  :١ٔايػشب

 قارعَ ِمي اًم اًمٖمرسمٞم٤مُت  قةُ ًْ اًمٜم   وجيقُب  ،اُت داءَ واًمٜم   ٞمح٤مُت اًمٖمرب اًمّمي  ـَ وشمتقامم ُمِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦م أؿمٙم٤مل اًمتيٛمٞمٞمز ودي »ٜمقاٟمف: م(، وقم1979ب. صمؿي اٟمٕم٘مد اعم١ممتر اًمثي٤مين قم٤مم ) = اًم٘مْم٤مء قمغم يم٤مومي

ٗم٤مىمٞمي٦م هذا اعم١ممتر )شاعمرأة ٧م إمم اشم   ( دوًم٦م.122، واٟمْمٛمي

ٟمًمرك قم٤مم )شيمقسمٜمٝم٤مضمـ»ج. صمؿي اٟمٕم٘مد ُم١ممتر   م(. 1981، سم٤مًمدي

 م(.1981، قم٤مم )شٟمػموبٍّ »د. صمؿي اٟمٕم٘مد ُم١ممتر 

لم»هـ. صمؿي اٟمٕم٘مد ُم١ممتر  وزم  »اٟمٕم٘مد ىمٌٚمف سمًٜم٦م ذم اًم٘م٤مهرة: م(، وىمد 1991، قم٤مم )شسمٙم  اعم١ممتر اًمدي

٤من واًمتيٜمٛمٞم٦م ٙمي  ً م(، وذم ٟمٞمقيقرك 1996، وهٙمذا شمقاًم٧م هذه اعم١ممترات ذم شمريمٞم٤م قم٤مم )شًمٚم

 م(.3111قم٤مم )

، ك: اعمٖم٤مزي، سم٤مب: يمت٤مب اًمٜميٌل   (1) ( واًمٜمي٤ًمِل  4162إمم يمنى وىمٞمٍم )ح/ ملسو هيلع هللا ىلصرواه اًمٌخ٤مري 

 (.1288ًم٘مْم٤مء، سم٤مب: اًمٜميٝمل قمـ اؾمتٕمًمل اًمٜم٤ًمء ذم احلٙمؿ )ح/، ك: آداب اشؾمٜمٜمف»ذم 
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ل ـمروًم٤م ُمـ هذه ظِم ٞمؽ أَ ًمَ ٗم٤مًمٜم٤م، وإِ ـمْ  ُمٜم٤مزًمٜم٤م وسملم أَ مَم وا سمٜم٤م إِ قدُ قمُ  نْ أَ  راٍت تٔم٤مهِ ُمُ 

 :اًم٘مقم قاهِ ومْ ُمـ أَ  ٝم٤مداِت واًمِمي  آقمؽماوم٤مِت 

وه٤مهل  ش٤م هق اًمٌٞم٧مُمٙم٤مَّن  ني شمٙمتِمػ أَ  ٦مُ ريٙمٞمي ُمْ إَ  ةُ أَ رْ اعمَ »٤م قاُّن ٜمْ قمُ  هذه ُم٘م٤مًم٦مٌ 

 ًٝم٤م ًمٜمِ قضمي ويم٤من ُمُ -ومٞمف  ٤مءَ ٓم٤مسًم٤م ضَم شمٜمنم ظِم  ه٤مري ؿُ يَ رْ ُمَ  اًمِمٝمػمةُ  ٦مُ اًمٗمرٟمًٞمي  اًمٙم٤مشم٦ٌمُ 
ِ
 ٤ًمء

٤م ٟمحـ ٜمَ ٟمَ تًدْ  ٓ ،ظمقات اًمٕمزيزاِت : ي٤م أَ شػمةظِم إَ  طم٤مريؿُ إَ »ف قاٟمُ ٜمْ اعمًٚمٛملم ويم٤من قمُ 

ـي ٟمي سمٜم٤م، إِ  ـَ وٓ شم٘متديْ  ٞم٤مِت وروسم  إُ   ٜم٤ميْ ؽمَ اؿْم  ٦مِ دسمٞمي تٜم٤م إَ قمٌقديي  ـْ ُمِ  ـٍ ٛمَ صمَ  ي  سم٠مَ  ـَ ومْ رِ ٕمْ شمَ  ٓ ٙم

 .ٝم٤مٍت ُمي أُ  لْمَ ٘مَ اسمْ  ،َؾ طمئاِِ  ـي  اًمٌٞم٧م يمُ مَم إِ  ـي قل ًمٙمُ ىمُ  أَ ين  ، إِ ٜم٤م اعمزقمقُم٦مَ تَ يي ر  طُم 

 عم٤من وٟمزًم٧م احلٞم٤مةَ اًمؼَمْ  ةُ أَ رْ دظمٚم٧م اعمَ  شم٘مقل: ًم٘مدْ  ذم اعمجٚمس اًمؼميٓم٤مين   قةٌ ْْم وهذه قمُ 

ـْ  ،٦مَ اًمٕم٤مُمي  ـْ ّني إِ  ىمقيِن صدي  وًمٙم ًمف هق  ٤م اًمذي شمّمٚمحُمٙم٤مَّن  ني أَ  ، وصم٧ٌَم شمٜمجَح  ٤م ًم

 .(1)اًمٌٞم٧ُم 

هي   وْ أَ  ٜم٤م ذم اًمٌٞمقت ظمقادمَ شمِمتٖمؾ سمٜم٤مشمُ  نْ َٕ  شم٘مقل: ٦مُ ٟمجٚمٞمزيي اإل أرٟمقن اًمٙم٤مشم٦ٌمُ وها 

ـي  ظمػ  وأَ  ظمػمٌ  ،يم٤مخلقادم  .(3)ذم اعمٕم٤مُمؾ سمئاًء ُمـ اؿمتٖم٤مهل

ومٞمٝم٤م  ،ٟم٤م يمٌئاد اعمًٚمٛملمسمئادَ  ٧َم  ًمٞمْ َٓ أَ  :ى ًمت٘مقَل رْ ظمأُ  ُمرةً  ٦مُ اًمٖمرسمٞمي  ةُ أَ رْ تتػ اعمَ  ؿي صمُ 

ِِ ٤م ُمثئًا ًمٚمري سمٜم٤مِت  دمٕمَؾ  نْ ٟمجٚمٞمز أَ قمغم سمئاد اإل ف قم٤مرٌ ٟمي إِ  ،داءُ واًمر   ٗم٤مُف واًمٕمَ  ِمٛم٦مُ احل ؾ ذا

 .(2)ًمخإضم٤مل... سمٙمثرة خم٤مًمٓم٦م اًمر  

ذم  م احلْم٤مري  ؿ ُمـ اًمت٘مد  همْ ف سم٤مًمري ٟمي : أَ ٟمنمْت  ذم اًمٞم٤مسم٤من وم٘مدْ  ٦مُ حٗمٞمي اًمّمي  ٘م٤مريرُ ٤م اًمتي ُمي أَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، 1412، ؾمٚمٞمًمن سمـ ومٝمد اًمٕمقدة، دار اعمًٚمؿ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )شاعمرأة سملم اًمٌٞم٧م واًمٕمٛمؾ» (1)

 (.31)ص

، دار ؾمٗمػم، اًمٓمٌٕم٦م شاعمرأة سملم شمٙمريؿ اإلؾمئام ودقم٤موى اًمتحرير» (3) ، حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمٕمريٜمل 

 (.37(، )ص1431ٜم٦م )اًمث٤مٟمٞم٦م، ؾم

 (.34، د/ ؾمٚمٞمًمن اًمٕمقدة، )صشاعمرأة سملم اًمٌٞم٧م واًمٕمٛمؾ» (2)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ؾ ضُم ًمق اًمري قمْ زال ذم أَ  ف ُم٤مٟمي  أَ ٓي إِ  ،ِم٤مط هٜم٤مكوضمقه اًمٜمي  يمؾ  ذم  ةِ أَ رْ اعمَ  وُمِم٤مريم٦مِ  ،اًمٞم٤مسم٤من

 ذم اًمٌٞم٧م. ةِ أَ رْ ُمٙم٤من اعمَ  يٙمقنَ  نْ يتٛمٜمك أَ  داظمكم   صقٌت  اًمٞم٤مسم٤مين  

ًي  وخٛم٦مٌ  ٦مٌ ٞمي إطمّم٤مِِ  ٧ْم يَ ضمرِ ٤م أُ ٞمَ ٤مٟمِ عمَْ وذم أَ   اًمٙمٌػمةَ  ن اعمرايمزَ دْ ت شم٘مٚمي ٞمدات اًمئاي سملم اًم

 ِ : هؾ شمُ  واطمدةٍ  يمؾ   ٧ْم ٚمَ ئِ وؾُم  ،يم٤مت واعمّم٤مًمِح ذم اًمنمي ـّ  مْ ٝم٤م ذم اًمٕمٛمؾ أَ ؾ ٟمج٤مطَم ٗمْم  ُمٜمٝم

ذم احلٞم٤مة  ج٤مَح سمؾ اًمٜمي  :ٝم٤م واطمدةً يمٚم   ٤مسم٤مُت ضَم اإلِ  ومٙم٤مٟم٧ِم  ؟٦مِ وضمٞمي ٤م اًمزي ٝم٤م ذم طمٞم٤مِت ٟمج٤مطَم 

٦مِ يي َهِ إُ  ٦مِ وضمٞمَ اًمزي 
(1). 

ـي ٚمٌُ همْ ومٙم٤من أَ  ،٤مٙمَ يْ رِ ُمِ ٤م وأَ ٞمَ ٤مٟمِ يٓمَ رْ ٤م وسمِ ًَ ٟمْ رَ ذًمؽ ذم ومَ  ُؾ ؾ ُمثْ وىمد طمَّم   اًمٕمقدةَ  ـَ ٚمْ يٗمْم   ٝم

ـي مَم إِ  ـْ  ُمٜم٤مزهل ـي  ـْ ضمقد ُمَ ًمٕمدم وُ  ، ًمٙم  .قم٤مُمئاٍت  لْمَ ٘مِ سمَ  يٕمقهل

ٓم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م شمُ  ةُ أَ رْ اعمَ  ُمٜمٝم٤م، وظمرضم٧ِم  ؿ اًمٕمديدُ ُٟمٔم   وم٘مدْ  ٦مُ ٞمي ٤ًمِِ اًمٜم   ٔم٤مهراُت ٤م اعمُ ُمي أَ 

 ـَ ُمِ  ةِ أَ رْ اعمَ  رِ تر   مَم شمدقمق إِ  ٦مٌ ٞمي ٤ًمِِ ٟمِ  ٔم٤مهرةٌ ُمُ  ٤م ىم٤مُم٧ْم ٤مٟمٞمَ عمَْ ومٗمل أَ  :ه٤م ذم سمٞمتٝم٤م٤م وىمرارِ سمٕمقدِت 

واج قمغم قمدم د اًمزي قمٜمد قم٘مْ  ُيٜمصي  نْ ومٞمٝم٤م أَ  ـَ يْ وٟم٤مدَ  ،فوٟمِ ١مُ ٝم٤م ًمٚمٌٞم٧م وؿُم همِ وشمٗمر   ،اًمٕمٛمؾ

ضم٤مل اًمر   ُمزامح٦مَ  ، ُٓمقُم٦مَ وإُ  ٦مَ وضمٞمي ٝم٤م هل اًمزي ؾم٤مًمتُ رِ  شمٙمقنَ  نْ ًمٚمٕمٛمؾ، وأَ  ةِ أَ رْ زاوًم٦م اعمَ ُمُ 

 .٦مِ احلٙمقُمٞمي  واعمراومِؼ  ذم اعمٙم٤مشم٥م واعمّم٤مٟمعِ 

ـي مَم ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕمقدة إِ  ـَ ٌْ ٤مًمَ ـمَ  ٦مٌ ٞمي رى ٟم٤ًمِِ ظْم أُ  ُمٔم٤مهرةٌ  ٤م ىم٤مُم٧ْم ًَ ٟمْ رَ ومَ وذم    ُمٜم٤مزهل

ـي ـمْ وأَ   رٍ ٙمْ ومِ  ص٤مطم٥ِم  وْ أَ  ًمٞمؼمازمٍّ  وْ أَ  ُمًتٖمرٍب  وْ أَ  ًمينٍّ ٚمْ قمَ  نِ ذُ ذم أُ  ؿٌ ٛمَ َص  َل .. ومٝمؾ سم٘مِ ٗم٤مهل

ًي  ٍف ٜمحرِ ُمُ  ؿمقا وقم٤م قا اعمراراِت اىمُ ذَ  ـْ سمِمٝم٤مدة ُمَ  اوم٤مِت ؽِم ُمـ آقمْ  ٞمؾِ سمٕمد هذا اًم

 ؟!اعمقازيـ ٘مئاَب رة واٟمْ ٓمْ اًمٗمِ  تٙم٤مؾم٦مَ اٟمْ 

اعمخدوقملم  ، ًمٕمؾي ويمثػمٌ  ٘مقٓت يمثػمٌ ٧ُم وُم٤م يم٤من زم، وُم٤م سم٘مل ُمـ اًمٜم  ٌْ ٝمَ ؾْم أَ  ًم٘مدْ 

هؿ ر وُم٘مّمدُ حر  سم٤مًمتي  اعمٜم٤مدي٦مِ  ئام واعم٘م٤مِٓت ىمْ إَ  سم٤مُب رْ أَ  ؿْ وهُ - ٦مِ سم٤محلْم٤مرة اًمٖمرسمٞمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ظم٤مًمد شوىمٗم٤مت طمقل ُمٕم٤مٟم٤مة إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜمي٤مقمٛم٦م»اٟمٔمر سمٕمض هذه اإلطمّم٤مِٞمي٤مت ذم يمت٤مب:  (1)

٤ميع، )ص   (.111:  143اًمِمي
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ًي ُؾ حٚم  اًمتي  يثقسمقا  نْ أَ  - شم٤ٌمٍب مَم هؿ إِ ُمٙمرَ  ني قمٚمٛمقا أَ ون ذم ريم٤مب اًمٖمرب وُم٤م رُ ٤مِِ ، اًم

 ٝمؿ.ي٘مٚمٕمقا قمـ همٞم   نْ دهؿ وأَ ؿْم  رُ مَم إِ 

ؿدُ  ةٍ  والح حاج ِ  هلل لسـا ب ف أَ لَ إ اطرتا ، همٜمٞم٦مٌ  لْمِ ٞمَ ًمٜم٤م ذم اًمقطْم  ني َٕ  :فؿمٝم٤مدشمِ  وْ أَ  دٍ َح ى 

ًي  ُل ١مْ وُمُ  ٙم٤ممِ طْم ت٘مك إَ ًْ نميع وُمُ اًمتي  ومٝمًم ُمّمدرُ  ًي  ـْ ُمَ  ،اريـٕم٤مدة ذم اًمدي اًم ؽ هبًم مت

ـْ   ًدا.سمَ أَ  يْمؾي  ومٚم

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ }

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ 

 .[22-23]ؾمقرة إطمزاب: { ڌڌڇ ڇ ڍ ڍ 

ؿُ  ْل م  لَ تَ  !وسبحان اهلل خي ال ]ؾمقرة  { ٺٿٺ ٺ } نَ مِ مْ معي أ

ڃ }،  [24ب:]ؾمقرة إطمزا { گڳ گ گ گ} ،  [1اًمٓمئاق:

ِ  [22]ؾمقرة إطمزاب: {ڃڃ اج ٓزْ للَ  قوَت البُ  ن  إ ذكَ لفن   و ر ، ومع ذلك 

ون أَ  ْل  ،ؿؾقكلؾت   هـا لقسْت  افةَ َض الِ  ن  الؿػسر ِ  ب َ  «إسؽان» افةُ َض إ ر  ك  ٕ ها ه مستؼ

ِ  وفقه غالُب  ِ  ،فاتِ امَ قَ إ ح  مُ  ؾحاجةٍ ف خرجْت  نْ فن ضرورةٍ  ةٍ ؾ  .ةٍ ؿَ قائِ  ول

ُمـ طمٞم٨م اٟمتٝمك  أَ دَ وسمَ  ،سمًقاه ؼَمَ تَ عمـ اقمْ  ٤موهٜمٞمئً  ،ظ سمٖمػمهقمِ ُمـ وُ  واًمٕم٤مىمُؾ 

٤ًٌم إَ  ئًا اًمٕمقاىم٥َم ُم  ت٠مَ ُمُ  ،رونأظَم  ذم مجٞمع اًمٌئاد  ةُ أَ رْ هل اعمَ  ومٝم٤م :واعمزاًمَؼ  ٓم٤مءَ ظْم ُمتجٜم

ف شمٚمؽ شمْ زَ رَ طْم م اًمذي أَ ٘مد  ومًم اًمتي  ،٤مٜمقا هليمًم زيي  رْت وتري  ظمرضم٧ْم  ه٤م ىمدْ وهمػمِ  ٦مِ اًمٕمرسمٞمي 

  دُ جْ وُم٤م اعمَ  ،وُل اًمد  
ِ
 نْ ٞمٝم٤م سمٕمد أَ ًمَ اًمذي قم٤مد إِ  ز  وُم٤م اًمٕمِ  ،فذًمؽ ٟم٤مًمتْ  اًمذي ُمـ وراء

ـي حُي  ُم٤م ـَ ٛمْ ٚمَ ٕمْ ىمقُمل يَ  ٤مءَ ًَ ومٚمٞم٧م ٟمِ ، فوم٘مدشمْ  شمٔم٤مهر  ـْ وُم٤م شمتٙمِمػ قمٜمف ظم٤ٌمي٤م ُمَ  ٤مك هل

ـي  ـي وم٤مع قمـ طُم سم٤مًمد   هل  .نَمٍ حلًمن سمَ  ذم ٤مٌب َِ ذِ  ؿْ ، وهُ ٘مقىمٝم
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 معهم
ُٔ َٔخزُِّٜ ِِِّٝايَك اب  االختالط: َٔس 

ـُ  ضم٤مل ئاط اًمر  تِ اظْم  ـَ ُمِ  يٛمٜمعَ  نْ ر جي٥م قمٚمٞمف أَ ُمْ إَ  زِمي وَ  ني إِ » :$ ؿِ ٞم  اًم٘مَ  ىم٤مل اسم

 سم٤مًمٜم  
ِ
سمف  واًمٗمتٜم٦مُ  ،قمـ ذًمؽ قٌل ُمًئُ  ٤ممُ ُمَ وم٤مإلِ  :ضم٤ملاًمر   وجم٤مُمعِ  ِج رَ قاق واًمٗمُ ؾْم ذم إَ  ٤ًمء

ِ دِ عْ بَ  ُت كْ َر تَ  امَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ىمقَل  (1)ڤ دٍ يْ زَ  نُ ب ٦مُ ٤مُمَ ؾَم روى أُ  .قمٔمٞمٛم٦مٌ   ةً ـَ تْ ي ف

ر  ؾَ طَ  ر  َض أَ  ـ   نَ مِ  الِ َج ى ال  .(3)«اءِ َس ال

َث  ْل م  لَ وتَ  ّم٤مري  ٟمْ إَ  دِ ٞمَ ؾْم  أَ ِب أَ  بنِ  ةِ زَ ؿْ َح  حدي
 عَ ٛمِ ؾَم  فُ ٟمي أَ  :(4)ڤ فِ ٞمْ سمِ أَ قمـ  (2)

 ًَ ٤مًمٜم  سمِ  ٤مُل ضَم اًمر   طَ ٚمَ تَ ٤مظْم ومَ  دِ جِ ًْ اعمَْ  ـَ ُمِ  ٌج ٤مرِ ظَم  قَ هُ وَ  قُل ٘مُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  قَل ؾُم رَ 
ِ
 يِؼ رِ ذم اًمٓمي  ٤مء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يم٤من أسمقهأؾم٤مُم٦م سمـ زيد  (1) ٌَْتُف ًمف ظمدجي٦م  ملسو هيلع هللا ىلصُمقمم ًمٚمٜمٌل   سمـ طم٤مرصم٦م اًمٙمٚمٌل  وم٠مقمت٘متف،  ڤَوَه

ره اًمٜميٌل   ىمٌٞمؾ ووم٤مشمف قمغم ضمٞمش قمٔمٞمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوًمد أؾم٤مُم٦م ذم اإلؾمئام ىمٌؾ اهلجرة سمٜمحق صمًمن ؾمٜملم، أُمي

وم، ومٞمٝمؿ يم٤ٌمر اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وأىمًؿ  أٟميف يم٤من ظمٚمٞمً٘م٤م ًملُم٤مرة، وقم٘مد ًمف اًمٚم قاء  ملسو هيلع هللا ىلصإمم اًمر 

أو  14، اقمتزل اًمٗمتـ وُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م )ڤه، ومٜمٗمذه أسمق سمٙمر ىمٌؾ ُمًػم ملسو هيلع هللا ىلصسمٞمده، وشمقذم  

(، 3/382ش )اجلرح واًمتٕمديؾ»(، و73-4/61ش )ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد»هـ(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 19

اإلص٤مسم٦م ذم »(، و1/11ش )تذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، و1/71ش )آؾمتٞمٕم٤مب»(، و24ش )آؾمتٌّم٤مر»و

هٌل  )شاًمٜمٌئاءؾمػم أقمئام »(، و1/14، ٓسمـ طمجر)شمتٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م  ( .3/496، ًمٚمذي

(، وُمًٚمؿ ذم 7/8/1196، سم٤مب: ُم٤م يتي٘مك ُمـ ؿم١مم اعمرأة )شاًمٜمٙم٤مح»أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (3)

ىم٤مق»  (.4/3197/3741، سم٤مب: أيمثر أهؾ اجلٜمي٦م اًمٗم٘مراء، وأيمثر أهؾ اًمٜمي٤مر اًمٜم ٤ًمء )شاًمر 

. ذيمر اسمـ طمجر ذم  هق محزة اسمـ أب أؾمٞمد ُم٤مًمؽ (2) ٤مقمدي  اعمدين  إٟمّم٤مري  ًي سمـ رسمٞمٕم٦م أسمق ُم٤مًمؽ اًم

. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: اعمٚمؽ ، وشمقذم  زُمـ اًمقًمٞمد سمـ قمٌدملسو هيلع هللا ىلصأٟميف صح٤مب  وًمد ذم زُمـ اًمٜميٌل  ش اإلص٤مسم٦م»

ح٤مسم٦م»(، و2/36ش )تذي٥م اًمتيٝمذي٥م» تذي٥م »(، و1/212، ٓسمـ طمجر )شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي

ضم٤ملاًمٙمًم  (.1/341ش )شم٘مري٥م اًمتيٝمذي٥م»(، و7/211ش )ل ذم أؾمًمء اًمر 

ح٤مب  اجلٚمٞمؾ: ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م (4) سمـ اًمٌدن سمـ قَمْٛمرو، وُي٘م٤مل: قم٤مُمر سْمـ قمقف سْمـ طم٤مرصم٦م سْمـ  هق اًمّمي

٤مقِمِدي  إٟم ًي ، وُي٘م٤مل: ُم٤مًمؽ قَمْٛمرو سمـ اخلزرج سمـ ؾم٤مقمدة سمـ يمٕم٥م سمـ اخلزرج، َأسُمق ُأؾَمْٞمٍد اًم ّم٤مري 

 
ِ
اء ـْ يُمؼَمَ قاب اًمٌدن، )ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف، ُِم سْمـ رسمٞمٕم٦م سْمـ اًمٌدي، وُي٘م٤مل: إني اًمٌديي وهؿ، واًمّمي

ُمذي  -أسمق داود  -ُمًٚمؿ  -إَْٟمَّم٤مِر، ؿَمِٝمَد: سَمْدًرا، َواعَمَِم٤مِهَد، روى ًمف : اًمٌخ٤مري   اًمٜمي٤ًمِل  -اًمؽم 

 ٛمره، ُم٤مت: ؾمٜم٦م أرسمٕملم، وهق ىمقل اسمـ ؾمٕمد، وظمٚمٞمٗم٦م.اسمـ ُم٤مضمف، وىمد ذه٥م سمٍمه ذم أواظمر قم -

. وأؿمذ ُمٜمف: ىمقل أب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٜمدة: ؾمٜم٦م مخس -وهذا سمٕمٞمد  -وىم٤مل اعمداِٜمل: شمقذم ؾمٜم٦م ؾمتلم 

تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء »وؾمتلم، وىم٤مل أسمق طمٗمص اًمٗمئاس: ُم٤مت ؾمٜم٦م صمئاصملم. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 

ضم٤مل  (.128/ 3، ًمٚمذهٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 128/ 37ش )اًمر 
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 ًَ ًمٚمٜم   ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ قُل ؾُم رَ  ٤مَل ٘مَ ومَ 
ِ
ِ فَ  9نَ رْ َخ لْ تَ اْس »: ٤مء َق رِ الط   نَ ؼْ ؼ  حَ تُ  نْ أَ  ن  ؽُ لَ  َس قْ لَ  هُ ك  ن  ،ي

ف  حَ بِ  ن  ؽُ قْ ؾَ طَ  لط   اِت ا  ُؼ ٚمي ٕمَ تَ ٞمَ ٤م ًمَ هَبَ قْ صمَ  ني ك إِ تي طَم  ،ارِ دَ ٤مجلِْ سمِ  ُؼ ِّم تَ ٚمْ شمَ  ةُ أَ رْ اعمَْ  ٧ِم ٤مٟمَ ٙمَ ومَ  .شيِق رِ ا

 .(1)فِ ٤م سمِ ٝمَ قىمِ ُّم ًمُ  ـْ ُمِ  ارِ دَ ٤مجلِْ سمِ 

 اًمٜم   عُ ٜمْ ر ُمَ ُمْ إَ  زِم  وَ  وجي٥م قمغم
ِ
ـي ٕمُ ٜمْ ، وُمَ ئاٍت تجٛم  ُمُ  ٜم٤مٍت تزي  ُمُ  ُمـ اخلروِج  ٤ًمء ُمـ  ٝم

ـي ٕمُ ٜمْ ، وُمَ واًمرىم٤مِق  اًمقاؾمٕم٦مِ  ٞم٤مِب يم٤مًمث   :قم٤مري٤مٍت  هب٤م يم٤مؾمٞم٤مٍت  ـي اًمتل يٙمُ  ٞم٤مِب اًمث   ُمـ  ٝم

 ذًمؽ. ـْ ضم٤مل ُمِ اًمر   عُ ٜمْ وُمَ  ،ىم٤مترُ ضم٤مل ذم اًمٓم  طمدي٨م اًمر  

ـُ  ؿي صمُ  وٓ -ُمٜمزهل٤م  ـْ ُمِ  اخلروَج  ثرِت يمْ ا أَ ذَ إِ  ةَ أَ رْ اعمَ  َس حيٌِ  نْ وًمف أَ »: ؿِ ٞم  اًم٘مَ  ي٘مقل اسم

 اًمٜم   رارُ ىمْ إِ  سمْؾ  -ٚم٦مً تجٛم  ُمُ  ا ظمرضم٧ْم ذَ ًم إِ ٞمي ؾِم 
ِ
ـي  ٤مٟم٦مٌ قمَ قمغم ذًمؽ إِ  ٤ًمء  ،٦مِ واعمٕمّمٞمَ  ؿِ صمْ قمغم اإلِ  هل

 .شر قمـ ذًمؽُمْ إَ  زِمي ٌؾ وَ ؾم٤مِِ  واهلُل

ـُ  رُ ٛمَ ٜملم قمُ ُمِ ١مْ اعمُ  ػمُ ُمِ ع أَ ُمٜمَ  وىمدْ   ذم ـمريؼ ٌْم ُمـ اعمَ  ٤ًمءَ اًمٜم   ڤ ٤مِب ٓمي اخلَ  سم

ِٓ اًمر    سمف ذم ذًمؽ. ي٘متدَي  نْ ر أَ ُمْ إَ  ومٕمغم وزِم  ، (3)ريؼهبؿ ذم اًمٓمي  تئاطِ ظْم ضم٤مل وا

ـُ  دُ ٛمي أظمؼمين حُمَ »ش: ضم٤مُمٕمف»ذم  (2) ُل وىم٤مل اخلئاي  ٤مُل حي ك اًمٙمَ ٞمَ حَيْ  سم
 ِب ف ىم٤مل َٕ ٟمي أَ  (4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضم٤مل ذم اًمٓميريؼ شأسمقاب اًمٜميقم»أظمرضمف أسمق داود ذم  (1) ، سم٤مب: ُمٌم اًمٜم ٤ًمء ُمع اًمر 

ش اًمٙمٌػم»(، واًمٓميؼماين  ذم 11/341ش )ؿمٕم٥م اإليًمن»(، واًمٌٞمٝم٘مل  ذم 4/269/1373)

ٜمف إًم٤ٌمين  ذم 19/363) ًي  (.419ش )صحٞمح اجل٤مُمع»(، وطم

اؿمديـاحل٦ًٌم ذم اًم»اٟمٔمر:  (3) ، د/ ومْمؾ إهلل، إدارة شمرمج٤من شٕمٍم اًمٜميٌقي  وقمٍم اخلٚمٗم٤مء اًمري

-1419(، ؾمتٞمئاِٞم٧م شم٤مؤن ضمجرا ٟمقاًمف، سم٤ميمًت٤من، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م )226اإلؾمئام )د/

 (.34(، )ص1998

اخلئايل، اإلُم٤مم اًمٕمئايُم٦م احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م وقم٤معمٝمؿ، أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مرون اًمٌٖمدادي  (2)

٤مم واجلزيرة يتٓمٚم٥م وم٘مف اإلُم٤مم أمحد وومت٤مويف 324وًمد ؾمٜم٦م ) هـ( أو ذم اًمتل شمٚمٞمٝم٤م، رطمؾ إمم وم٤مرس واًمِمي

ٜمي٦م»، ىمري٤ًٌم ُمـ قمنميـ جمٚميًدا، وُمـ يمتٌف شاجل٤مُمع ذم اًمٗم٘مف»وأضمقسمتف، ومجع وم٠موقمك، صمؿي صٜميػ يمت٤مسمف   ً ، شاًم

ل ؾمٜم٦م ) ـ ذًمؽ. هـ( وًمف ؾمٌع211شمقذم  ذم ؿمٝمر رسمٞمع إوي  وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م، وىمٞمؾ: قم٤مش أيمثر ُم

٤مظ»اٟمٔمر ذم شمرمجتف:  ـمٌ٘م٤مت »(، 11/148ش )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»(، و786-2/781ش )شمذيمرة احلٗمي

، ًمٚمذهٌل شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، و3/361ش )ؿمذرات اًمذه٥م»(، و221-239ش )احلٗم٤مظ

(14/397 .) 

يم٤مٟم٧م قمٜمده قمـ اإلُم٤مم أمحد ُم٤ًمِؾ يمثػمة  أسمق ضمٕمٗمر اًمٌٖمدادي اعمتٓمٞم ٥م. ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلئايل: (4)

ُمف ويٙمرُمف. اٟمٔمر ذم شمرمجتف  ُمِمٌٕم٦م ويم٤من ُمـ يم٤ٌمر أصح٤مب أب قمٌد  =ـمٌ٘م٤مت »اهلل ويم٤من ي٘مد 
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 معهم

ً   َؾ ضُم ى اًمري رَ أَ  (1)اهلل دِ ٌْ قمَ   .شفِ سمِ  ْح ؟ ىم٤مل ِص ةِ أَ رْ ُمع اعمَ  قءَ اًم

ي  رِ ٕمَ ؿْم ك إَ قؾَم  ُمُ ِب ذم طمدي٨م أَ  وىمد صحي 
 ًَم ي  أَ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصلي ٌِ اًمٜمي  ني أَ  (3)ڤ 

  مٍ قْ  ىمَ غَم قمَ  ْت ري ٛمَ ومَ  ٧ْم ضَم رَ ظَم  ؿي صمُ  ْت رَ ٓمَ ٕمَ تَ اؾْم  ةٍ أَ رَ اُمْ 
ع ٛمٜمَ ويُ ، (2)ش٦مٌ ٞمَ اٟمِ زَ  َل ٝمِ ٤م ومَ ٝمَ حْيَ وا رِ دُ جِ ٞمَ ًمِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد 136، اعم١مًم ػ: أسمق احلًلم اسمـ أب يٕمغم، حمٛمد سمـ حمٛمد )اعمتقرم: شٜم٤مسمٚم٦ماحل =

 .  (1/231سمػموت ) -طم٤مُمد اًمٗم٘مل، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م 

٤م وؿمٞمخ اإلؾمئام صدىًم٤م، أسمق قمٌد (1) سمـ هئال سمـ أؾمد اًمِمٞم٤ٌمين   اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ هق اإلُم٤مم طم٘مًّ

، وًمد  ل ) $اعمروزي  صمؿي اًمٌٖمدادي  هـ( سمٌٖمداد، وىمٞمؾ: سمؾ وًمد سمٛمرو، ويم٤من 164ذم رسمٞمع إوي

رة، وـمٚم٥م احلدي٨م وهق اسمـ ُم٘م٤مم أهشمف سم٤مًمٌٍمة وُم٤م طمقهل٤م، وىمد ٟمِم٠م ٟمِم٠مة قمٚمٛمٞمي  ٍـّ ُمٌٙم  ٦م ذم ؾم

 ؾم٧م قمنمة ؾمٜم٦م، وىمد رطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ.

: ظمرضم٧م ُمـ سمٖمداد وُم٤م ظمٚميٗم٧م هب٤م أطمًدا أشم٘مك وٓ أورع وٓ أوم٘مف ُمـ أمحد سمـ  ٤مومٕمل  ىم٤مل اًمِمي

ٗم٤مشمف:  اهلل سمـ أمحد: طمٜمٌؾ. ىم٤مل أسمق زرقم٦م ًمٕمٌد أسمقك حيٗمظ أًمػ أًمػ طمدي٨م، ُمـ أهؿ  ُم١مًمي

ح٤مسم٦موم»، شاعمًٜمد» ضم٤مل»، وشاًمٕمٚمؾ»، شْم٤مِؾ اًمّمي د قمغم اجلٝمٛمٞمي٦م»، شُمٕمروم٦م اًمر  ، شُم٤ًمِؾ أمحد»، شاًمري

ٗم٤مت، صم٧ٌم قمغم احلؼ  ذم ومتٜم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن، شمقذم   ة رواي٤مت، وهمػم ذًمؽ ُمـ اعم١مًمي يقم  $سمٕمدي

 هـ( وًمف ؾمٌع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م.13/2/341اجلٛمٕم٦م )

(، 4/413ش )شم٤مريخ سمٖمداد»(، و3/68و 212-1/393ش )اجلرح واًمتٕمديؾ»اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 

(، وهٜم٤مك يمثػم ُمـ 11/177، ًمٚمذهٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، و31-1/4ش )ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م»و

 اًمٙمت٥م إظمرى اًمتل شمرمج٧م ًمف. 

٦م، وم٠مؾمٚمؿ ورضمع إمم  ملسو هيلع هللا ىلصىمدم قمغم اًمٜميٌل   ڤإؿمٕمري  اًم٘محٓم٤مين   اهلل سمـ ىمٞمس هق قمٌد (3) ذم ُمٙمي

ذم اعمديٜم٦م قمٜمد ومتح ظمٞمؼم، ويم٤من طمًـ اًمّمقت  ملسو هيلع هللا ىلصُمٜمٝمؿ إمم اًمٜميٌل  ىمقُمف صمؿي ىمدم ذم مخًلم 

٤مم، صمؿي اؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر قمغم اًمٌٍمة، وم٤مومتتح  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مًم٘مرآن، وٓيه اًمٜمٌل   قمغم اًمٞمٛمـ، ؿمٝمد ومتقح اًمِمي

ل إمم اًمٙمقوم٦م، ومقٓيه قمثًمن قمٚمٞمٝم٤م،  ڤإهقاز وأصٌٝم٤من، صمؿي قمزًمف قمثًمن  قمـ اًمٌٍمة، ومتحقي

 .ڤهـ( 44ومًمت ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م )

ش آؾمتٞمٕم٤مب»(، و1/128ش )اجلرح واًمتٕمديؾ»(، و236ٓسمـ ُمٕملم )ش اًمتي٤مريخ»اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 

اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز »(، و442-1/443ش )ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء»(، و2/267ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، و2/979)

 (.3/281، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، و6/194، ٓسـم طمجر)شاًمّمح٤مسم٦م

(، واحل٤ميمؿ ذم 1681ش )صحٞمحف»(، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم 19178ش )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم  (2)

، وواوم٘مف اًمذهٌل، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم شصحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه»( وىم٤مل: 3/421ش )اعمًتدرك»

 (.4466ش )صحٞمح اجل٤مُمع»
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ـُ  وم٘مدْ ، ذم اعمًجد رةَ أظِم  ِم٤مءَ شمِمٝمد قمِ  نْ سمخقًرا أَ  ٤مسم٧ْم َص ا أَ ذَ إِ  ةُ أَ رْ اعمَ   قدٍ ٕمُ ًْ ُمَ  روى اسم

٤م ٝمَ ومَ نْمَ تَ اؾْم  ،٧ْم ضَم رَ ا ظَم ذَ ٤م إِ ّني إِ وَ  ،ةٌ رَ قْ قمَ  ةُ أَ رْ اعمَْ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصلي ٌِ اًمٜمي  ني أَ  ڤ

َ إِ وَ ، (1)٤منُ ٓمَ ٞمْ اًمِمي  َٓ ّني  .(3)ش٤مٝمَ تِ ٞمْ سمَ  رِ ٕمْ  ىمَ ٤م ذِم ٝمَ ٜمْ ُمِ   اهللِمَم إِ  َب رَ ىمْ أَ  قنُ ٙمُ شمَ  ٤م 

 اًمٜم   متٙملمَ  ني أَ  وٓ ري٥َم 
ِ
ـي ُمـ اظمتئاـمِ  ٤ًمء وهق  ،وذٍّ  ٦مٍ سمٚمٞمي  يمؾ   ُؾ ْص ضم٤مل: أَ سم٤مًمر   ٝم

 ٦مِ قر اًمٕم٤مُمي ُمُ أُ  ٤ٌمب وم٤ًمدِ ؾْم أَ  ـْ ف ُمِ ٟمي ، يمًم أَ ٦مِ اًمٕم٤مُمي  ٘مقسم٤مِت اًمٕمُ  زولِ ٤ٌمب ٟمُ ؾْم ٔمؿ أَ قمْ أَ  ـْ ُمِ 

 ضم٤مل سم٤مًمٜم  اًمر   طُ . واظمتئا٦مِ واخل٤مصي 
ِ
 ـْ وهق ُمِ  ٤م،ٟمًمٙمثرة اًمٗمقاطمش واًمز   ؾم٥ٌٌم  ٤ًمء

 كقؾَم ٚمط اًمٌٖم٤مي٤م سمٕمًٙمر ُمُ تَ ٤م اظْم . وعمي ّمٚم٦مِ تي قاقملم اعمُ ، واًمٓمي ٤ٌمب اعمقت اًمٕم٤مم  ؾْم أَ 

 واطمدٍ  ، ومًمت ذم يقمٍ قمٚمٞمٝمؿ اًمٓم٤مقمقنَ  اهللُ  َؾ ؾَم رْ أَ  ،ومٞمٝمؿ اًمٗم٤مطمِم٦مُ  وومِم٧ْم  ڠ

 ٗم٤مؾمػم.٥م اًمتي ذم يمتُ  ُمِمٝمقرةٌ  ٦مُ ّمي ؾمٌٕمقن أًمًٗم٤م. واًم٘مِ 

 ٟم٤م سم٥ًٌم متٙملم اًمٜم  اًمز   : يمثرةُ ٤ٌمب اعمقت اًمٕم٤مم  ؾْم ٔمؿ أَ قمْ أَ  ـْ ومٛمِ 
ِ
ـي ُمـ اظمتئاـمِ  ٤ًمء  ٝم

 ـْ ذم ذًمؽ ُمِ  ر ُم٤مُمْ إَ  ًمٞم٤مءُ وْ ؿ أَ قمٚمِ  ، وًمقْ ئاٍت تجٛم  ُمُ  ضم٤مٍت تؼم  سمٞمٜمٝمؿ ُمُ  ٌْمِ ضم٤مل، واعمَ سم٤مًمر  

  دي ؿَم يـ ًمٙم٤مٟمقا أَ ىمٌؾ اًمد   ٦مِ قمٞمي ٞم٤م واًمري ٟمْ وم٤ًمد اًمد  
ٍ
 ُمٜمًٕم٤م ًمذًمؽ. رء

ـُ  اهللِ دُ ٌْ ىم٤مل قمَ   اهللُ  نَ ذِ أَ  ٟم٤م ذم ىمري٦مٍ ر اًمز  ا فمٝمَ ذَ إِ »: (2)ڤ قدٍ ٕمُ ًْ ُمَ  سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٞمٓم٤من»ىمقًمف:  (1) ضم٤مل. وىمٞمؾ: ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م: ًمٞمٖمقهي٤م، ويٖمقيشاؾمتنمومٝم٤م اًمِمي ٜمٝم٤م ذم ٟمٔمر اًمر   –هب٤م  : أي: زيي

ُمذي   ، –( 4/382) اٟمٔمر تٗم٦م إطمقذي  سمنمح ضم٤مُمع اًمؽم  اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م  ًمٚمٛم٤ٌمريمٗمقري 

 سمػموت. -اًمٕمٚمٛمٞمي٦م 

و٤مع»أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  (3) (، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم 2/468/1172، سم٤مب: ُمٜمف )شأسمقاب اًمري

حف (، 9/391ش )اًمٙمٌػم»(، وذم 8196ش )إوؾمط»(، واًمٓمؼماين  ذم 1681ش )صحٞمحف» وصحي

حٞمح٦م»إًم٤ٌمين  ذم  ٚمًٚم٦م اًمّمي  ً  (.3688ش )اًم

٦م، أسمق  اهلل سمـ ُمًٕمقد هق: قمٌد (2) سمـ هم٤مومؾ سمـ طمٌٞم٥م سمـ ؿمٛمخ اهلذزم  اإلُم٤مم احلؼم، وم٘مٞمف إُمي

٤مسم قمٌد ًي ، طمٚمٞمػ سمٜمل زهرة، يم٤من ُمـ اًم ، اًمٌدري  ، اعمٝم٤مضمري  ل  ، اعمٙم  محـ اهلذزم  ًملم، اًمري ٘ملم إوي

ر اهلجرشملم، ويم٤من يقم اًمػمُمقك قمغم اًمٜميٗمؾ، وُمٜم٤مىمٌف وُمـ اًمٜم ج٤ٌمء اًمٕم٤معملم، ؿمٝمد سمدًرا، وه٤مضم

ٌي٤مس، واسمـ قمٛمر،   =همزيرة، روى قمٚمًًم يمثػًما، طمدث قمٜمف: أسمق ُمقؾمك، وأسمق هريرة، واسمـ قم
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 .(1)شٝم٤مئايمِ هِب 

ٜم٤م ًم شمٜمٔمر طم٤مًمَ ٟمي ٙم٠مَ ومٚمَ  !كٟمٔمرَ  دَ ٕمَ سمْ وُم٤م أَ  !ؽقم٘مٚمَ  ؿَ ٙمَ طْم أَ  ُم٤م !ؿِ ٞم  ٘مَ اًمْ  ـَ رمحؽ اهلل ي٤م اسمْ 

 ؟تجٞم٥ٍم ًْ ُمُ  ـْ ومٝمؾ ُمِ  ،٧َم ٖمْ وسمٚمي  ٧َم ٟمّمحْ  وم٘مدْ  ،سمٞمٜمٜم٤م وشمٕمٞمُش 

 ٤مس:ُمـ اًمٜمي  دٍ طَم ف ذم أَ ٌِ ٕمَ ؿُم  وْ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم أَ  ـْ ومًم يم٤من ُمِ  ،وذم اجلٛمٚم٦م

 ئاة.سم٤مًمّمي  نِ ٝم٤موُ يم٤مًمتي  -19

 .راوهم٦مِ واعمُ  داعِ واخلِ  -31

 ٜملم.ُمِ ١مْ ار اعمُ ْه أَ  اقم٦مِ ذَ وإِ  -33

 قمـ اعمٕمروف. ِل ٝمْ ر واًمٜمي ٜمٙمَ سم٤معمُ  رِ ُمْ وإَ  -32

 اًمٗم٤مطمِم٦م ذم اًمذيـ آُمٜمقا. ٤مقم٦مِ ؿَم وإِ  -34

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح٤مسم٦م، وقمٚم٘مٛم٦م، و وقمٛمران = إؾمقد، سمـ طمّملم، وضم٤مسمر، وأٟمس، وأسمق أُم٤مُم٦م، ذم ـم٤مِٗم٦م ُمـ اًمّمي

سمٞمع سمـ ظمثٞمؿ، وـم٤مرق  وُمنوق، وقمٌٞمدة، وأسمق واصمٚم٦م، وىمٞمس اسمـ أب طم٤مزم، وزر  سمـ طمٌٞمش، واًمري

محـ، وأسمق إطمقص قمقف سمـ ُم٤مًمؽ، اًم سمـ ؿمٝم٤مب، وزيد سمـ وه٥م، ووًمداه: أسمق قمٌٞمدة، وقمٌد ري

، وظمٚمؼ يمثػم. ٞم٤ٌمين   وأسمق قمٛمرو اًمِمي

محـ اًمًٚمٛمل   وروى قمٜمف اًم٘مراءة: أسمق قمٌد ٗم٘م٤م ًمف ذم ، اًمري وقمٌٞمد سمـ ٟمْمٞمٚم٦م، وـم٤مِٗم٦م. اشمي

حٞمحلم»  قمغم أرسمٕم٦م وؾمت لم. ش اًمّمي

واٟمٗمرد ًمف اًمٌخ٤مري  سم٢مظمراج واطمد وقمنميـ طمديًث٤م، وُمًٚمؿ سم٢مظمراج مخ٦ًم وصمئاصملم طمديًث٤م، وًمف 

ر صمًمين ُم٤م٦ِم وأرسمٕمقن طمديًث٤م. ىم٤مل ىمٞمس اسمـ أب طم٤مزم: رأيتف آدم، ظمٗمٞمػ اًمٚميحؿ.  قمٜمد سم٘مل سم٤معمٙمري

اهلل رضمئًا ٟمحٞمًٗم٤م، ىمّمػًما، ؿمديد إدُم٦م،  ، ىم٤مل: يم٤من قمٌداهلل سمـ قمت٦ٌم اهلل سمـ قمٌد وقمـ قمٌٞمد

هٌل   ، شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»: يم٤من ُمٕمدوًدا ذم أذيمٞم٤مء اًمٕمٚمًمء. يٜمٔمر: ويم٤من ٓ يٖمػم  ؿمٞمٌف. ىم٤مل اًمذي

هٌل  )  (.463/ 1ًمٚمذي

قمٞمي٦م» (1) ٞم٤مؾم٦م اًمنمي  ً د اشاًمٓم رق احلٙمٛمٞمي٦م ذم اًم اهلل، ت٘مٞمؼ: د/  سمـ أب سمٙمر أي قب اًمزرقمل  أسمق قمٌد، حمٛمي

اًمذي  ملسو هيلع هللا ىلص(، وأووح ُمـ ذًمؽ طمدي٨م اًمٜمٌل381صاًم٘م٤مهرة، ) –حمٛمد مجٞمؾ هم٤مزي، ُمٓمٌٕم٦م اعمدين

سم٤م ذم ىمري٦م، وم٘مد أطمٚم قا سم٠مٟمٗمًٝمؿ قمذاب اهلل»ىم٤مل ومٞمف:  ٟم٤م واًمر  ىم٤مل قمٜمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين  ذم ش. إذا فمٝمر اًمز 

 ش. ي٨م طمًـطمد(: »244ش )هم٤مي٦م اعمرام»
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 يـ.اًمٗم٘مف ذم اًمد   ٦مِ ٚمي ىمِ و -31

 .ِح واًمِم   -36

قمغم  ُمٕمٝم٤م اٟمٕم٘م٤مد اًم٘مٚم٥َم  َؼ قاومَ شمَ  نْ اًمتل إِ  صِ ٗم٤مت واخلّم٤مِِ  همػم ذًمؽ ُمـ اًمّم  مَم إِ 

ٌي  ـْ ٤م ُمَ ُمي ، أَ ؼمُ يمْ إَ  ٗم٤مُق يـ ومٝمق اًمٜم  اًمد   ٕم٤مداةِ يٕم٦م وُمُ اًمنمي  ضِ ٖمْ ر سم٤مهلل وسمُ ٗمْ اًمٙمُ   شمٚم
ٍ
 س سمٌمء

ومٞمف ُمـ  ُم٤م رِ دْ سم٤معمٜم٤موم٘ملم سم٘مَ  فٌ ٌَ ومٗمٞمف ؿَم  :ًمنيْ  اإلِ اعمٕم٤ميص وهق قمغم وْ أَ  قسم٘م٤مِت ُمـ هذه اعمُ 

 ك اًمٗم٤مؾمُؼ ًٛمي يُ »: $ئام ؾْم اإلِ  ًمذا ىم٤مل ؿمٞمُخ : اًمٕمٛمكم   ٗم٤مُق وهق اًمٜم   ،ؿصٗم٤مِت 

 .(1)شؼمَ يمْ إَ  ٓ ٖمرَ ْص إَ  ٗم٤مَق ُمٜم٤مومً٘م٤م اًمٜم  

َُ : َايطٝف١ْ  ا؟ا خايّصٓافّكَع٢ٓ نإ 

 اهللِ  دِ ٌْ د ذم طمدي٨م قمَ ورَ  ُم٤م وهل: ختري٩ُم  َٓ سم٤مًمٌح٨م أَ  شمٜم٤موهل٤م اًمٕمٚمًمءُ  ٦مٌ ًمَ هذه ُم٠ًمَ 

ـِ  ـِ  ورِ ٛمْ قمَ  سم   ـي يمُ  ـْ ُمَ  عٌ سمَ رْ أَ » ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ اًمٜمي  ني أَ  ڤ ٤مصِ اًمٕمَ  سم
ً٘م٤م ٤مومِ ٜمَ ُمُ  ٤منَ يمَ  ٞمفِ ومِ

ًي وا ئاةُ ف قمٚمٞمف اًمّمي وم٘مد اؾمتقىمٗمٝمؿ ىمقًمُ ، (3)احلدي٨م ...ش.٤مًمًّم٤مظَم  ً٘م٤م ٤مومِ ٜمَ ُمُ  ٤منَ يمَ : »ئامُ ًم

 .شًّم٤م٤مًمِ ظَم 

الِ  َث  نْ بعد أَ  (2) ي  ذِ مِ رْ الت   امُ مَ قال  حدي  ڤ (4) رَ ؿَ طُ  ابنِ  ساق بسـده 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11/142ش )ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞمي٦م» (1)

 .(41صـ )شم٘مدم خترجيف  (3)

٦م قمٚمًمء احلدي٨م  (2) د سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة اًمًٚمٛمل اًمٌقهمل اًمؽمُمذي، أسمق قمٞمًك، ُمـ أِٛمي هق: حمٛمي

، ؿم٤مريمف ٤مفمف، ُمـ أهؾ شمرُمذ، قمغم ّنر ضمٞمجقن، شمٚمٛمٞمذ ًمٚمٌخ٤مري  ذم سمٕمض ؿمٞمقظمف، يم٤من  وطمٗمي

، شًمٙمٌػماجل٤مُمع ا»هـ(. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:  379شمقذم:  – 319ييب سمف اعمثؾ ذم احلٗمظ، )وًمد: 

ٜمي٦م، وشؾمٜمـ اًمؽمُمذي  »اعمٕمروف سمـ   ً تي٦م اعم٘مدُم٦م ذم احلدي٨م قمٜمد أهؾ اًم  ً ًمِؾ »، أطمد اًمٙمت٥م اًم اًمِمي

٦م هٌل  )شقمئام اًمٜم ٌئاءؾمػم أ»يٜمٔمر: ش. اًمٕمٚمؾ ذم احلدي٨م»، وشاًمتي٤مريخ»، وشاًمٜميٌقيي  - 371/ 12، ًمٚمذي

 (.289 - 287/ 9ش )تذي٥م اًمتيٝمذي٥م»( و377

، أؾمٚمؿ ُمع أسمٞمف وه٤مضمر، ومل يِمٝمد ڤسمـ اخلٓمي٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ اًم٘مرر  اًمٕمدوي   اهلل سمـ قمٛمر هق قمٌد (4)

٤مم واًمٕمراق واًمٌٍمة ووم٤مرس هم٤م  زًي٤م.سمدًرا وأطمًدا: ًمّمٖمر ؾمٜم ف، وأضمٞمز ذم همزوة اخلٜمدق، ىمدم اًمِمي

ل ُمـ اسمـ قمٛمر. ىم٤مل اسمـ اعمًٞمي٥م: يم٤من ڤشم٘مقل قم٤مِِم٦م  : ُم٤م رأي٧م أطمًدا أًمزم ًمألُمر إوي

، وىم٤مل ـم٤مووس: ُم٤م رأي٧م أورع ُمـ اسمـ قمٛمر، يم٤من طمريًّم٤م قمغم  اسمـ قمٛمر يقم ُم٤مت ظمػم ُمـ سم٘ملٍّ

ٌ ع آصم٤مر رؾمقل اهلل  ف  ملسو هيلع هللا ىلصشمت ة وم٠مقمت٘مف. ڤوُمـ ظمٚم٘مف أٟمي  = مل يٚمٕمـ ظم٤مدًُم٤م إٓ ُمري
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ؼد  الؿُ  ـ  يف ِخ  مَ ت ال هذا حديٌث صال  سنٌ  ػاق:  ِ صحقٌح  ح هذا طـد ك  ، وإ ؿا معـى 

ِ  لِ هْ أَ  ك لعؾم  ِ  ُق ػاا وإ ل،  لعؿ ِ ك  ا ك ت   ػاَق ؿا كان  رَ ؽْ ال يب طؾى طفد   .(1)ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولِ ُس ذ

 ٗم٤مُق ٟمٗم٤مىم٤من: ٟمِ  ٗم٤مُق اًمٜم  » ىم٤مل: طمٞم٨ُم  $ اًمٌٍمي   ـِ ًَ قمـ احلَ  َي وِ هٙمذا رُ 

 .(3)ذي٥مٙمْ اًمتي  ٗم٤مُق وٟمِ  ،اًمٕمٛمؾ

ـُ  وىم٤مل احل٤مومظُ  ـِ  ٤مًمٗم٦مُ خُم  ٦مً ٖمَ ًمُ  ٗم٤مُق واًمٜم  »: رٍ جَ طَم  اسم ت٘م٤مد يم٤من ذم اقم نْ ٤مهر، وم٢مِ ًمٚمٔمي  اًم٤ٌمـم

ْ  اًمٕمٛمؾ، ويدظمؾ ومٞمف اًمٗمٕمُؾ  ٗم٤مُق  ومٝمق ٟمِ ٓي ، وإِ رٍ ٗمْ يمُ  ٗم٤مُق ًمن ومٝمق ٟمِ يْ اإلِ  ، وشمتٗم٤موت كُ واًمؽمي

 .(2)شفُمراشمٌُ 

ـُ  ِب  رَ اًمٕمَ  وىم٤مل اسم
وشم٤ٌميـ  ،٦مُ ٛمي ِِ وإَ  ح٤مُح ف اًمّم  روشمْ »رد احلدي٨م: وْ أَ  نْ سمٕمد أَ  (4) 

ًرا قمٜمد ٗمْ شمٙمقن يمُ   سم٤مجلقارح ٓاعمٕم٤ميص ني سم٥ًٌم أَ  ،ىًم٤مرَ ىمقا ومِ وشمٗمري  ،ومٞمف طَمْزىًم٤م ٤مُس اًمٜمي 

 ح٘مٞمؼ.وٓ ذم دًمٞمؾ اًمتي  ،احلؼ   ؾِ هْ أَ 

 ،فٗم٤مىمُ ٟمِ  صحي  ،ّم٤مُل ومٞمف هذه اخلِ  ا اضمتٛمٕم٧ْم ذَ ف إِ ٟمي ي٘متض أَ  هذا احلدي٨ِم  وفم٤مهرُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦م ؾمٜم٦م )ذم ُم ڤشمقذم   = حٞمحلم»هـ(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 72ٙمي ش اجلٛمع سملم رضم٤مل اًمّمي

ضم٤مُمع »(، و1/117ش )اجلرح واًمتيٕمديؾ»(، و491-1/349ش )اعمٕمروم٦م واًمتي٤مريخ»(، و1/328)

ح٤مسم٦م»(، و2/337ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، و9/64ش )إصقل ، ٓسمـ طمجر شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي

ه٥م»(، و3/247)  ( .2/314، ًمٚمذهٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، و1/81ش )ؿمذرات اًمذي

ُمذي»يٜمٔمر:  (1)  (.1/19ش )ؾمٜمـ اًمؽم 

 .(29صـ )شم٘مدم خترجيف  (3)

 (.1/89، ٓسمـ طمجر )شومتح اًم٤ٌمري» (2)

، ص٤مطم٥م دًمز  اإلإٟم اهلل سمـ اًمٕمربّ  اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد هق أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد (4) ؿمٌٞمكم 

ٗم٤مشمف : 468اًمتيّم٤مٟمٞمػ، ُوًمَِد ؾمٜم٦م ) خ، ُمـ ُم١مًمي ، شأطمٙم٤مم اًم٘مرآن»هـ(، اًمٗم٘مٞمف اعمٗمن  اعم١مر 

هـ قمذب اعمٜمٓمؼ ُم٘مٌئًا قمغم شقم٤مرو٦م إطمقذي  »، وشاًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ»و ، يم٤من صم٤مىم٥م اًمذ 

 هـ( سمٛمديٜم٦م وم٤مس.142ٟمنم اًمٕمٚمؿ وشمدويٜمف، شمقذم  ؾمٜم٦م )

اًمٌداي٦م »(، و42-3/31ش )ٟمٗمح اًمٓم ٞم٥م»(، و397-4/396ش )إقمٞم٤منوومٞم٤مت »اٟمٔمر شمرمجتف: 

ش شم٤مريخ سمرويمٚمًمن»(، و119-112ش )يمِمػ اًمٔم ٜمقن»(، و339-13/338ش )واًمٜم ٝم٤مي٦م

هٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، و6/371-376)  (.31/197، ًمٚمذي
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ـي ذَ ص، وإِ ٚمُ وظَم  ُمـ  ٚم٦مٌ ّْم ، وظَم ٚم٦مٌ ّْم ومٞمف ُمـ اًمٜمٗم٤مق ظَم  يم٤مٟم٧ْم  ،واطمدةٌ  ا يم٤من ومٞمف ُمٜمٝم

سمًم ىم٤مل ومٞمف ُمـ  هذه أي٦مِ  ، وقمٚمٞمف يِمٝمد فم٤مهرُ رٌ ٗمْ ر يمُ ٗمْ اًمٙمُ  ُمـ ةٌ دَ ٘مْ ، وقمُ ٗم٤مٌق ٟمِ  ٗم٤مِق اًمٜم  

 ٗم٤مق.اًمٜم   ؿَ ٙمْ ًمف طُم  ٥ِم ِقضمِ ه اعمُ رِ دْ ده، وهمَ ٝمْ َٟمْٙمثِف ًمٕمَ 

 د سمٕمٝمٍد ٓف، ويٕمٝمَ سمَ يٕمٚمؿ يمذِ  ث سمحدي٨ٍم د  حُي  ـْ ًم هق عمَ ٟمي ذًمؽ إِ  ني : إِ ٦مٌ ٗمَ ٤مِِ ـمَ  وم٘م٤مًم٧ْم  

 .ٞم٤مٟم٦م ومٞمٝم٤مًمٚمخِ  ٤مٟم٦مَ ُمَ سمف، ويٜمتٔمر إَ  يٕمت٘مد اًمقوم٤مءُ 

 ؾَمْٚمًَمَن اًمٗم٤مرد  قمـ ، (1)اًمٌّزارُ  ضمفظمري  ٞمف ُمـ ذًمؽ سمحدي٨ٍم ًمَ ٘مقا ومٞمًم ذهٌقا إِ وشمٕمٚمي 

وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم قمغم رَ  ڤر ٛمَ وقمُ  (2)رٍ ٙمْ ق سمَ سمُ ىم٤مل: دظمؾ أَ  :(3)ڤ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار احل٤مومظ، ص٤مطم٥م  هق: أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد (1) اعمِمٝمقر )شمقذم  ؾمٜم٦م: ش ًٜمداعم»اخل٤مًمؼ، أسمق سمٙمر اًمٌزي

: صم٘م٦م خيٓمئ ويتيٙمؾ قمغم طِمْٗمٔمف، ىم٤مل اخلٓمٞم٥م 393 ارىمٓمٜمل  : َويَم٤مَن صمَِ٘م٦ًم طم٤مومًٔم٤م، صٜميػ هـ(. ىم٤مل اًمدي

 ، وشمٙمٚميؿ قمغم إطم٤مدي٨م وسملمي قِمَٚمَٚمَٝم٤م.شاعمًٜمد»

ُمٚم٦م. يٜمٔمر:  ث هب٤م، ويم٤من طم٤مومًٔم٤م ًمٚمحدي٨م، شمقذم  سم٤مًمري يخ شم٤مر»ىم٤مل اسمـ يقٟمس: ىمدم ُمٍم وطمدي

هٌل  )ششم٤مريخ اإلؾمئام»(، 148/ 1ش )سمٖمداد اًمث ٘م٤مت ممـي مل ي٘مع ذم اًمٙمت٥م »(، 886/ 6، ًمٚمذي

تي٦م  ً ْقُدْويِن  )ٟم٦ًٌم إمم ُمٕمتؼ أسمٞمف ؾمقدون شاًم  ً يـ ىم٤مؾمؿ سمـ ىُمْٓمُٚمْقسَمَٖم٤م اًم ، اعم١مًم ػ: أسمق اًمٗمداء زيـ اًمد 

 : ( اجلًمزم  احلٜمٗمل  )اعمتقرمي ٞمخقين  د سمـ ؾم٤ممل آل ٟمٕمًمن، هـ(، درا879اًمِمي ؾم٦م وت٘مٞمؼ: ؿم٤مدي سمـ حمٛمي

مج٦م، صٜمٕم٤مء، اًمٞمٛمـ،  اث واًمؽمي راؾم٤مت اإلؾمئاُمٞمي٦م وت٘مٞمؼ اًمؽم  اًمٜمي٤مذ: ُمريمز اًمٜم ٕمًمن ًمٚمٌحقث واًمد 

 (.444/ 1م( ) 3111 -هـ  1423اًمٓميٌٕم٦م: إومم، )

، أسمق قمٌد (3) ح٤مب  اجلٚمٞمؾ: ؾمٚمًمن اخلػم اًمٗم٤مرد  اإلؾمئام: ي٘م٤مل: ؾمٚمًمن سمـ اإلؾمئام، اهلل اسمـ  هق اًمّمي

ل ٟمٗمًف  اخلػم، أسمق قمٌد وؾمٚمًمن اهلل، وٓ يٕمرف اؾمؿ أسمٞمف سمٗم٤مرس، أصٚمف ُمـ راُمٝمرُمز، يم٤من يًٛم 

، وىمدم اًمٜميٌل   اعمديٜم٦م، وم٠مؾمٚمؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٚمًمن اإلؾمئام، ظمرج إمم يثرب سم٢مؿم٤مرة سمٕمْمٝمؿ، وم٠مه واؾمؽمقي

 وضم٤مهد ُمٕمف.

ٜمدق، صمؿي ؿمٝمد اعمِم٤مهد وسمٕمض اًمٗمتقح، وزم إُمرة ويم٤من ذا رأي، وهق اًميذي أؿم٤مر سمحٗمر اخل

وم واًمٞمٝمقد. ، قم٤مش قمٛمًرا ـمقيئًا، وىمرأ يمت٥م اًمٗمرس واًمر   اعمداِـ طمتيك شمقذم 

: فمٝمر زم أٟمف ُم٤م ضم٤موز ) (، 624/ 3ش )آؾمتٞمٕم٤مب»هـ( . يٜمٔمر:  24(، )شمقذم  ؾمٜم٦م 81وىم٤مل اًمذهٌل 

ح٤مسم٦م» ضم٤ملتذي٥م اًم»(، و141/ 2ش )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي  (.341/ 11، ًمٚمٛمزي  )شٙمًمل ذم أؾمًمء اًمر 

ح٤مب  اجلٚمٞمؾ قمٌد (2)  =اهلل سمـ قمثًمن سمـ قم٤مُمر سمـ قمٛمرو اًم٘مرر  اًمتٛمٞمٛمل  اسمـ أب ىمح٤موم٦م. يم٤من  هق: اًمّمي
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ِ ا اؤْ ذَ إِ ، وَ َب ذَ يمَ  َث دي ا طَم ذَ : إِ ٌث ئَا صمَ  لْمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ اعمُْ  لِ ئَا ظِم  ـْ ُمِ » ، شَػ ٚمَ ظْم أَ  دَ قمَ ا وَ ذَ إِ ، وَ ٤منَ ظَم  ـَ مُت

َٓ ٘مَ ؟ ومَ هُ ًَم تُ ًمْ ٠مَ  ؾَم ئَا ومَ : أَ ڤ كِم  وم٘م٤مل قمَ  ٌْ ٤م  .فُ ًمُ ٠مَ ؾْم ٠مَ ل ؾَم ٜم  ٙمِ : ًمَ ٤مَل ىمَ  .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَل ؾُم ٤م رَ ٜمَ : ِه

 ٤مُمَ  رَ يمَ ذَ  ؿي صمُ  .نِ ٞمئَا ٘مِ ٤م صمَ مُهَ ر وَ ٛمَ قمُ وَ  رٍ ٙمْ ق سمَ سمُ ل أَ ٜمِ ٞمَ ٘مِ : ًمَ ٤مَل وم٘مَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم  رَ غَم قمَ  َؾ ظَم دَ ومَ 

َٓ ىمَ  ْ ، وَ ًَم ٝمُ تُ صمْ دي طَم  دْ ىمَ : »٤مَل ٘مَ ومَ  ،٤م  ٜمَ اعمُْ  ـي ٙمِ ًمَ ، وَ فُ قٟمَ ٕمُ َْم ي يَ ذِ اًمي  عِ قِو  اعمَْ غَم قمَ  فُ ٕمْ َو أَ  مَل
ا ذَ إِ  َؼ ٤مومِ

 خُيْ  فُ ٟمي أَ  فُ ًَ ٗمْ ٟمَ  ُث د  حُيَ  قَ هُ وَ  دَ قمَ ا وَ ذَ إِ ، وَ ُب ذِ ٙمْ يَ  فُ ٟمي أَ  فُ ًَ ٗمْ ٟمَ  ُث د  حُيَ  قَ هُ وَ  َث دي طَم 
ا ذَ إِ ، وَ ُػ ٚمِ

ِ اؤْ   .(1)شقنُ خَيُ  فُ ٟمي أَ  فُ ًَ ٗمْ ٟمَ  ُث د  حُيَ  قَ هُ وَ  ـَ مُت

٤مين ه. واًمثي دِ ٜمَ ؾَم  ٤م وٕمُػ مهدِ طَم ًمقضمٝملم: أَ  تٜمعٍ ٛمْ هذا ًمٞمس سمٛمُ » :٤ممُ ُمَ ىم٤مل اًم٘م٤ميض اإلِ 

ًم يٙمقن ٟمي يٙمقن يم٤مومًرا، وإِ  ٓ هذه اخلّم٤ملِ  دَ تٕمٛم  ُمُ  ني ىم٤مم قمغم أَ  ىمدْ  اًمقاوَح  ًمٞمَؾ اًمدي  ني أَ 

 .(3)شسمف ذي٥ِم ٙمْ اًمتي  وْ ف أَ  اجلٝمؾ سم٤مهلل وصٗم٤مشمِ مَم يٕمقد إِ  ،يم٤مومًرا سم٤مقمت٘م٤مدٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صٚمف، ُوًمد سمٕمد طم٤مدصم٦م اًمٗمٞمؾ سمًٜمتلم وؾمتي٦م أؿمٝمر، ُي٘م٤مل ًمف: )قمتٞمؼ(: حلًـ وضمٝمف، ومج٤مًمف، وـمٞم٥م أ =

أؾمٚمؿ قم٤مم اًمٗمتح، مل ينمب اخلٛمر ذم اجل٤مهٚمٞمي٦م، ويم٤من أٟم٥ًم اًمٕمرب وقم٤معًم٤م ٟمِم٠م ذم يمٜمػ واًمده اًميذي 

ح٤مسم٦م  ل ُمـ أؾمٚمؿ، وص٤مطم٥م اهلجرة، أؾمٚمؿ قمغم يديف ظَمْٚمٌؼ يمثػم ُمـ اًمّمي َؤى، أوي سمتٗمًػم اًمر 

 .ڤ

اؿمديـ، ورد ومٞمف أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم ومْم٤مِٚمف اجلٚمٞمٚم٦م، وىمد ىم٤مم سمٕمتؼ قمدد ُمـ  ل اخلٚمٗم٤مء اًمري أوي

٤مء، شمق ـَ سمجقار اًمٜميٌل  12ؾمٜم٦م ) ڤذم  إرىمي
 ملسو هيلع هللا ىلصهـ(، ًمثًمن ًمٞم٤مل سم٘ملم ُمـ مج٤مدى أظمرة، وُدومِ

ح٤مسم٦م»(، 1/21ش )إؾمٕم٤مف اعمٌٓم٠م». اٟمٔمر ذم شمرمجتف:  (، 1/81، ٓسمـ طمجر)شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي

 (.2/169ش )اًمٓميٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، 2/131ش )اًمتي٤مريخ اًمٙمٌػم»

ار ذم  (1) جمٛمع »(، وذيمره اهلٞمثٛمل  ذم 6/371ش )اًمٙمٌػم»(، واًمٓميؼماين  ذم 3144ش )ُمًٜمده»أظمرضمف اًمٌزي

واِد ، وومٞمف أسمق اًمٜم ٕمًمن قمـ أب وىمي٤مص، ويمئامه٤م شاًمٙمٌػم»رواه اًمٓميؼماين  ذم »( وىم٤مل: 3/166ش )اًمزي

ُمذي   –جمٝمقل  ٕمٞمٗم٦م» ذم ، وىم٤مل إًم٤ٌمين  شوسم٘مٞمي٦م رضم٤مًمف ُمقصمي٘مقن – ىم٤مًمف اًمؽم  ٚمًٚم٦م اًمْمي  ً اعم١مًم ػ: ، شاًم

، اًمٜمي٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف  يـ إًم٤ٌمين  د ٟم٤مس اًمد  ي٤مض ) -حمٛمي ومجٚم٦م اًم٘مقل أني (: »1447اًمر 

 ش. احلدي٨م وٕمٞمػ: ًمٚمجٝم٤مًم٦م وآوٓمراب

د سمـ قمٌدشأطمٙم٤مم اًم٘مرآن» (3) ، ت٘مٞمؼ: حمٛمي اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمي٦م، ؾمٜم٦م  ، أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمرب 

 (.3/984هـ(، )1434)
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رضمف ظْم اًمذي أَ  احلدي٨َم  دَ رَ وْ أَ  نْ سمٕمد أَ  يم٤مٍف ؿم٤مٍف  ومٚمف شمٕمٚمٞمٌؼ  ي  وِ قَ اًمٜمي  ٤ممُ ُمَ ٤م اإلِ ُمي أَ 

 ًْ ُمُ  ٤ممُ ُمَ اإلِ 
  ه مج٤مقم٦مٌ ٤م قمدي ممي  هذا احلدي٨ُم » ٜم٤مده طمٞم٨م ىم٤مل:ؾْم سم٢مِ  (1)ؿٌ ٚمِ

ِ
 ُمـ اًمٕمٚمًمء

، اًمذي ًمٞمس ومٞمف ؿمؽ   ِق ّمد  اعمُ  د ذم اعمًٚمؿِ قضَم شمُ  ّم٤مَل هذه اخلِ  ني ئًا ُمـ طمٞم٨م إِ ٙمِ ِْم ُمُ 

 ؿُ ٙمَ حُيْ  ٓ ّم٤مَل هذه اخلِ  َؾ ٕمَ ف وومَ ىًم٤م سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمِ ّمد  ُمـ يم٤من ُمُ  ني قمغم أَ  ع اًمٕمٚمًمءُ مْج أَ  وىمدْ 

اهلل  صٚمقاُت  قمٚمٞمٝمؿُ  َػ قؾُم يُ  قةَ ظْم إِ  ني وم٢مِ  :٤مرد ذم اًمٜمي ٚمي خُي  ٜم٤مومٌؼ وٓ هق ُمُ  ،رٍ ٗمْ قمٚمٞمف سمٙمُ 

ًي  دَ ضمِ ، ويمذا وُ ٕمقا هذه اخلّم٤مَل ف مجَ وؾمئاُمُ    ِػ ٚمَ ًمٌٕمض اًم
ِ
 وْ هذا أَ  سمٕمُض  واًمٕمٚمًمء

 .ٙم٤مٌل ؿْم إِ  -سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم-ف، وهذا ًمٞمس ومٞمف يمٚم  

وهق -ثرون يمْ ٘مقن وإَ وم٤مًمذي ىم٤مًمف اعمح٘م   :ذم ُمٕمٜم٤مه اظمتٚمػ اًمٕمٚمًمءُ  ـِ وًمٙم

 ٝم٤م ؿمٌٞمفٌ ، وص٤مطمٌُ ٗم٤مٍق ٟمِ  ّم٤مُل ظِم  ّم٤مَل هذه اخلِ  ني ُمٕمٜم٤مه أَ  ني أَ  -اعمخت٤مرُ  حٞمُح اًمّمي 

 ـُ ٓمَ ٌْ يُ  ُم٤م ٝم٤مرُ فمْ هق إِ  ٗم٤مَق اًمٜم   ني وم٢مِ  :ئاىمٝمؿظْم سم٠مَ  ٌؼ تخٚم  ، وُمُ ّم٤ملِ سم٤معمٜم٤موم٘ملم ذم هذه اخلِ 

 ـْ ُمَ  ف ذم طمؼ  ويٙمقن ٟمٗم٤مىمُ  ،ّم٤ملِ ذم ص٤مطم٥م هذه اخلِ  ٕمٜمك ُمقضمقدٌ ف، وهذا اعمئاومُ ظِم 

 :ئامؾْم ذم اإلِ  ف ُمٜم٤مومٌؼ ٟمي أَ  ٤مس، ٓه ُمـ اًمٜمي دَ ٤مهَ ف وقمَ ٛمَ ٤مَص ف وظَم ٜمَ ٛمَ تَ ه واِْ دَ قمَ صمف، ووَ طمدي 

ديـ خٚمي ٤مر اعمُ ٗمي اًمٙمُ  ٟمٗم٤مَق  ف ُمٜم٤مومٌؼ ٟمي هبذا أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ، ومل ُيِردِ رَ ٗمْ ـ اًمٙمُ ٌٓمِ ره وهق يُ ٝمِ ٔمْ ومٞمُ 

 فِ ٌَ اًمِمي  ُمٕمٜم٤مه ؿمديدُ  ش٤مًمًّم٤مً٘م٤م ظَم ٜم٤مومِ ُمُ  ٤منَ يمَ » :ملسو هيلع هللا ىلصف ٤مر، وىمقًمُ ُمـ اًمٜمي  ٗمؾِ ؾْم إَ  كِ رْ اًمدي  ذم

 .ّم٤ملِ سم٤معمٜم٤موم٘ملم سم٥ًٌم هذه اخلِ 

  ىم٤مل سمٕمُض 
ِ
 رُ دُ ٜمْ يَ  ـْ ٤م ُمَ ُمي وم٠مَ  ،قمٚمٞمف هم٤مًم٦ٌمً  هذه اخلّم٤مُل  يم٤مٟم٧ْم  ـْ وهذا ومٞمٛمَ »: اًمٕمٚمًمء

 .(3)شاحلدي٨م ذم ُمٕمٜمك خت٤مرُ ومٝمذا هق اعمُ  ،ذًمؽ ُمٜمف ومٚمٞمس داظمئًا ومٞمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مج سمـ ُمًٚمؿ اًم٘مِمػمي  أسمق احلًلم اًمٜميٞم٤ًمسمقري  اإلُم٤مم احل٤مومظ، ص٤مطم٥م ُمًٚمؿ (1) : هق ُمًٚمؿ سمـ احلجي

اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم »هـ. يٜمٔمر:  361وشمقذم  ؾمٜم٦م  - 314وًمد ؾمٜم٦م ، شاًمّمحٞمح»

تي٦م  ً د سمـ أمحد سمـ قمثًمن سمـ ىَم٤مْيًم ٕب قمٌدش اًمٙمت٥م اًم هاهلل حمٛمي يـ اًمذي  3ٌل  )جز ؿمٛمس اًمد 

٦ًم قمٚمق 318ص اُم٦م/ط: دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمثي٘م٤موم٦م اإلؾمئاُمٞمي٦م، ُم١مؾمي د قمقي ة/ ط: -(. ت٘مٞمؼ: حمٛمي . 1ضمدي

 (.112ص 11ٓسمـ طمجر )جش تذي٥م اًمتٝمذي٥م»م(. و1993 -هـ 1412)

 (.3/417ش )ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜميقوي  »اٟمٔمر:  (3)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـي  ـَ  ظَ ٤مومِ احلَ  ًمٙم  ،سم٤معمٜم٤موم٘ملم فِ ٌَ اًمِمي  ةُ ؿمدي  اعمرادَ  ني ذم ضمقاسمف سم٠مَ  يي وِ قَ ٥م اًمٜمي شمٕم٘مي  رٍ جَ طَم  اسم

هذه  ص٤مطم٥ُم  :ْي أَ  :ٛمٞم٦م قمغم اعمج٤مزًْ ذم اًمتي  ُؾ ٛمْ احلَ  هذا اجلقاِب  ّمُؾ وحُم »ومٞم٘مقل: 

ىمٞمؾ ذم اجلقاب  ر، وىمدْ ٗمْ ًمٙمُ ا سم٤مًمٜمٗم٤مق ٟمٗم٤مُق  اعمرادَ  ني ٜم٤مًء قمغم أَ يم٤معمٜم٤مومؼ، وهق سمِ  ّم٤ملِ اخلِ 

ل  ٌِ ـمُ رْ وهذا ارشمْم٤مه اًم٘مُ  -ُمٜم٤مهيمًم ىمدي -اًمٕمٛمؾ  ٗم٤مق ٟمٗم٤مُق سم٤مًمٜم   رادَ اعمُ  ني قمٜمف: إِ 
 (1). 

ف مل ُيِرْد سمذًمؽ ٟمي ٗم٤مق؟ وم٢مِ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٜم   : هؾ شمٕمٚمؿ ذمي ٦مَ ٗمَ يْ ذَ حلُ  رَ ٛمَ ًمف سم٘مقل قمُ  واؾمتدلي 

٤مين ف سم٤مخل٤مًمص ذم احلدي٨م اًمثي ٗمُ ْص ده وَ ي  ١مَ اًمٕمٛمؾ، ويُ  ٟمٗم٤مَق  ادَ رَ أَ ًم ٟمي وإِ  رِ ٗمْ اًمٙمُ  ٟمٗم٤مَق 

ـ ُمِ  ذيرُ حْ واًمتي  ذارُ ٟمْ ٗم٤مق اإلِ ئاق اًمٜم  ـمْ سم٢مِ  وىمٞمؾ: اعمرادُ  .ش٤مًمًّم٤مً٘م٤م ظَم ٤مومِ ٜمَ ُمُ  ٤منَ يمَ »سم٘مقًمف: 

٤مِب  ٓمي اخلَ  ٤مهُ َْم شمَ ، وهذا ارْ رادٍ ُمُ  همػمُ  ٤مهرَ اًمٔمي  ني ، وأَ ّم٤ملِ ٙم٤مب هذه اخلِ شمِ ارْ 
ر وذيمَ ، (3)

 .٤مٟمً دَ يْ ذًمؽ وص٤مر ًمف دَ  ٤مدَ تَ سمذًمؽ هق ُمـ اقمْ  ّمَػ تي اعمُ  ني ف حيتٛمؾ أَ ٟمي ًْم٤م أَ يْ أَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء واحل٤مء-وَمرح هق: حمٛمد سمـ أمحد اسمـ أب سمٙمر سمـ  (1) ،  -سم٢مؾمٙم٤من اًمري إٟمّم٤مري  اخلزرضمل  إٟمدًمز 

.اهلل، اًم٘مرـمٌل   أسمق قمٌد  : اعمٗمن 

ٟمٞم٤م اعمِمٖمقًملم سمًم يٕمٜمٞمٝمؿ  اهديـ ذم اًمد  ٤محللم واًمٕمٚمًمء اًمٕم٤مروملم اًمقرقملم اًمزي يم٤من ُمـ قم٤ٌمد اهلل اًمّمي

ف وقم٤ٌمدة وشمّمٜمٞمػ. رطم ق واؾمت٘مر سمٛمٜمٞم٦م ُمـ أُمقر أظمرة، أوىم٤مشمف ُمٕمٛمقرة ُم٤م سملم شمقضم  ؾ إمم اًمنمي

 سمـ ظمّمٞم٥م )ذم ؿمًمزم  أؾمٞمقط، سمٛمٍم( وشمقذم  ومٞمٝم٤م.

اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك »، وشاًمتذيم٤مر ذم أومْمؾ إذيم٤مر»وش اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن»ُمـ يمتٌف 

 هـ(. 671)شمقذم  ؾمٜم٦م ش. وأطمقال أظمرة

د، اسمـ ومرطمقن، سمره٤من اًمد   : يٜمٔمر: اعم١مًمػ: إسمراهٞمؿ سمـ قمكم  سمـ حمٛمي يـ اًمٞمٕمٛمرّي )اعمتقرمي

اث ًمٚمٓميٌع واًمٜمينم، 799 د إمحدي  أسمق اًمٜم قر، اًمٜمي٤مذ: دار اًمؽم  يمتقر حمٛمي هـ(، ت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: اًمد 

يـ»اًم٘م٤مهرة،  ٞمقـمل   ، ًمٕمٌدشـمٌ٘م٤مت اعمٗمن   ً محـ اسمـ أب سمٙمر اًم د 79، )ص اًمري (. ت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمي

 م(.1296(. ؾمٜم٦م: )1اًم٘م٤مهرة. )ط -قمٛمر. ط: ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم 

ث ُمـ ٟمًؾ زيد سمـ اخلٓم٤مب  (3) هق محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اخلٓم٤مب اًمًٌتل أسمق ؾمٚمٞمًمن. وم٘مٞمف حمد 

ٜمـ ذم ذح ؾمٜمـ أب داود». ُمـ يمتٌف: ڤأظمل قمٛمر   ً إصئاح همٚمط »، ـ وشُمٕم٤ممل اًم

صملم  هـ(.288، شمقذم  ؾمٜم٦م )شذح اًمٌخ٤مري  »، وشاعمحد 

هر»(، 1/166) شاًمقومٞم٤مت»اٟمٔمر ذم شمرمجتف:  ، ش إقمئام»(، و4/321ش )يتٞمٛم٦م اًمدي ريمكم  ًمٚمز 

(3/314.) 
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ر اًمٗمٕمؾ. يمذا ىم٤مل: قمغم شمٙمر   ٤م شمدل  ّني وم٢مِ  :شاذَ إِ »ـ سم ٌػمُ ٕمْ قمٚمٞمف اًمتي  ويدل  »ىم٤مل: 

ىم٤مل اًمٙمرُم٤مين   مم ُم٤موْ وإَ 
 ْي قمغم اًمٕمٛمقم، أَ  يدل   شثطمدي »ـ اعمٗمٕمقل ُمِ  طمذَف  ني أَ : (1)

  ث ذم يمؾ  ا طمدي ذَ إِ 
ٍ
دي٨م حْ ٦م اًمتي ا وضمد ُم٤مهٞمي إذَ  ْي أَ  :يّمػم ىم٤مًسا وْ ب ومٞمف، أَ يمذَ  رء

 ػي خَ تَ هب٤م، واؾْم  نَ ٤موَ ، وَتَ ّم٤مُل قمٚمٞمف هذه اخلِ  همٚم٧ٌْم  ـْ قمغم ُمَ  ب وىمٞمؾ: هق حمٛمقٌل يمذَ 

٤ًٌم. يم٤من وم٤مؾمدَ  ،يم٤من يمذًمؽ ـْ ُمَ  ني وم٢مِ  :ره٤مُمْ سم٠مَ   آقمت٘م٤مد هم٤مًم

٤م ّني قمك أَ س، وُمٜمٝمؿ ُمـ ادي ٜمْ ذم اعمٜم٤مومؼ ًمٚمجِ  مَ اًمئاي  ني قمغم أَ  ٦مٌ ٝم٤م ُمٌٜمٞمي يمٚم   ٦مُ قسمَ ضْم وهذه إَ 

ٍ  ؿمخصٍ  د ذم طمؼ  ف ورَ ٟمي د وم٘م٤مل: إِ ٝمْ ًمٚمٕمَ   .ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اًمٜمي  ذم طمؼ   وْ ، أَ ُمٕملمي

ًي   ّمػمُ  اعمًمتٕملمي  ،ُمٜمٝم٤م ٧م رءٌ ذم ذًمؽ ًمق صمٌَ  ْت ٤مءَ ضَم  وٕمٞمٗم٦مٍ  ٤مدي٨َم طَم ؽ ه١مٓء سم٠مَ ومت

 .(3)شٚمؿقمْ . واهلل أَ $ ل  ٌِ ـمُ رْ اًم٘مُ  ٤مهُ َْم شمَ ارْ  ُم٤م قسم٦مِ ضْم إَ  ـُ ًَ طْم ٞمف. وأَ ًمَ إِ 

 ٓ ،اًمٕمٛمؾ ٟمٗم٤مُق  ٗم٤مق ذم هذا احلدي٨ِم سم٤مًمٜم   اعمرادَ  ني هق أَ  ل  ٌِ ـمُ رْ و اًمذي ارشمْم٤مه اًم٘مُ 

 مَم ٤م إِ رهُب ىمْ وأَ  ٦مِ ًمَ ٠مَ ًْ ذم هذه اعمَ  اًمقاردةِ  قالِ ىمْ إَ  ضمُح رْ هق أَ  هذا اًم٘مقَل  ر، وًمٕمؾي ٗمْ اًمٙمُ  ٟمٗم٤مُق 

 ًمي دِ أَ  ةِ قي ًم٘مُ  :قاباًمّمي 
  ـْ سمف ُمِ  لمَ ٚمِ اًم٘م٤مِِ  ف، ويمثرةِ تِ

ِ
ًي  قمٚمًمء  ؿ.هِب  ٕمتد  ٚمػ اعمُ اًم

 لْمِ ٜمَ اصمْ  لْمِ  ٟمققمَ مَم ٗم٤مق إِ اًمٜم   شم٘مًٞمؿُ  ٚمف شمؿي ضْم أَ  ـْ اًمذي ُمِ  ٤مُس ؾَم هق إَ  قضمٞمفُ وهذا اًمتي 

 ّم٤ملِ ُمـ اخلِ  ٚم٦مٍ ّْم ٍػ سمخَ ِّم تي ُمُ  يمؾي  ني ٤مزم وم٢مِ ، وسم٤مًمتي اًمٕمٛمؾِ  وٟمٗم٤مُق  ،آقمت٘م٤مدِ  مه٤م: ٟمٗم٤مُق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د سمـ يقؾمػ سمـ قمكم  سمـ ؾمٕمٞمد اًْمٙمْرَُم٤ميِن   (1) يـ، اإلُم٤مم اًمٕمئايُم٦م ذم هق: حمٛمي صمؿي اًمٌٖمدادي  ؿمٛمس اًمد 

ٕمًم٦ِم ذم ؿمٝمر مج٤مدى أظمرة، اًمتيٗمًػم واحلدي٨م واًمٗم٘مف، ويم٤مٟم٧م وٓدشمف ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وؾمٌ

 قم٤ممل سم٤محلدي٨م، أصٚمف ُمـ يمرُم٤من، اؿمتٝمر ذم سمٖمداد.

ى ًمٜمنم اًمٕمٚمؿ سمٌٖمداد صمئاصملم ؾمٜم٦م. ىم٤مل اسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم: ومٞمف أوه٤مم وشمٙمرار  : شمّمدي لٍّ ىم٤مل اسمـ طمج 

واة، ُوًمَِد ؾَمٜم٦ََم ) : ) 717يمثػم، وٓ ؾمٞميًم ذم وٌط أؾمًمء اًمر   هـ( سمٌٖمداد. يٜمٔمر:786هـ(، وشمقذم 

٤مومٕمٞمي٦م» َرر اًمٙم٤مُمٜم٦م»(، 181/ 2، ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم )شـمٌ٘م٤مت اًمِمي (، 77/ 1، ٓسمـ طمجر )شاًمد 

اهرة»(، 379/ 1ش )سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة» ـمٌ٘م٤مت »(، 212/ 11، ٓسمـ شمٖمري سمردي )شاًمٜم جقم اًمزي

يـ اوودي  )شاعمٗمن   (.381/ 3، ًمٚمدي

 (. 1/91ش )ومتح اًم٤ٌمري» (3)
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 معهم
، وُمٙم٤منٍ  زُم٤منٍ  ذم احلدي٨م يٚمتحؼ سم٤معمٜم٤موم٘ملم ٟمٗم٤مىًم٤م قمٛمٚمٞم٤ًّم ذم يمؾ   اعمذيمقرةِ  سمعِ رْ إَ 

 ٟمٗم٤مق مَم ومجٕمقا إِ  ٜمزيَؾ ُم٘مّمقًرا قمغم اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ قم٤مسوا اًمتي  رُ ُمْ وًمٞمس إَ 

ه اًمذي ٝمؿ ًمن  ٞم٤مٟمتِ ، وظِم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم ؿ ذم احلدي٨م قمغم رَ سمٙمذهِب  اًمٕمٛمؾِ  ٟمٗم٤مَق  آقمت٘م٤مدِ 

 .(1)ًملمو  ١مَ اعمُ  ة، يمًم ىم٤مل سمٕمُض ٍْم دهؿ ًمف سم٤مًمٜم  ٝمؿ ًمققمْ ٝمؿ قمٚمٞمف، وإظمئاومِ ٜمَ ٛمَ تَ اِْ 

ـُ  اإلُم٤ممُ  وم٘مد ردي  ـ يٛمٞمؾ ممي  ٦مٌ ٗمَ محٚمف ـم٤مِِ  ىمدْ  وهذا احلدي٨ُم »قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف:  ٥ٍم ضَم رَ  اسم

 ضَم رْ  اإلِ مَم إِ 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ صمقا اًمٜمي ؿ طمدي ّني وم٢مِ  :ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمغم اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم قمٝمد اًمٜمي  ٤مء

ِْ  ،سمقهومٙمذَ   وِ زْ خيرضمقا ُمٕمف ذم اًمٖمَ  نْ ه ومخ٤مٟمقه، ووقمدوه أَ ٝمؿ قمغم ه  ٜمَ ٛمَ تَ وا

 .(3)شٚمٗمقهظْم وم٠مَ 

 ُر صمَ ه ومًقف ئمٝمر أَ ُمـ يم٤من ُمٜم٤مومً٘م٤م ذم سم٤مـمٜمف واقمت٘م٤مدِ  ني : إِ ٙمـ اًم٘مقُل ٛمْ وقمغم هذا ومٞمُ 

 وْ أَ  ،ف٤مٟمتِ ُمَ خيقن ذم أَ  وْ ، أَ ػ ذم وقمدهٚمِ خُي  وْ ب ذم طمديثف، أَ ذِ يٙمْ  وم٘مدْ  :ف قمغم ؾمٚمقيمفٟمٗم٤مىمِ 

 .(2)ٗم٤مقاًمٜم   ومٞمٙمٛمؾ ًمف ظمٚمقُص  سمعَ رْ إَ  جيٛمع شمٚمؽ اخلّم٤مَل  وىمدْ  :فر ذم ظمّمقُمتِ يٗمجُ 

 اعمٜم٤مومَؼ  ني وم٢مِ  :وٓ قمٙمس اًمٕمٛمكمي  ٗم٤مَق ـ اًمٜم  ؾ ويتْمٛمي يِمٛمَ  آقمت٘م٤مدي   ٗم٤مُق إًذا وم٤مًمٜم  

 وْ أَ  ؽ   ُمرطمٚم٦م اًمِمي مَم أسمًدا إِ  ف مل يّمْؾ ًمٙمٜمي  ،ًمنيْ اإلِ  ٟمٗم٤مىًم٤م قمٛمٚمٞم٤ًّم ُيٕمد  ُمًٚمًًم ٟم٤مىمَص 

٤م، وًمق وَص  عُ ٘مَ اًمتل شمَ  واجلحقدِ  ذي٥ِم ٙمْ اًمتي   ، هذه اعمرطمٚم٦مِ مَم ؾ إِ ُمـ اعمٜم٤مومؼ ٟمٗم٤مىًم٤م اقمت٘م٤مديًّ

 آقمت٘م٤مدي   ٗم٤مِق  شمًٛمٞمتف سم٤مًمٜم  مَم ُيّم٤مر إِ  سمْؾ  ،ف ُمٜم٤مومً٘م٤م ٟمٗم٤مىًم٤م قمٛمٚمٞم٤ًّمٞمَ ًٛم  ٟمُ  نْ ًمٜم٤م أَ  ٤م صحي عمََ 

، ًملِ قمْ وإَ  اًمذي ئمٝمر قمغم اجلقارِح  اًمٕمٛمكم   ٗم٤مِق ـ ًمٚمٜم  ْمٛم  ت، واعمُ ٦مِ ٚمي ُمـ اعمِ  ِج رِ خْ اعمُ 

 ،ٗم٤مقُمـ اًمٜم   قعِ ُمـ هذا اًمٜمي  ٤مرع احلٙمٞمؿِ ٜم٤م ٟمٚمحظ ضمٚمٞم٤ًّم ُمدى تذير اًمِمي ٟمي وهٙمذا وم٢مِ 

ُمٜم٤مومً٘م٤م  سمعَ رْ إَ  ّم٤مَل ـ مجع هذه اخلِ ُمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ؼَمَ تَ اقمْ  وم٘مدْ  :اًمٕمٛمكمي  ٗم٤مَق ٜمل سمف اًمٜم  قمْ وأَ 

 .ظم٤مًمًّم٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/91ش )ومتح اًم٤ٌمري» (1)

 (. 421، ٓسمـ رضم٥م احلٜمٌكم )صشضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ» (3)

 (. 14، د/ قم٤مدل اًمِمدي، )صشدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره» (2)
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سم٤مقمت٤ٌمره٤م  ،ًرا قمٜمٝم٤مٜمٗم  ، وُمُ اًم٘مٌٞمح٦مِ  ّم٤ملِ ّم٤مف هبذه اخلِ ؽ هبذا زضمًرا قمـ آشم  ٌُ ًْ وطَم 

ُمـ  ٚم٦مٍ ّْم ظَم  يمؾي  ني إِ  ؿي ف، صمُ اًمذي ُيٓمٛمس سمف قمغم ىمٚم٥م ص٤مطمٌِ  اخل٤مًمصِ  ٗم٤مِق  اًمٜم  مَم ـمريً٘م٤م إِ 

 ُمقاوعَ ه٤م ذم د  سمِْم  رُ ُمْ ُمٜمٝم٤م، وإَ  ٗمػمُ ٜمْ قمٜمٝم٤م واًمتي  ُل ٝمْ اًمٜمي  ٤مءَ ضَم  ىمدْ  اعمذُمقُم٦مِ  ّم٤ملِ هذه اخلِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصف ٞم  ٌِ ٟمَ  ٦مِ ٜمي ُمـ يمت٤مب اهلل وؾُم  دةٍ تٕمد  ُمُ 

 ٖمر:ْص إَ  ٗم٤مِق ٌس سم٤مًمٜم  ٚمْ ٤ٌمب اًمتي ؾْم أَ  ـْ ُمِ  وًمٕمؾي 

 اًمٕم٘مقسم٦م. ـَ ُمَ ٠مْ ًمٞمَ  -1

 ٕمتف.ٛمْ قمغم ؾُم  ظَ ٤مومِ وحُي  -3

 يٜمت٘مص. نْ ف أَ ومِ ًمنَمَ  وحيت٤مطَ  -2

 ٝمؿوهمٗمٚمتَ  ،٤مس سمفاًمٜمي  داعَ خِ  اٟمْ ئاًّ ًتٖمِ ُمُ ، ٦مٍ ٞمقيي ٟمْ دُ  ُمّم٤مًمَح  تٖم٤مءَ ف اسمْ ًم يم٤من داومٕمُ سمي رُ وًمَ  -4

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ } :هق قمٚمٞمف قمـ طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م

 .[9]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: { ڇڇڍ

ِّ ِسَُٛص َِٔٔ  :ػِشِصاأَل فاِماي

ف ىمَ ٟمٗم٤م ني َٕ  :ئام ذم طم٘مٞم٘متفؾْم يٙمقن يم٤مومًرا ظم٤مرضًم٤م قمـ اإلِ  ٓ ٗم٤مِق هذا اًمٜم   ص٤مطم٥ُم 

ف قمٛمَٚمف اًمذي هق ٗم٤مىمِ ًٓم٤م سمٜمِ ٌِ حُمْ  وْ أَ  ،وم٤مؾمً٘م٤م وْ ك قم٤مصًٞم٤م أَ ًٛمي ًم يُ ٟمي وإِ  ،يـؾ اًمد  ْص ًمٞمس ذم أَ 

 :ٗم٤مِق ذًمؽ اًمٜم   رِ قَ ُص  ـْ ومٛمِ ، (1)٤مقم٦م هللًمل اًمٓمي قمْ أَ  ـْ ُمِ 

 :ي٤مءُ اًمر   - أ

 قُمر  
ِ
 :رزه٤مسمْ أَ  ـْ ُمِ  ،ذم اعمٕمٜمك سم٦مٍ ت٘م٤مرِ ُمُ  يمثػمةٍ  سمتٕم٤مريَػ  ف قمٜمد اًمٕمٚمًمء

ـِ  ظِ ٤مومِ احلَ  شمٕمريُػ   ،٤مساًمٜمي  ٦مِ يَ ؤْ رُ  دِ اًمٕم٤ٌمدة ًم٘مّْم  ٝم٤مرُ فمْ هق إِ »طمٞم٨م ىم٤مل:  رٍ جَ طَم  اسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سمتٍمف يًػم.1/72، د/ طمٜمٌٙم٦م اعمٞمداين، )شفم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»(1)
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 معهم

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت متىت يت } ىم٤مل شمٕم٤ممم: : (1).شٝم٤مدوا ص٤مطمٌَ ومٞمحٛمَ 

وهق ، [111]ؾمقرة اًمٙمٝمػ: { مخجسحسجث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ 

 چ چ چ ڃ ڃ} ىم٤مل شمٕم٤ممم: :اعمٜم٤موم٘ملم صِ ظمّم٤مِِ  ـْ خيٗمك ُمِ  يمًم ٓ

 { ڈژژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ } ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [143]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:

 . [11]ؾمقرة وم٤مـمر: { ېئېئىئ

 اًمر   ُؾ هْ أَ  ؿْ هُ »: $ (3)دٌ ٤مهِ ىم٤مل جُمَ 
ِ
 مَم إِ  ملسو هيلع هللا ىلصك ٗمَ ٓمَ ّْم اعمُ  ٤مرَ ؿَم اًمذي أَ  (2)ي٤مء

 ُمٜمٝم٤م: ٤مدي٨َم طَم ف ذم أَ ٓمقرشمِ ظُم 

ي  رِ دْ اخْلُ  دٍ ٞمْ ٕمِ  ؾَم ِب قمـ أَ 
 ـُ حْ ٟمَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  قُل ؾُم ٤م رَ ٜمَ ٞمْ ٚمَ قمَ  َج رَ ظَم  :ىم٤مل ڤ (4) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/226ش )ومتح اًم٤ٌمري»(1)

٤مِ (3) ًي ٤م٥ِم اسمـ أب اًم ًي يـ ُمقمم اًم اء واعمٗمن  ، وىمٞمؾ: ُمقمم ًمٖمػمه. روى اإلُم٤مم ؿمٞمخ اًم٘مري ٥م اعمخزوُمل 

ٌي٤مس   وم٠ميمثر وأـم٤مب، وقمٜمف أظمذ اًم٘مرآن واًمتيٗمًػم واًمٗم٘مف. ڤقمـ اسمـ قم

ٌي٤مس   ڤىم٤مل ىمت٤مدة: أقمٚمؿ ُمـ سم٘مل سم٤مًمتيٗمًػم جم٤مهد، وٓ همرو: وم٘مد قمرض اًم٘مرآن قمغم اسمـ قم

 هـ(.314ؾمٜم٦م ) $صمئاث قمرو٤مت يقىمٗمف قمٜمد يمؾ  آي٦م ي٠ًمًمف: ومٞمؿ ٟمزًم٧م؟ ويمٞمػ يم٤مٟم٧م؟ شمقذم  

٤مظ»اٟمٔمر ذم شمرمجتف:  ش اًمٌداي٦م واًمٜم ٝم٤مي٦م»(، و4/33ش )تذي٥م اًمتيٝمذي٥م»(، و1/86ش )شمذيمرة احلٗمي

ح٤مسم٦م»(، و7/123(، )9/334) ـمٌ٘م٤مت »(، و8262، ٓسمـ طمجر )شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي

٤مظ هٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، و21ش )احلٗمي  ( .4/449، ًمٚمذي

واضمر» (2)  (. 1/21) ، ٓسمـ طمجرشاًمزي

صمٜمتل قمنمة  ملسو هيلع هللا ىلص، همزا ُمع اًمٜميٌل  ڤهق ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من اخلدري  إٟمّم٤مري  اخلزرضمل   (4)

هل٤م همزوة اخلٜمدق، ويم٤من ىمٌٚمٝم٤م صٖمػًما، طمٗمظ قمـ اًمٜميٌل   قمٚمًًم يمثػًما، شمقذم  ؾمٜم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصهمزوة، أوي

ـَ سم٤مًمٌ٘مٞمع 74)
 .ڤهـ(، وُدومِ

حٞمحلم»(، و36ش )ُمِم٤مهػم قمٚمًمء إُمّم٤مر»اٟمٔمر شمرمجتف ذم:  (، 1/118ش )اجلٛمع سملم رضم٤مل اًمّمي

ضم٤مل»(، 1/311(، و)3/389ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»و اًمقاذم »(، 476ش )تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمر 

يـ ظمٚمٞمؾ سـم أيٌؽ سـم قمٌدشسم٤مًمقومٞم٤مت : اهلل ، اعم١مًم ػ: صئاح اًمد  ٗمدي  )اعمتقرمي ؼ: أمحد 764 اًمّمي هـ(، اعمح٘م 

م( 3111 -هـ1431سمػموت، قم٤مم اًمٜمنم: ) –ٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث إرٟم٤مُءوط، وشمريمل ُمّمٓمٗمك، اًم

ح٤مسم٦م»(، و11/148) ـ طمجر)شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي  (، وهمػمه٤م .3/21، ٓسم
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 ِح ٞمْ ًِ اعمَْ  ـَ ي ُمِ دِ ٜمْ قمِ  ؿْ ٙمُ ٞمْ ٚمَ قمَ  ُف قَ ظْم أَ  قَ  هُ ًَم سمِ  ؿْ يمُ ؼِمُ ظْم  أُ َٓ أَ » :٤مَل ٘مَ ومَ  ٤مَل ضمي اًمدي  َح ٞمْ ًِ اعمَْ  رُ ايمَ ذَ تَ ٟمَ 

ْ »ىم٤مل:  .اهلل قَل ؾُم ٤م رَ  يَ غَم ٤م سمَ ٜمَ ٚمْ وم٘مُ  :، ىم٤ملش؟٤ملِ ضمي اًمدي   كم  َّم ٞمُ ومَ  ُؾ ضُم اًمري  قمَ ٘مُ يَ  نْ أَ  ل  ٗمِ اخْلَ  كُ اًمنم 

َ  فُ شمَ ئَا َص  ـُ ي  ُٞمزَ ومَ 
 .(1)شؾٍ ضُم رَ  رِ ٔمَ ٟمَ  ـْ ى ُمِ رَ ٤م يَ عمِ

ر سمف ًٕمي شمُ  ـْ ُمَ  ُل وي أَ  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-ف ٟمي ف أَ ص٤مطمٌِ  مِ رْ ؿ ضُم ٔمَ ف وقمِ ٓمقرشمِ قمغم ظُم  ٤م يدل  وممي 

 ك.طَم ذم اًمري  رُ ًَم ت٤مب سمٓمٜمف ومٞمٝم٤م يمًم يدور احلِ ىمْ ؼ أَ ـ يدور شمٜمدًماًم٘مٞم٤مُم٦م، وممي  يقمَ  ٤مرُ اًمٜمي 

 عَ ٛمي ؾَم  عَ ٛمي ؾَم  ـْ ُمَ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ىم٤مل: ىم٤مل رَ  (3)ڤاهلل  دِ ٌْ قمَ  ـِ سمْ  ِب دَ ٜمْ وقمـ ضُم 

 ٤مًمَح اًمّمي  ٤مس اًمٕمٛمَؾ ٝمر ًمٚمٜمي فمْ أَ  ـْ ُمَ  :وُمٕمٜم٤مه.  (2)شفِ سمِ  ل اهلُلاِِ رَ ل يُ اِِ رَ يُ  ـْ ُمَ وَ  ،فِ سمِ  اهلُل

 ؼ.وس اخلئاِِ ؤُ ف قمغم رُ هيرشمَ  ٝمر اهلُلفمْ أَ  ،قمٜمدهؿ ًمٞمٕمٔمؿَ 

ك ٜمَ همْ ٤م أَ ٟمَ : أَ ٤ممَم ٕمَ شمَ وَ  كَ ٤مرَ ٌَ شمَ  ٤مَل ىمَ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ىم٤مل رَ  ڤ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِب قمـ أَ و

 َ  يمَ اًمنم 
ِ
ْ  ـِ قمَ  ٤مء   كَ ْذَ ئًا أَ ٛمَ قمَ  َؾ ٛمِ قمَ  ـْ ٛمَ ، ومَ كِ اًمنم 

شفُ يمَ ِذْ وَ  فُ تُ يمْ رَ ي شمَ ػْمِ ل همَ ٕمِ ُمَ  ٞمفِ ومِ
(4). 

 ٞم٤م:ٟمْ ف اًمد  ٤ًمن سمٕمٛمٚمِ ٟمْ اإلِ  ةُ ادَ رَ إِ  -ب

ًٓ ص٤محل٦مً قمْ أَ  ٤ًمنُ ٟمْ يٕمٛمؾ اإلِ  نْ سمف أَ  و اعمرادُ   وِ أَ  ٤ملِ ٤م عم٘مّمد اعمُمي إِ  ،ٞم٤مٟمْ يريد هب٤م اًمد   ًم

ًٓ أَ  ذَ ظُم ٠مْ د ًمٞمَ ٤مهِ اجل٤مه، يم٤مًمذي جُي  ٤ًٌم ؿ اًمٕمٚمؿ ًمٞمٜم٤مَل يتٕمٚمي  وْ ُم٤م ًٓ يّْم  حيقزَ  وْ أَ  ،ُمٜمّم ق دُ ُم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هد»(، واسمـ ُم٤مضم٦م ذم 11313ش )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم  (1) ٛمٕم٦م شاًمز   ً ي٤مء واًم ، سم٤مب: اًمر 

ٜمف إًم٤ٌمين  ذم 3/1416/4314) ًي  (.1312ش )عصحٞمح اجل٤مُم»(، وطم

ٟمزل اًمٙمقوم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اًمٌجكم  اًمٕمٚم٘مل  ص٤مطم٥م اًمٜميٌل   سمـ ؾمٗمٞم٤من اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل هق ضمٜمدب سمـ قمٌد (3)

 هـ(.71ؾمٜم٦م ) ڤو $واًمٌٍمة، شمقذم  

(، 3/111ش )اجلرح واًمتيٕمديؾ»(، و6/21ش )ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد»اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 

ح٤مسم٦م»(، و1/214ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، و316ش )آؾمتٞمٕم٤مب»و ، ٓسمـ شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي

هٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، و1/348طمجر)  ( وهمػمهؿ.2/147، ًمٚمذي

ىم٤مق»أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ذم  (2) ٛمٕم٦م )شاًمر   ً ي٤مء واًم هد »(، وُمًٚمؿ ذم 8/114/6499، سم٤مب: اًمر  اًمز 

ىم٤مِؼ  (.4/3389/3986هلل )، سم٤مب: ُمـ أذك ذم قمٛمٚمف همػم اشواًمري

ىم٤مِؼ»أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (4) هد واًمري  (.4/3389/3981، سم٤مب: ُمـ أذك ذم قمٛمٚمف همػم اهلل )شاًمز 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ٤مقمر:اًمِمي  قمٚمٞمف ىمقُل 

 فٌُ ٚمُ ٓمْ يم٤من يَ  رٍ ُمْ  َٕ ّمكم   اعمُ صغمي 

 

 صغمي وٓ ص٤مُم٤م ومٚمًمي اْٟم٘م٣م إَُْمُر ٓ

 ٞم٤م وسملم اًمر  ٟمْ ف اًمد  سمٕمٛمٚمِ  ادَ رَ أَ  ـْ سملم ُمَ  اًمٗمرُق  
ِ
 :ي٤مء

 واًمثي  ِح اعمدْ  ؾِ ضْم ًم يٕمٛمؾ َٕ ٟمي ل إِ راِِ اعمُ  ني أَ 
ِ
 ّمٞم٥َم ؾ ًمٞمُ ًم قمٛمِ ٟمي ٞم٤م إِ ٟمْ ف اًمد  سمٕمٛمٚمِ  يدَ رِ واعمُ  ،ٜم٤مء

ًٓ أَ  ٤ًٌم وْ ُم٤م ُمٜمّم
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  9(3()1)

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 

 . [16-11]ؾمقرة هقد: { گڳڳک گ گ گ 

ً ًح٤م ُمٕمٜمك أي٦م وُمُ قو  ُمُ  $ (2)ةُ ٤مدَ تَ ىم٤مل ىمَ  ف ٞم٤م مهي ٟمْ يم٤مٟم٧م اًمد   ـْ ُمَ »ا هل٤م: ٗمن 

 ًمف طمًٜم٦مٌ وًمٞمس  ،رة أظِم مَم ٗمض إِ يُ  ؿي صمُ  ،ٞم٤مٟمْ ف ذم اًمد  ف، ضم٤مزاه اهلل سمحًٜم٤مشمِ تَ ف وٟمٞمي وـمِْٚمٌتَ 

 رة.ث٤مب قمٚمٞمٝم٤م ذم أظِم ويُ  ،ٞم٤مٟمْ ف ذم اًمد  ـ ومُٞمج٤مزى سمحًٜم٤مشمِ ُمِ ١مْ ٤م اعمُ ُمي ، وأَ ُيٕمٓمك هب٤م ضمزاءً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك إصٖمر» (1) اد سمـ قمٌدشسمٕمض أٟمقاع اًمنم  ؿمد  -اهلل اعمٕمتؼ، رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞمي٦م  ، د .قمقي –ُمٙمت٦ٌم اًمر 

ي٤مض، اًمٓميٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )  (.21م(، )ص1999-هـ1431اًمر 

، اًمقه٤مب سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ، ؾمٚمٞمًمن سمـ قمٌدششمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد» (3)

 (.471اًمري٤مض، )ص –ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م 

صملم، أسمق اخلٓم٤مب  هق ىمت٤مدة (2) يـ واعمحد  سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة سمـ قمزيز، طم٤مومظ اًمٕمٍم، ىمدوة اعمٗمن 

 هـ(.61ير إيمٛمف. ُوًمَِد ؾمٜم٦م )اًمًدود  اًمٌٍمي  اًميي 

: يم٤من يرى اًم٘مدر  هٌل  وُمع هذا ُم٤م شمقىميػ أطمد ذم صدىمف  -ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق -ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذي

ٌيس سمٌدقم٦م يريد هب٤م شمٕمٔمٞمؿ اًم٤ٌمري وشمٜمزهيف، صمؿي إني  وقمداًمتف وطمٗمٔمف، وًمٕمؾي اهلل يٕمذر أُمث٤مًمف ممـي شمٚم

٦م اًمٕمٚمؿ إذا يمثر صقاسمف، و ، واشميًع قمٚمٛمف، وفمٝمر ذيم٤مُءه، وقُمرف اًمٙمٌػم ُمـ أِٛمي يف ًمٚمحؼ  قمٚمؿ تر 

٤ٌمقمف، ُيٖمٗمر ًمف زهلُل، وٓ ُٟمْمٚم ٚمف، وٟمرضمق ًمف اًمتيقسم٦م.  صئاطمف وورقمف واشم 

ىم٤مل ُمٕمٛمر: ؾمٛمٕم٧م ىمت٤مدة ي٘مقل: ُم٤م ذم اًم٘مرآن آي٦م إٓي وىمد ؾمٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م، وىم٤مل: إٟميف ُم٤م ؾمٛمع 

(، 2/281ش )ُمٞمزان آقمتدال»ٟمٔمر ذم شمرمجتف: هـ(. ا118ؾمٜم٦م ) $ؿمٞمًئ٤م إٓي طمٗمٔمف. شمقذم  

٤مظ»(، و218ش )مجٝمرة إٟم٤ًمب»و يـ»(، و1/133ش )شمذيمرة احلٗمي (، 3/42ش )ـمٌ٘م٤مت اعمٗمن 

اء»و هٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، و3/31ش )ـمٌ٘م٤مت اًم٘مري  (.1/369، ًمٚمذي



 70 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ـُ  دُ ٛمي حُمَ  ٞمُخ ؾ اًمِمي ئِ ؾُم  وىمدْ  سمًم  ٤مَب ضَم ، وم٠مَ قمـ هذه أي٦مِ  (1)$ ٤مِب هي قَ اًمْ  دِ ٌْ قمَ  سم

ًي  رَ يمِ ذُ »ف: ُّم خي ٚمَ ُمُ  اًمٞمقم وٓ  ٤مُس ف اًمٜمي ٤م يٗمٕمٚمممي  اعٌ قَ ٟمْ أَ  ٚمػ ذم ُمٕمٜمك هذه أي٦مِ قمـ اًم

اهلل ُمـ  وضمفِ  ٤مس اسمتٖم٤مءَ ُمـ اًمٜمي  اًمذي يٗمٕمٚمف يمثػمٌ  ٤مًمُح اًمّمي  يٕمرومقن ُمٕمٜم٤مه: اًمٕمٛمُؾ 

 وْ أَ  ٤ًمنُ ٟمْ ٤م يٗمٕمٚمف اإلِ ذًمؽ ممي  ٚمؿ وٟمحقِ اًمٔم   وشمركِ  ،٤مس اًمٜمي مَم إِ  ٤ًمنٍ طْم وإِ  وصئاةٍ  صدىم٦مٍ 

ف سمحٗمظ ُم٤مًمِ  ٤مزيف اهلُلجُي  نْ أَ  ريدًم يُ ٟمي ف ذم أظمرة إِ ريد صمقاسمَ يُ  ف ٓف ظم٤مًمًّم٤م هلل، ًمٙمٜمي يؽميمُ 

٦م ًمف ذم ـمٚم٥م اجلٜمي  ٦مَ قمٚمٞمٝمؿ، وٓ مهي  ٛم٦مِ ٕمْ اًمٜم   اُم٦مِ دَ إِ  وْ ف أَ ف وقمٞم٤مًمِ ٚمِ هْ أَ  طمٗمظِ  وْ أَ  ،فوشمٜمٛمٞمتِ 

 ـْ ٞم٤م، وًمٞمس ًمف ذم أظمرة ُمِ ٟمْ ف ذم اًمد  قمٛمٚمِ  ٤مر، ومٝمذا ُيٕمٓمك صمقاَب ُمـ اًمٜمي  واهلرِب 

 .ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  ـُ ره اسمْ ذيمَ  قعُ وهذا اًمٜمي  ،ٟمّمٞم٥ٍم 

ومٞمف،  ٤م ٟمزًم٧ْم ّني ذم أي٦م أَ  دٌ ٤مهِ ره جُمَ ، وهق اًمذي ذيمَ قُف ظْم وأَ  لِ وي ُمـ إَ  ؼمُ يمْ أَ  وهق

ًٓ ص٤محل٦مً قمْ أَ  يٕمٛمَؾ  نْ وهق أَ   يٕمٛمَؾ  نْ أَ ة: أظمر صمقاِب  ـمٚم٥ُم  ٓ ،٤مساًمٜمي  ف ري٤مءُ تُ ٞمي ، وٟمِ ًم

ًٓ ص٤محل٦مً قمْ أَ  ًٓ  ًم  وِ أَ  ،ّمٞمٌٝم٤مٞم٤م يُ ٟمْ ًمد   هي٤مضمرَ  وْ ه، أَ ذُ ظُم ٠مْ عم٤مل يَ  ٩مي حيُ  نْ ُمثؾ أَ  :ي٘مّمد هب٤م ُم٤م

أيًْم٤م ذم شمٗمًػم هذه  قعُ وم٘مد ُذيمر هذا اًمٜمي  :ؿِ ٜمَ ٖمْ ؾ اعمَ ضْم ٤مهد َٕ جُي  وْ ٝم٤م، أَ ضُم يتزوي  ةٍ أَ رَ اُمْ 

 .أي٦م

 آنَ رْ ؿ اًم٘مُ يتٕمٚمي  وْ ٝمؿ، أَ تِ ٤مؾَم َِ رِ  وْ ٝمؿ أَ ُمٙمتٌِ  وْ ف أَ ٚمِ هْ أَ  ؾ ُمدرؾم٦مِ ضْم َٕ  ُؾ ضُم ؿ اًمري ويمًم يتٕمٚمي 

 يمثػميـ. اعمًجد، يمًم هق طم٤مُل  ؾ وفمٞمٗم٦مِ ضْم ئاة َٕ قمغم اًمّمي  قافم٥ُم ويُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د سمـ قمٌد (1) د حمٛمي ٤مب هق اًمٕمئايُم٦م اعمجد  ، وًمد ذم اًمُٕمَٞمْٞمٜم٦َِم ذم وؾمط اجلزيرة  اًمقهي سمـ ؾمٚمٞمًمن اًمتيٛمٞمٛمل 

ه 1111اًمٕمرسمٞمي٦م ؾمٜم٦م ) هـ( ٟمِم٠م ذم أهة وم٤موٚم٦م ذات قمٚمؿ، ومقاًمده ُمـ قمٚمًمء ٟمجد اعمٕمرووملم، وضمد 

ُمـ اعمِمٝمقريـ سم٤مًمٗم٘مف واًمٗمتقى، طمٗمظ اًم٘مرآن دون اًمٕم٤مذة، وأظمذ قمـ يمثػم ُمـ قمٚمًمء سمٚمده، صٜميػ 

ٗم٤مت ذم ومٜمقن يمثػمة، ُمـ أؿمٝمره٤م  اًمٕمديد ٌُٝم٤مت»، شيمت٤مب اًمتيقطمٞمد»ُمـ اعم١مًمي صمئاصم٦م »، شيمِمػ اًمِم 

ػمة»، شإصقل  ً ذم أواظمر قم٤مم  $شمقذم  ش. خمتٍم زاد اعمٕم٤مد»، شُم٤ًمِؾ اجل٤مهٚمٞمي٦م»، شخمتٍم اًم

ُمٕمجؿ »(، و6/317ش )اإلقمئام»ؾمٜم٦م(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 91هـ( قمـ قمٛمر ٟم٤مهز )1316)

ٜمٞمي٦م»(، و11/369)ش اعم١مًم ٗملم ًي َرر اًم  (.6/211ش )يمِمػ اًمٔم ٜمقن»(، و9/311ش )اًمد 
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طاطةِ  يعؿَل  نْ أَ   ف قمغم قمٛمؾٍ ًمٙمٜمي  ،ًمف ذيَؽ  ٓ هُ دَ ْح ًصا يف ذلك هلل وَ ؾِ خْ اهلل مُ  ب

 وْ ىمقا أَ شمّمدي  وْ أَ  ا قمٌدوا اهللَ ذَ ى إِ ٤مرَ َّم واًمٜمي  قدِ ٝمُ ئام، ُمثؾ اًمٞمَ ؾْم ره يمٗمًرا خيرج قمـ اإلِ ُيٙمٗم  

 وْ أَ  رٌ ٗمْ اًمذيـ ومٞمٝمؿ يمُ  ٦مِ ُمي ُمـ هذه إُ  يمثػمٍ  ُمثُؾ أظمرة، و ارِ واًمدي  اهللِ فِ ضْم وَ  ٖم٤مءَ تِ ص٤مُمقا اسمْ 

 ريدون هب٤م صمقاَب يُ  ظم٤مًمّم٦مً  ـم٤مقم٦مً  قا اهلل٤َمقمُ ـمَ ا أَ ذَ إِ  ،ٞم٦مٚم  ئام سم٤مًمٙمُ ؾْم ـ اإلِ ٝمؿ ُمِ ضُم رِ خُيْ  كٌ ِذْ 

ؿ، ًمهلِ قمْ أَ  ىمٌقَل  ئام ومتٜمعُ ؾْم ٝمؿ ُمـ اإلِ ضُم رِ خُتْ  ًملٍ قمْ ٝمؿ قمغم أَ ار أظمرة ًمٙمٜمي اهلل ذم اًمدي 

 .هوهمػمِ  ڤ ٍؽ ٤مًمِ ُمَ  بنِ  سِ ٟمَ قمـ أَ  ر ذم هذه أي٦مِ يمِ ذُ  ًْم٤م ىمدْ يْ أَ  قعُ وهذا اًمٜمي 

ًي  ٌي  اهللَ  ني أَ  ؿُ ٚمَ قمْ ٝمؿ: ًمق أَ ىم٤مل سمٕمُْم  :ٚمػ خي٤مومقن ُمٜمٝم٤مويم٤من اًم  ل ؾمجدةً ؾ ُمٜم  شم٘م

]ؾمقرة  { ڱڱںڳ ڱ ڱ } ي٘مقل: اهللَ ني َٕ  :اعمقَت  ٧ُم ٞمْ ًمتٛمٜمي  ،واطمدةً 

[37اعم٤مِدة:
، ًمذا جي٥م ٝم٤م قم٤مم  ًمٗمٔمَ  ني َٕ  :سمٕم٦مَ رْ إَ  قاعَ ٟمْ وأيت٤من شمتٜم٤موٓن هذه إَ  (1)

 .(3)شٞم٤مٟمْ اًمد   أظمرة ـمٛمعَ  سمٕمٛمؾِ  ٟمٓمٚم٥َم  نْ أَ  ـْ ُمِ  رُ ذَ احلَ 

ً   ـَ وُمِ   ٦م:ٜمي اًم

ـَس» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ـقُل ؾُم رَ  ٤مَل ىم٤مل: ىمَ  فُ ٟمي أَ  ڤ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِب قمـ أَ  َي وِ ُم٤م رُ  -1  (2)شَمِٕم

 َس ٕمِ شمَ ، (4)٦مِ ٞمَّم ٛمِ اخلَ  دُ ٌْ قمَ  َس ٕمِ ، شمَ ؿِ هَ رْ اًمد   دُ ٌْ قمَ  َس ٕمِ ، شمَ ٤مرِ ٜمَ يْ د  اًم ٌْدُ قمَ 

 وَ  ،يِضَ ل رَ ٓمَ قمْ أُ  نْ إِ : (1)٦مِ ٞمٚمَ ٛمِ اخلَ  دُ ٌْ قمَ 
ْ  نْ إِ ا ذَ إِ وَ ، (6)َس ٙمَ تَ اٟمْ وَ  َس ٕمِ ، شمَ طَ خِ ؾَم  طَ ٕمْ يُ  مَل

 .(9)ش(8)ـَش ٘مَ تَ ـَ اٟمْ ئَا ومَ  (7)ؽٞمَ ـْؿِم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.476-471)ص ش شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»اٟمٔمر:  (1)

ك واإلحل٤مد»اٟمٔمر:  (3) د  قمغم أهؾ اًمنم  ، ص٤مًمح سمـ ومقزان شاإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد واًمري

ي٤مض )ص  –اًمٗمقزان، دار اسمـ ظمزيٛم٦م   (.112-113اًمر 

 أي ؾَمَ٘مَط. واعمراد هٜم٤م: َهَٚمَؽ.شمٕمس:  (2)

٤مُء اعمرسميع. (4) ًَ
 اخلَِٛمٞمَّم٦م: اًمٙمِ

 (.11/314ش )ومتح اًم٤ٌمري»اخلٛمٞمٚم٦م: هل اًم٘مٓمٞمٗم٦م، وهل صمقب ًمف مخؾ ُمـ أي  رء يم٤من. اٟمٔمر:  (1)

٘مقط. (6)  ً  واٟمتٙمس: أي قم٤مَوَده اًم

 إذا ؿمٞمؽ: أي َدظَمَٚم٧ْم ومٞمف ؿمقيم٦م. (7)

 (.311-11/314ش )ومتح اًم٤ٌمري»ِرضُمَٝم٤م سم٤معمِٜمَْ٘م٤مِش. اٟمٔمر: ومئا اْٟمَتَ٘مَش: مل جَيِْد ُمـ خُيْ  (8)

 (.4/24/3886، سم٤مب: احلراؾم٦م ذم اًمٖمزو )شاجلٝم٤مد»أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ذم  (9)
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 ،ٕم٤مؾم٦مِ ف سم٤مًمتي ه ومهي ٞم٤م ىمّمدَ ٟمْ ؾ اًمد  ضمٕمَ  ـْ قمغم ُمَ  دقم٤مءٌ  -يمًم ٟمرى- واحلدي٨ُم 

 رَ صمَ أَ  جيدَ  نْ أَ  دي ه، وٓ سمُ ضمًدِ  ـْ ُمِ  قكِ اًمِمي  ٘م٤مشِ تِ ف سم٤مًمٕمجز قمـ اٟمْ ٤مسمتِ َص ، وإِ ٙم٤مسِ تِ وآٟمْ 

 ،ٞم٤مهُ ٟمْ ه ذم دُ ُي  ومٞم٘مع ومٞمًم يَ  :ُمٞمٛم٦مِ اًمذي  ٗم٦مِ هبذه اًمّم   َػ َّم ُمـ اشمي  يمؾ   قاِت قمْ هذه اًمدي 

 .هؿِ رْ واًمد   ٜم٤مرِ يْ اًمد   دَ ٌْ ًمف سمتًٛمٞمتف قمَ  ٤م ذم  ّني ف، يمًم أَ رشمِ وآظِم 

 ؿْم قمًٌدا هلذه إَ  ملسو هيلع هللا ىلصه وؾمًمي 
ِ
 ٓي ًمف إِ  ومئا هؿي  :فشمْ دَ ٌَ ٕمْ تَ واؾْم  ،فىمٚمٌَ  ْت َهَ ٤م أَ ّني َٕ  :ٞم٤مء

ًَ  يِضَ ًمػُمْ  :قمٚمٞمٝم٤م واحلّمقُل  ،ٝم٤مٕمُ مَجْ  ًمٖمػم اهلل،  ُمـ اًمٕم٤ٌمدةِ  ٦مٌ ٌَ ٕمْ ف وهقاه، ومّم٤مر ومٞمف ؿُم ٟمٗم

 .(1)قمٚمٞمف ؾِ قيم  اًمتي  اًمٕم٤ٌمدة هلل، وٓ طم٘مٞم٘م٦مُ  ُمٕمف طم٘مٞم٘م٦مُ  ومل يٌَؼ 

ٌْ ًًم مِمي ٚمْ قمِ  ؿَ ٚمي ٕمَ شمَ  ـْ ُمَ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ  ٤مَل ىم٤مل: ىمَ  ڤ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِب قمـ أَ  -3  فِ ك سمِ ٖمَ تَ ٤م ُي

ْ  ،٤مٞمَ ٟمْ اًمد   ـَ ًو٤م ُمِ رَ قمَ  فِ سمِ  ٥َم ٞمْ ِّم ٞمُ  ًمِ ٓي إِ  فُ ٛمُ ٚمي ٕمَ تَ يَ  َٓ  ۵ اهللِ فُ ضْم وَ    مَل
 ٦مِ ٜمي اجْلَ  َف رْ قمَ  دْ جَيِ

 .ٝم٤متَ حَ اِِ رَ  :ْي أَ  :(3)ش٦مِ ٤مُمَ ٞمَ ٘مِ اًمْ  مَ قْ يَ 

ْٔ  ٧ِم ٤مٟمَ يمَ  ـْ ُمَ »ىم٤مل:  طاهلل  قَل ؾُم رَ أن  ڤ ٍؽ ٤مًمِ ُمَ  ـِ سمْ  سِ ٟمَ قمـ أَ  -2   اهلُل َؾ ٕمَ ، ضَم فُ مَهي  ةُ رَ ظِم ا

، فُ ٤م مَهي ٞمَ ٟمْ اًمد   ٧ِم ٤مٟمَ يمَ  ـْ ُمَ ، وَ ٦مٌ ٛمَ اهمِ رَ  َل هِ ٤م وَ ٞمَ ٟمْ اًمد   فُ تْ شمَ أَ ، وَ فُ ٚمَ ٛمْ ؿَم  فُ ًمَ  عَ مَجَ ، وَ فِ ٌِ ٚمْ  ىمَ ذِم  ٤مهُ ٜمَ همِ 

ْ وَ  ،فُ ٚمَ ٛمْ ؿَم  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  َق ري ومَ ، وَ فِ ٞمْ ٜمَ ٞمْ قمَ  لْمَ سمَ  هُ رَ ٘مْ ومَ  اهلُل َؾ ٕمَ ضَم   ٠مْ يَ  مَل
 رَ ىُمد   ٤م ُمَ ٓي ٤م إِ ٞمَ ٟمْ اًمد   ـَ ُمِ  فِ شمِ

 .(2)شفُ ًمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦م» (1) ٌي٤مس أمحد سمـ قمٌدشاًمٕمٌقديي يـ أسمق اًمٕم د زهػم ، شم٘مل  اًمد  ، ت٘مٞمؼ: حمٛمي اين   احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞمي٦م احلري

٤مويش، اعمٙمت٥م اإلؾمئا ٤مسمٕم٦م، ؾمٜم٦م ) –ُمل  اًمِمي ًي م(، )ص 3111-هـ1436سمػموت، اًمٓميٌٕم٦م اًم

 (.112)صش اإلرؿم٤مد»(، 478)صش شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»(، 378

، سم٤مب ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٖمػم اهلل شاًمٕمٚمؿ»(، وأسمق داود ذم 8417ش )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم  (3)

ُم٦م»(، واسمـ ُم٤مضم٦م ذم 2/232/2664) (، 1/93/313واًمٕمٛمؾ ) ، سم٤مب: آٟمتٗم٤مع ذم اًمٕمٚمؿشاعم٘مد 

حف إًم٤ٌمين  ذم   (.3149ش )صحٞمح اجل٤مُمع»وصحي

ُمذي  ذم  (2) ىم٤مِؼ»أظمرضمف اًمؽم  (، واًمٓميؼماين  4/643/3461، سم٤مب: ُمٜمف )شأسمقاب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمري

حف إًم٤ٌمين  ذم8883ش )إوؾمط»ذم   (.6116ش )صحٞمح اجل٤مُمع»(، وصحي
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 َ ٕ حديثان ا نقرِخ وال  ف ٟٓمي سم٠مَ  ُل وي وم٤مَٕ  :ٞم٤مٟمْ ف اًمد  سمٕمٛمٚمِ  ادَ رَ أَ  ـْ عمَ  وقمٞمدٌ  -يمًم ٟمرى- ا

 ٤مذٟم٤م اهلُلقمَ أَ  .رِ ُمْ إَ  ٧ِم ٞمْ تِ ِْم وشمَ  ،ر٘مْ سم٤مًمٗمَ  ٤مين وقمٞمدٌ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، واًمثي  ٦مِ ٜمي اجلَ  َف رْ د قمَ جيِ 

 ذًمؽ. ـْ واعمًٚمٛملم ُمِ 
 هٜم٤م قمغم اًمر   ُت ٍْم تَ وىمد اىمْ 

ِ
 :ٗم٤مقٝمًم ُمع ُمٕمٜمك اًمٜم  ٘مِ ًمتٓم٤مسمُ  :ٞم٤مٟمْ ف اًمد  سمٕمٛمٚمِ  ادَ رَ أَ  ـْ وُمَ  ي٤مء

ـُ ُمي وأَ  ،وقم٤ٌمدةٌ  ًم ـم٤مقم٦مٌ ٝمِ ٞمْ ٚمَ ذم يمِ  ٤مهرُ وم٤مًمٔمي  ْ ٓي وإِ  ،ومٕمغم ٟم٘مٞمض ذًمؽ ٤م اًم٤ٌمـم  كُ  وم٤مًمنم 

 .ّمٞمؾ ومٞمٝم٤مٗمْ  ًمٚمتي حمئاًّ  رى ًمٞمس اعم٘م٤ممُ ظْم أُ  رٌ قَ ًمف ُص  ٖمرُ ْص إَ 

ِ واًمتي  ،يمتٕمٔمٞمؿ اهلل ،سمف اعمحٚمقُف  ؿَ ُيٕمٔمي  نْ أَ  ونَ سمٖمػم اهلل دُ  احلٚمُػ  ذًمؽ: ُمث٤مُل  ، ٓمػم 

 
ِ
 اهلُل ٤مءَ ؿَم  ٤مُمَ  :وىمقُل  ،٨َم ٞمْ ل قمٚمٞمٜم٤م اًمٖمَ ٜمز  ٤م اًمتل شمُ ّني قمغم أَ  ٓ ،جقمسم٤مًمٜم   وآؾمتً٘م٤مء

 ذًمؽ.وٟمحقُ  .٧ُم ئْ ؿِم وَ 
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 وومٞمف ُمٌحث٤من:

 املبحُث اأَلوَُّل 

 َأِقساُو امليافقني ، وُشَعُب اليِّفاق ومراحُله:

 :املٓافكني ُّ  َأِقظا

ه١مٓء  ني أَ  واعم٘مّمقدُ »ىم٤مل ومٞمف:  نِ ٠مْ ذم هذا اًمِمي  شم٘مًٞمؿٌ  $ئام ؾْم اإلِ  ًمِمٞمِخ 

 اعمٜم٤موم٘ملم ىمًًمن:

 ٗم٤مق.دوا قمغم اًمٜم  ُمرَ  ٤مر وىمدْ  اًمٜمي مَم يدقمقن إِ  وؾم٤مدةٌ  ٦مٌ ٛمي ِِ أَ  -1

ُمًتٌٍمون، وه١مٓء  ؽ زٟم٤مدىم٦مٌ وًمئِ وم٠مُ  :ؿِ واًمٌٝم٤مِِ  ٕم٤ممِ ٟمْ إَ  هلؿ سمٛمٜمزًم٦مِ  ٤ٌمعٌ شمْ وأَ  -3

 .(1)شدون٘مٚم  ُمُ  زٟم٤مدىم٦مٌ 

ًي  ،٦مٍ ٚمي وُمِ  ىم٦مٍ رْ ومِ  جيري قمغم يمؾ   ًٞمؿُ ٘مْ وهذا اًمتي   دَ قمْ اعمنميملم وأَ  ذم طمؼ   دُ ٤مِِ وهق اًم
ِ
 اء

 ةً ومٛمري  :قمديدةٍ  ذم ُمقاوعَ  اًمٙمريؿُ  آنُ رْ  ذًمؽ اًم٘مُ مَم إِ  ٤مرَ ؿَم أَ  قمٛمقًُم٤م، وىمدْ  ؾم٤مِٓت ؾ واًمر  ؾُم اًمر  

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ }ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  :ٝمؿ سم٤معمًتٙمؼميـ واعمًتْمٕمٗملمٗمُ ِّم يَ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ 

، وذم  [31]ؾمقرة إسمراهٞمؿ: { ڈژژڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

: ۵قن، طمٞم٨م ي٘مقل ٕمُ ٤مِِ ـمَ  قم٤معٌ رِ  ٤ٌمعٌ شمْ وأَ  ،ُمًتٙمؼمون ؿ ؾم٤مدةٌ ّني ٝمؿ سم٠مَ ت ٟمٕمتُ ٠مْ ى يَ رَ ظْم أُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د اسمـ أب سمٙمر أي قب اًمزرقمل  أسمق شهمزو اعمٕمٓم ٚم٦م واجلٝمٛمٞمي٦ماضمتًمع اجلٞمقش اإلؾمئاُمٞمي٦م قمغم » (1) ، حمٛمي

٦م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمي٦م  اهلل اسمـ اًم٘مٞم ؿ قمٌد ٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) –اجلقزيي -هـ1414سمػموت، اًمٓمي

 (.1/21م(، )1984
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک }

 .[68-67]ؾمقرة إطمزاب: { ککگک 

ٝمؿ اومُ ْذَ وأَ  اًم٘مقمِ  ٤مءُ ؾَم ؤَ رُ  ؿْ وهُ  ،أَلِ ك اعمَ ًٛمي هؿ سمٛمُ رُ يمْ د ذِ ورَ  رَ ُأظَم  وذم ُمقاوعَ 

قمـ  د  قا قمغم اًمّمي ٕمُ ٛمَ تَ اضْم  ىمدِ  ذْ إِ  :م   قمغم ؾمٌٞمؾ اًمذي ٓي إِ  ىمط   آنِ رْ وا ذم اًم٘مُ رُ يمِ ذُ  ُم٤م :ٝمؿتُ ٞمَ ٚمْ وقمِ 

ًي  ئاةُ ؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمي ِت قَ قمْ ؾ ودَ ؾُم اًمر   ٤مرسم٦مِ ؾمٌٞمؾ اهلل وحُم   ،رون اعمج٤مًمَس يتّمدي  :ئامُ واًم

 ٥َم ٕم٘م  ي٘مقًمقن ومئا ُمُ  :عُ ٤مسمِ َص إَ  ػمُ ِِم ، وشمُ اخلٜم٤مُس  دُ ٘مِ ٕمْ ٛمقن ذم اًمٕمٞمقن، قمٚمٞمٝمؿ شمَ وُيٕمٔمي 

٤م، َئمٚمِٛمقن يً أْ رَ  دٍ طَم ؿ َٕ هِي أْ رَ  هؿ، ًمٞمس وراءَ همػمِ  قاهُ ومْ أَ  ؿُ جَ ٚمْ ًم٘مقهلؿ، ويتٙمٚمٛمقن ومتُ 

، ويتًٚمي دْ ٝمؿ قمَ ٞمُ ٖمْ ومٞمٙمقن سمَ  ي٤مت اًمٜمي٤مس وَأقْمراِوٝمؿ ومُمْتٚمٙم٤مِتؿ ٓمقن قمغم ًٓ ومٞمٙمقن طُمر 

ًٓ قمٚمٞمٝمؿذًمؽ طم٘مًّ   ساطٍ  دوا سمٙمؾ  ىمٕمَ  ىمدْ  ،وئاًم٦مٍ  قم٤مةَ ٝمؿ دُ ًَ ٗمُ ٟمْ قا أَ ٌُ ٟمّمي  :٤م هلؿ وطمئا

 ٌِ ٟمْ ُمـ إَ  ل  ٌِ دى، وُم٤م سُمٕم٨م ٟمَ ون قمـ اهلُ دون ويّمد  ُيققمِ 
ِ
ًي  ئاةُ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمي  ٞم٤مء  ئامُ واًم

 ريـ.٤مهِ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل جُم  ٕمقيِؼ وسم٤مًمتي  ،سملم٤مرِ ف حُم شمِ قَ قمْ  يم٤مٟمقا ًمدَ ٓي إِ 

  أي٤مِت  َؽ ٟمَ وْ ودُ 
ٍ
 ئاةُ قمٚمٞمف اًمّمي  ٍح قْ ٟمُ  ـِ ُمَ ذم زَ  ؿْ ومٝم٤مهُ  :اًمتل شُمٌلم قمـ ذًمؽ سمجئاء

ًي  ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ}ؿ: ِّن ٠مْ ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿَم  ئامُ واًم

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       

 .[37-31]ؾمقرة هقد: {        

ىم٤مل  :رونخَ ًْ ويَ  أَلُ سمف اعمَ  أُ زَ هَيْ  قمٚمٞمف اًمّمئاة واًمًئام دُ قْ اهلل هُ  ل  ٌِ ٟمَ  قَ وه٤مهُ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ }ف: ٤مٟمَ حَ ٌْ ؾُم 

 { ىئىئىئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ڻ } ىمقُمٝمؿ سم٘مقهلؿ: مَم ٝمقا إِ شمقضمي  سمْؾ  ،قا سمذًمؽٗمُ تَ ، وُم٤م ايمْ  [66-61 ]ؾمقرة إقمراف:

 .[24]ؾمقرة اعم١مُمٜمقن: { ہہھۀ ۀ ہ ہ 
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وم٘م٤مل  ،وارُ ٗمَ وا ويمَ ؼَمُ ٙمْ تَ ف قمٚمٞمف اؾْم اهلل وؾمئاُمُ  صٚمقاُت  ٍح ٤مًمِ ىمقم َص  ـْ ُمِ  أَلُ ويمذا اعمَ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }ف: ٤مٟمَ حَ ٌْ ؾُم 

ڌ  ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 .[76-71 ]ؾمقرة إقمراف: { ژڑڑڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 رِ ٤مِِ وؾَم  سمْؾ  ،دٍ ٛمي ك وحُمَ قؾَم وُمُ  ٥ٍم ٞمْ ٕمَ ؿُم  ـِ ُمَ  زَ ف ذمقال ذاشمِ ٜمْ قمغم اعمِ  أَلِ اعمَ  ـَ ُمِ  وضمرى احل٤مُل 

 ٟمْ إَ 
ِ
ه١مٓء  ـْ ُمِ  ٜم٤موًم٤م قمديدةً ْص أَ  فَ اضَم وَ  ملسو هيلع هللا ىلص٤م ٜمَ ٞمي ٌِ ٟمَ  ني  أَ ٓي إِ  (1)ف قمٚمٞمٝمؿاهلل وؾمئاُمُ  صٚمقاُت  ٌٞم٤مء

قمغم  ؿْ ومٝمُ  :اعمنميملم أَلُ وُمَ  ٦مَ ٔمَ يْ رَ وسمٜمق ىمُ  –ػم ِْم وسمٜمق اًمٜمي  – ٤معَ ٘مَ ٜمُ ٞمْ )سمٜمق ىمَ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  أَلُ ومٛمَ  :أَلِ اعمَ 

ًي  ـْ قومُ ٟمُ أُ  خ٧ْم ٝمؿ وؿمٛمي ٟمٗمقؾُم  ٗم٧ْم ٟمي أَ  ٤م، ىمدْ ٦م ذاِت جٞمي اًم ؿ ّني َٕ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٜمقا سم٤مًمٜمي ُمِ ١مْ يُ  نْ أَ  ٝمؿ قم

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }: ۴ىم٤مل  :ٗمٝم٤مءُ ف ؾُم طمقًمَ  ـْ ُمَ  ني قا أَ ٛمُ قمَ زَ 

﮶ ھ ے ے ۓ ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   .[12]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: { ﮷﮸﮹ۓ 

 ِ ٓء مَ  نْ وم ين مِ  َلُ هم الذ ـافؼقن  تِ زَ  نْ الؿ ـ  طاما ال زمن   ب  أُ  نُ بْ  اهللِ دُ ٌْ قمَ  :ةِ و  بُ فم يف 

 ،اًم٘مرفمل   عٌ سمَ رْ وُمِ  ،(2) دٍ ٤مًمِ ظَم  نُ بْ  امُ زَ وظُم  ،(3) اًمٗم٤مؾمُؼ  رٍ ٤مُمِ قمَ  قسمُ وأَ  ،قلٍ ٚمُ ؾَم  نِ بْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦م ذم  (1) ٞمخ قمثًمن مجٕم٦م وٛمػميي ٕمٜمقان: (، سم1-4، ذم اًمٕمدديـ)شجمٚمي٦م اًمٌٞم٤من»اٟمٔمر: ُم٘م٤مًمتلم ًمٚمِمي

 ش.شمٕمريػ اعمأل ذم اًمٗمٙمر اإلؾمئاُمل  »

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: اؾمؿ أب قم٤مُمر: قمٛمرو سمـ صٞمٗمل سمـ زيد سمـ أُمٞم٦م سمـ وٌٞمٕم٦م. وي٘م٤مل: اؾمؿ أب  (3)

قم٤مُمر: قمٌد قمٛمرو سمـ صٞمٗمل سمـ زيد سمـ أُمٞم٦م سمـ وٌٞمٕم٦م...، ويم٤من أسمق قم٤مُمر وقمٌد اهلل سمـ أب سمـ 

قمٚمٞمف، وم٠مُم٤م قمٌد اهلل سمـ أب وم٠موٛمر اًمٜمٗم٤مق، وأُم٤م قمغم ُم٤م ُمـ اهلل سمف  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٚمقل ىمد طمًدا رؾمقل اهلل 

: اًمٗم٤مؾمؼ: ملسو هيلع هللا ىلصأسمق قم٤مُمر ومخرج إمم ُمٙم٦م، صمؿ ىمدم ُمع ىمريش يقم أطمد حم٤مرسم٤م، ومًًمه رؾمقل اهلل 

وأىم٤مم سمٛمٙم٦م ومٚمًم ومتح٧م هرب إمم هرىمؾ واًمروم ومًمت يم٤مومرا هٜم٤مًمؽ ؾمٜم٦م شمًع، وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م قمنم. 

 (. 3/81ٓسمـ إصمػم )ش أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»

ُمـ سمٜمل قمٌٞمد سمـ زيد أطمد سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف، ُمـ اًمٕمنمة اًمذيـ سمٜمق ُمًجد  هق: ظمزام سمـ ظم٤مًمد (2)

(، 313/ 1، ٓسمـ هِم٤مم)شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م » ضار، وُمـ داره أظمرج ُمًجد اًمِم٘م٤مق. يٜمٔمر: 

 (.78/ 3، ًمٚمٛم٘مريزي )شإُمت٤مع إؾمًمع»
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 معهم
٘مٗمل  ذيؼ اًمثي  ـُ سمْ  ُس ٜمَ ظْم وإَ 

 ٕمريُػ ؿ واًمتي قاهلِ طْم أَ  ت سمٞم٤منُ ٠مْ ؾمٞمَ  ـْ ممي  ه١مٓء يمثػمٌ  وهمػمُ (1)

 .(3)اهلل شمٕم٤ممم نِ ذْ سم٢مِ  ت٘مؾٍّ ًْ ُمُ  هبؿ ذم ُمٌح٨ٍم 

 ِّفام  :ُػَعُب اي

 رِ ٗمْ واًمٙمُ  ًمنِ يْ ُمـ اإلِ  واطمدٍ  ويمؾ  »: $ ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  ـُ ئام اسمْ ؾْم اإلِ  ي٘مقل ؿمٞمُخ 

ً   اًمٙمت٤مِب  ُؾ قمٚمٞمف دِِٓ  ٧ْم يمًم دًمي  ٥ٌم ٕمَ وؿُم  ؿُ ِِ ٤مقمَ ًمف دَ  ٗم٤مِق واًمٜم    .(2)ش٦مِ ٜمي واًم

ؼد كص   كوٍب  ملسو هيلع هللا ىلصى ػَ طَ ْص يَث طن الؿُ ادِ َح أَ  بعُض  ْت ول بعض ذ مٍ  طؾى  ثا  وآ

ؾى أَ  َر وكبائِ  ـ   ِبِ عَ ُش  نْ فا مِ ك  ط ٓ ،ػاقال هذا   قاهدِ ـ اًمِمي هل ُمِ  سمْؾ  ،يٕمٜمل احلٍْمَ  و

 ،فٌِ ٕمَ ؿُم  ـْ ُمِ  ٦مٌ ٌَ ٕمْ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ومٝمل ذم احل٘مٞم٘م٦م ؿُم  ٦مٍ ظَمٚمي  وْ أَ  صٗم٦مٍ  يمؾي  ني  وم٢مِ ٓي وإِ  ،ثٚم٦مِ ُمْ وإَ 

 . . اًمٌٞم٤منُ 3  . اًمٌذاءُ 1   ذًمؽ: ـْ ومٛمِ 

ِٕمل  اًمْ وَ  ٤مءُ ٞمَ احْلَ » ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمـ اًمٜمي  ڤ (4)٦مَ ٤مُمَ ُمَ  أُ ِب قمـ أَ 
 ـْ ُمِ  ٤منِ تَ ٌَ ٕمْ ؿُم  (1)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ قمٛمرو سمـ وه٥م سمـ قمئاج سمـ أب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمٕمزى اسمـ همػمة سمـ  هق: إظمٜمس سمـ ذيؼ (1)

قمقف سمـ صم٘مٞمػ اًمث٘مٗمل، أسمق صمٕمٚم٦ٌم، طمٚمٞمػ سمٜمل زهرة: اؾمٛمف أّب، وإٟمًم ًم٘م٥م سم٤مٕظمٜمس ٕٟمف رضمع 

سمٌٜمل زهرة ُمـ سمدر عم٤م ضم٤مءهؿ اخلؼم أن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من ٟمج٤م سم٤مًمٕمػم، وم٘مٞمؾ: ظمٜمس إظمٜمس سمٌٜمل زهرة. 

ذًمؽ. صمؿ أؾمٚمؿ إظمٜمس ومٙم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م، وؿمٝمد طمٜمٞمٜم٤م، وُم٤مت ذم أول ظمئاوم٦م قمٛمر. ومًٛمل سم

 (.1/193ش )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»

محـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين  ذم يمت٤مسمف  (3) يمتقر قمٌد اًمري ىمد أـم٤مل اًمٜميَٗمَس ذم ذيمر ش فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»وًمٚمٕمٚمؿ وم٤مًمد 

ضمقع إًمٞمٝم٤م )  (.1/16شم٘مًٞمًمت قمديدة ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم حيًـ اًمر 

 (.38/424) $ًمِمٞمخ اإلؾمئام ش اًمٗمت٤موى» (2)

٤مم، روى  هق أسمق أُم٤مُم٦م (4) ، َُمِْمُٝمقٌر سمُِٙمٜمَْٞمتِِف، صح٤مب  ؾمٙمـ اًمِمي صدي  سمـ قمجئان سمـ احل٤مرث اًم٤ٌمهكم 

لم، ُم٤مت ؾمٜم٦م )  وأرو٤مه. ڤهـ( 81هـ(، وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م )86قمٚمًًم يمثػًما، يم٤من ُمع قمكمٍّ ذم صٗم 

ش آؾمتٞمٕم٤مب»(، و347ش )مجٝمرة أٟم٤ًمب اًمٕمرب»(، و4/414ش )اجلرح واًمتيٕمديؾ»شمرمجتف: اٟمٔمر ذم 

اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز »(، و9/72ش )اًمٌداي٦م واًمٜم ٝم٤مي٦م»(، و6/16( و)2/16ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، و726)

ح٤مسم٦م ئاء»(، و3/183، ٓسمـ طمجر)شاًمّمي هٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌ   (.2/219، ًمٚمذي

: ؾمٙمقن اًم (1) ًزا قمـ اًمقىمقع ذم اًمٌٝمت٤من، ٓ قمل  اًم٘مٚم٥م، وٓ قمل  اًمٕمٛمؾ، وٓ قمل  اًمِٕمل  ٚم ٤ًمن تر 

 (.2/438ش )ومٞمض اًم٘مدير»اًمٚم ٤ًمن خِلََٚمٍؾ. 
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 .(2)ش٤مِق ٗمَ ٜم  اًم ـَ ُمِ  ٤منِ تَ ٌَ ٕمْ ؿُم  (3)٤منُ ٞمَ ٌَ اًمْ وَ  (1)اءُ ذَ ٌَ اًمْ وَ  نِ ًَم يْ اإْلِ  ٥ِم ٕمَ ؿُم 

 ُمي قمغم أُ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  فُ ٤مومَ ًم ظَم سمِ  ٦مٌ ٚمَ ِص  وهلذا احلدي٨ِم 
٤م عمِ  :ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم قعِ هذا اًمٜمي  ـْ ف ُمِ تِ

 ين  إِ  :ىم٤مل $ ي  دِ ٝمْ اًمٜمي  نَ ًَم ثْ  قمُ ِب .. ومٕمـ أَ ئاُمل  ؾْم اإلِ  عِ تٛمَ جْ  اعمُ قمغم ػمٍ صمِ شم٠مْ  ـْ حيٛمٚمف ُمِ 

 قَل ؾُم رَ  ٧ُم ٕمْ ٛمِ ٌتف: ؾَم ٓمْ وم٘م٤مل ذم ظُم  ٤مَس وهق خيٓم٥م اًمٜمي  ڤ رَ ٛمَ قمُ   ِؼَمِ ٜمْ ٧م ُمِ تْ  ٤مًمٌس جلَ 

ُ  هِ ذِ  هَ غَم قمَ  ٤مُف ظَم أَ  ٤مُمَ  َف قَ ظْم أَ  ني إِ »ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ْٕ  ٜمَ ُمُ  ؾي يمُ  ٦مِ ُمي ا
 .(4)ش٤منِ ًَ اًمٚم   ؿِ ٞمْ ٚمِ قمَ  ٍؼ ٤مومِ

 ٝم٤مد:اجلِْ  . شمركُ 2

ٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمـ اجلِ  ٗمُس اًمٜمي  ٗم٤مق شمث٤مىمُؾ اًمٜم   ٥ِم ٕمَ ؿُم  ـْ ف ُمِ ٟمي ومٞمف أَ  ص  د اًمٜمي ٤م ورَ وممي 

 ـْ ُمَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ىم٤مل: ىم٤مل رَ  ڤ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِب ومٕمـ أَ  :اعمِم٤مريم٦م ذم ُمٞم٤مديٜمف وقمدمُ 

ْ وَ  ٤مَت ُمَ   .(1)ش٤مِق ٗمَ اًمٜم   ـَ ُمِ  ٦مٍ ٌَ ٕمْ  ؿُم غَم قمَ  ٤مَت ُمَ  فِ ًِ ٗمْ  ٟمَ ذِم  َس ٞمْ ًمَ ُز وَ ٖمْ يَ  مَل

 ٦مُ ُمٔمٜمي  ٝم٤مدُ اجلِ  ذِ إِ  :فقمئاُم٤مشمِ  ظمص  أَ  ـْ وُمِ  ،ٗم٤مقاًمٜم   ٥ِم ٕمَ ؿُم  ٝمرِ فمْ أَ  ـْ ُمِ  ٦ٌمُ ٕمْ وهذه اًمِم  

ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف واصًٗم٤م  :٤مس قمغم طمٞم٤مةٍ اًمٜمي  رصِ طْم أَ  ـْ واعمٜم٤موم٘مقن ُمِ  ،ؾ واجلراِح اًم٘متْ 

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ }ؿ: طم٤مهلَ 

ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 

 .[167]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڇڇڇچ ڇ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/111ش )اًمٜم ٝم٤مي٦م»اًمٌذاء: ُمـ اعم٤ٌمذاة: اعمٗم٤مطمِم٦م.  (1)

ؼ ذم اًمٜم ٓمؼ، واًم (3) : ًمٚمتيٕمٛم  مي م ومٞمف اًمٌٞم٤من إفمٝم٤مر اعم٘مّمقد سم٠مسمٚمغ ًمٗمظ، وأراد سمف اًمذي تيٗم٤مصح، وإفمٝم٤مر اًمتي٘مد 

 .  (.171، 1/174ش )اًمٜم ٝم٤مي٦م»قمغم اًمٜمي٤مس، ويم٠مٟميف ٟمقع ُمـ اًمُٕمْج٥ِم واًمٙمِؼْمِ

ُمذي  ذم 33213ش )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم  (2) َٚم٦م»(، واًمؽم  ، سم٤مب اًمٕمل  شاًمؼم  واًمّم 

حف إًم٤ٌمين  ذم4/271/3137) هٞم٥م»(، وصحي همٞم٥م واًمؽمي  .(3639ش )صحٞمح اًمؽمي

 .(8صـ )ؾمٌؼ خترجيف  (4)

ث ٟمٗمًف سم٤مًمٖمزو )شاإلُم٤مرة»أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (1)  (.2/1117/1911، سم٤مب: ُمـ ُم٤مت ومل يٖمز ومل حيد 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـِ  اهللِ  دِ ٌْ  قمَ مَم هٜم٤م إِ  ٤مرةُ ؿَم واإلِ  ـِ  َب  أُ  سم  ،دٍ طُم أُ  هبؿ يقمَ  َف ٍَمَ اٟمْ  نِ أَ  ف يقمَ ٤ٌمقمِ شمْ وأَ  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 ٞم٤من ًمٚم٘مت٤مل واعم٤ًمقمدةِ شمْ ؿ قمغم اإلِ وقَّن ر  ٜمقن حيُمِ ١مْ ٝمؿ رضم٤مٌل ُمُ ٕمَ ٌَ وم٤مشمي  ،اجلٞمش ٨َم ٚمُ ويم٤مٟمقا صمُ 

 .[167]ؾمقرة آل قمٛمران: { ڤڤٹ ڤ ڤ } :اعمًٚمٛملم ادِ قَ ؾَم  وشمٙمثػمِ 

ٌ  ٕم٤مصمٝمؿ ُمـ اعمُ ٌِ اٟمْ  وقمدمِ  ،يم٤مٟمقا ومقق ىمٕمقدهؿ قمـ اًم٘مت٤مل سمْؾ  ،ومل يٙمتٗمقا سمذًمؽ ٓملم ث

 ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ} ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف: طمٞم٨م :ًملمخذ  اعمُ 

 ، وىم٤مل قمزي  [168]ؾمقرة آل قمٛمران: { کگگ ک ک ک ڑ ڑ

 { ڈژژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ }ئاه: ذم قمُ 

ؾ ٕم٤مُمُ هذه اعمٕم٤مٟمك قمٜمد اًم٘مقاقمد ذم اًمتي  ن اهلل شمٗمّمٞمُؾ ذْ ت سم٢مِ ٠مْ وؾمٞمَ  ،[18]ؾمقرة إطمزاب:

 ٓي ف، وإِ ٌِ ٕمَ ؿُم  ـْ ٤م ُمِ ّني سم٠مَ  ص  د اًمٜمي ٤م ورَ اعمٜم٤موم٘ملم ممي  صٗم٤مِت  ٝم٤مد. هذه سمٕمُض اجلِ  ؿ طم٤مَل ُمٕمٝم

 ف.ٌِ ٕمَ ؿُم  ـْ ٗم٤مق ومٝمل ُمِ ًمٚمٜم   قمئاُم٦مٍ  وْ أَ  ٦مٍ ظَمٚمي  وْ أَ  صٗم٦مٍ  ر ؾمٚمًٗم٤م ومٙمؾ  يمِ ومٙمًم ذُ 

 ِّفام ٌُ اي  َشاح

ِل   -1  .طذم قمٝمد اًمٜمٌي

اومْم٦ِم، سمْؾ إِني ؿمٞمَخ اإِلؾْمئام إفِْمٝم٤مُر اًمٜم ٗم٤مق قَمَٚمٜم٤ًم يمِٗمَرِق اًم٤ٌمـم -3 ٜمٞمي٦ِم واًمتي٘مٞمي٦ِم قمٜمد اًمري

ـَ شَمْٞمِٛمٞمي٦َم ٟمصي قمغم َأني  اًمِٗمَرَق اًمٙمئاُمٞمي٦َم )اًمٜم ٗم٤مُق ومٞمٝمؿ يمثػٌم، يم٤مجلٝمٛمٞمي٦م واعمٕمتزًم٦ِم اسْم

ِِِٗمٝم٤م وـُمُرىِمٝم٤م  قومٞمي٦ِم سمِمتيك ـمقا ٦ِم وإؿَم٤مقمرِة واًمّم  واًمٙمئاسمٞمي٦ِم واعم٤مشمريديي

 .(1)شوهمػِمهؿ

  :اعمٕم٤مسةُ  اعمذاه٥ُم  -2

ف ومٙمٌر ف وسملم ضمٜم٤ٌمشمِ ضم٤مِِ رْ نم ذم أَ تَ ىمد اٟمْ  ئاُملي ؾْم ٜم٤م اإلِ قم٤معمََ  ني ومٞمف أَ  ٤م ٓؿمؽي وممي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/14ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (1)
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قمٚمًمين  
ًمٞمؼمازم   وُمٜمٝم٩ٌم  (1)

وُمٕمت٘مٌد وضمقدي  (3)
 (4)٦مٌ وؿمٕمقسمٞمي  ٦مٌ ىمقُمٞمي  وُم٤ٌمدُئ ، (2)

  ......................................  (6)٦مؾمًمًمٞمي أْ ورَ  (1)ُم٤مريمًٞم٦مٌ  سمٕمثٞم٦مٌ  واٟمتًمءاٌت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مج٦م اًمّمي  اًمٕمٚمًمٟمٞمي٦م: ًمٗمظ اًمٕمٚمًمٟمٞمي٦م ٓ (1) ٤مشمف قمغم اإلـمئاق، واًمؽمي حٞمح٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م صٚم٦م ًمف سم٤مًمٕمٚمؿ وُمِمت٘مي

٦م(، ٓ هل ) اًمئايديٜمٞمي٦م( أو ٟمٞمقيي ٦م ومح٥ًم، سمؾ سمٛمٕمٜمك أظمصي هق  سمٛمٕمٜمك ُم٤م )اًمد  ُيَ٘م٤مسمُِؾ إظمرويي

يـ ٓ ُم٤م ره٤م وآصم٤مره٤م ذم احلٞم٤مة اإلؾمئاُمٞمي٦م اعمٕم٤مسة». يٜمٔمر: ِصَٚم٦َم ًمف سم٤مًمد  ، شاًمٕمٚمًمٟمٞمي٦م ٟمِم٠مت٤م وشمٓمق 

ٞمخ ؾمٗمر احلقازم )ص   (.12ًمٚمِمي

ٌب ُم٠مظمقٌذ ُمـ )اًمٚم ٞمؼماًمٞمي  (3) ٦م، ٦mbilarebiLم: ُمّمٓمٚمح أضمٜمٌل  ُمٕمري ( ذم اإلٟمجٚمٞمزيي

٦م» ( ذم اًمٗمرٟمًٞمي٦م، وهل شَمْٕمٜمِلmbilarebiLlو) ريي طم٘مٞم٘م٦م اًمٚم ٞمؼماًمٞمي٦م وُمقىمػ »، يمت٤مب: شاًمتيحر 

ٞمخ د/ قمٌدشاإلؾمئام ُمٜمٝم٤م طمٞمؿ ، ًمٚمِمي  (.113ـ  111سمـ صًميؾ اًمًٚمٛمل  )ص  اًمري

٦م: هل إطمدى  (2) د قمغم اهلل اًمقضمقديي ٞم٤مع اًميذي يٕم٤مٟمٞمف اعمجتٛمع إوُروب   اعمتٛمر  ُمٔم٤مهر اًمَ٘مَٚمؼ واًمْمي

ُمٜمٝمًج٤م ُمقوققًم٤م ًمف ُمـ ىمٌؾ، سمؾ  قًم٤م أويقضمد ًمٙمل يتيٌع ُمنم   : أني اإلٟم٤ًمن ٓ شمٕم٤ممم، وُمْمٛمقّن٤م

ٚمقَك اًميذي يتخٚميؼ سمف، ويمؾ    ً د اعمٜمٝم٩م اًميذي يًػم قمٚمٞمف، واًم ومرد طُمر  ذم  وضمقده ٟمٗمًف هق اًميذي حيد 

٦م متث ؾ صمقرًة قمغم يمؾ  إدي٤من واًمِ٘مَٞمِؿ وإٟمٔمٛم٦م.  آظمتٞم٤مر واًمتيحديد، وهلذا وم٤مًمقضمقديي

 cArelLbA cLlabArA aAAeAelclebr( ، 461،  1/461ش )اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل  »اٟمٔمر: 

ebilarebiL  ،«ٞمخ ؾمٗمر احلقازم ) شأصقل اًمٗمرق وإدي٤من واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م  .  (128ـ  126، ًمٚمِمي

ٚمٞمٌٞمي٦م  (4) ول اًمّمي ٝمٞمقٟمٞمي٦م اًمٕم٤معمٞمي٦م واًمد  ٦ٌم شمقاـم٠مت اًمّم  ٦م ُمتٕمّم  اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: هل طمريم٦م ؾمٞم٤مؾمٞمي٦م ومٙمريي

ًمٌٕمثٝم٤م: ًمتٛمزيؼ دوًم٦م اخلئاوم٦م اًمٕمثًمٟمٞمي٦م، وشمٗمٙمٞمؽ راسمٓم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمئاُمٞمي٦م، شمدقمق هذه احلريم٦م إمم متجٞمد 

دة قمغم أؾم٤مس  م واًم٘مرسمك واًمٚم ٖم٦م واًمتي٤مريخ، وإطمئاهِل٤َم حمؾي اًمٕمرب، وإىم٤مُم٦م دوًم٦م ُمقطمي ُمـ راسمٓم٦م اًمدي

يـ. اٟمٔمر:  ة ذم إدي٤من واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة»راسمٓم٦م اًمد  (، واًمثي٤مين ُمـ 411، ص )شاعمقؾمققم٦م اعمٞمني

ٞمخ ؾمٗمر احلقازم ص )شأصقل اًمٗمرق وإدي٤من واعمذاه٥م اًمٗمٙمريي٦م»يمت٤مب   (.118، ًمٚمِمي

٦م وآؿمؽمايمٞمي٦م، طمزب اًمٌٕم٨م: هق طمزب ىمق (1) يي ُمل  قمٚمًمين  ي٘مقم قمغم صمئاصم٦م ُم٤ٌمدئ: اًمقطمدة واحلر 

٤مُمؾ ذم اعمٗم٤مهٞمؿ وإومٙم٤مر واًمٕم٘م٤مِد واًمِ٘مَٞمؿ: ًمّمٝمره٤م وتقيٚمٝم٤م إمم  ويدقمق إمم آٟم٘مئاب اًمِمي

.  اعمذه٥م آؿمؽمايمل 

ًف: ُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ، وُم ٦م قمرسمٞمي٦م واطمدة ذات رؾم٤مًم٦م ظم٤مًمدة( ُم١مؾم  ٕمف ؿمٕم٤مر هذا احلزب: ) أُمي

سمـ ٟم٤مس  ًمٚمِمٞمخ ؾمٕمٞمدش طمزب اًمٌٕم٨م شم٤مرخيف وقم٘م٤مِده»ص٤مطمٌف وزُمٞمٚمف اًمٌٞمٓم٤مر، ُمـ يمت٤مب 

، ـمٌٕمتف: دار اًمقـمـ   (.14،  9هـ )ص 1411- اًمٖم٤مُمدي 

٦م  (6) اًمرأؾمًمًمٞمي٦م: ٟمٔم٤مم اىمتّم٤مدي  ذو ومٚمًٗم٦م اضمتًمقمٞمي٦م وؾمٞم٤مؾمٞمي٦م ي٘مقم قمغم أؾم٤مس شمٜمٛمٞم٦م اعمٚمٙمٞمي٦م اًمٗمرديي

ًٕم٤م ٤ٌَمٍت  واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمتقؾم  ٦م، يمؿ ذاق اًمٕم٤ممل ُمـ هذا اًمٜم ٔم٤مم ويئاٍت َوَٟمَٙم يي ذم ُمٗمٝمقم احلر 

ئاٍت ؾمٞم٤مؾمٞمي٦ًم واضمتًمقمٞمي٦ًم وصم٘م٤مومٞمي٦ًم. ُمـ يمت٤مب  ة ذم إدي٤من »ووٖمقـًم٤م وشمدظم  اعمقؾمققم٦م اعمٞمني

 (.321ص )ش واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة
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 .٤م سمٕمد يقمٍ ذم قمٍمٟم٤م يقُمً  ٤م يًتجد   همػم ذًمؽ ممي مَم إِ  ،(1)ري٥مٖمْ واًمتي 

ـي  ئامُ ؾْم ٝمؿ اإلِ ًمٌقؾِم  ٝمؿ هم٤مًم٥ُم يم٤من قمغم ؿم٤ميمٚمتِ  ـْ ٝمؿ وُمَ وه١مٓء مجٞمٕمُ  ٝمؿ طم٘مٞم٘متَ  وًمٙم

ؿ وُم٤م جيري ذم ٗم٤مِت ًمي ١مَ ُمُ  ؿ وسمٕمُض روطم٤مُت ـمْ ؿ وأَ ؿ وطمقاراُت اًمتل شمٔمٝمره٤م ُم٘م٤مُٓت 

سمٍميح  ٝم٤م ـم٤مومح٦مٌ يمٚم  ، ٤ًمدومْ ٌٞم٦م اًمٗم٤ًمد واإلِ ىمْ وأَ  رٙمْ د واعمَ ٞمْ ٦م اًمٙمَ ىمَ وِ رْ وأَ  آُمرِ ده٤مًمٞمز اًمتي 

ًُ  ٤م اٟمٓمقْت ُمٜمٝمؿ ممي  يمؾٍّ  ادُ ١مَ قمٚمٞمف ومُ  ُم٤م ومٙم٤مٟمقا ، فوطُم سمف رُ  واصٓمٌٖم٧ْم  ،فقمٚمٞمف ٟمٗم

ـْ  ،ُمٜم٤موم٘ملم  .سمزيٍّ قمٍماينٍّ  وًمٙم

َول. وَأؾْم٤ٌمُب ذًمؽ اْرشم٤ٌمـُمٝمؿ سمُدَوٍل قُمْٔمٛمك هل٤م ُمّمٚمح٦ٌم ذم وضمقد  ٟمٗم٤مُق اًمد 

ُِِؿ قمغم َأني ٞمٙم٤مومٞمٚمٞماعم اًمٜم ٗم٤مق. وُمـ ذًمؽ ُمٌدأُ   هذا اعمٌدأ ر اًمقؾمٞمٚم٦م(ؼَم  )اًمٖم٤مي٦م شمُ  ٦م اًم٘م٤م

ـْ  ٤ميٙمقن ُمٜم٤موم٘مً  نْ أَ  ٓم٤منٍ ٚمْ وذي ؾُم  وطم٤ميمؿٍ  ػمٍ ُمِ أَ  يدقمق يمؾي    قم٤مًمٞم٦مٍ  ٦مٍ ؽماومٞمي سم٤مطْم  وًمٙم
ٍ
 وده٤مء

 .اجلًمهػم ٤ممَ ُمَ أَ  َح يٗمتِْم  ك ٓطمتي  قمٛمٞمٍؼ 

 ََِّي١َْأِظ  ص؟ُٜٚٓك ض ٜٚضُٜذٜتبٖع فاُم: ٌٖ اي

 ُص ويٜم٘مُ  ض ويزيدُ يتٌٕمي  رُ ٗمْ ض واًمٙمُ يتٌٕمي  ٗم٤مُق واًمٜم  »: $ئام ؾْم اإلِ  ىم٤مل ؿمٞمُخ 

 .(3)شض ويزيد ويٜم٘مصيتٌٕمي  ًمنَ يْ اإلِ  ني يمًم أَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦م اًمتيٖمري٥م: شمٞم٤مر يمٌػم ذو أسمٕم٤مد ؾمٞم٤مؾمٞمي٦م واضمتًمقمٞمي٦م وصم٘م٤مومٞمي٦م (1) ، يرُمل إمم صٌغ طمٞم٤مة إُمؿ سمٕم٤مُمي

، وضمٕمٚمٝمؿ أهى اًمتيٌٕمٞمي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمحْم٤مرة اًمٖمرسمٞمي٦م.  ٦م سم٤مًمٜميَٛمِط اًمٖمرب   واعمًٚمٛملم سمخ٤مصي

٤ًمت  وطمريم٦م اًمتيٖمري٥م هذه قم٤ٌمرة قمـ دقمقى يم٤مُمٚم٦م هل٤م ٟمٔمٛمٝم٤م وأهداومٝم٤م ودقم٤مِٛمٝم٤م ختدُمٝم٤م ُم١مؾمي

قٟمف )اًمتيٌِمػم ٝم٤م: اًمتيٜمّمػم، ويًٛم  وآؾمتنماق(، وىمد ىم٤مُم٧م هذه احلريم٦م أؾم٤مؾًم٤م  يمثػمة، أمه 

.  يمٛمح٤موًم٦م ًمتٖمٞمػم اعمٗم٤مهٞمؿ ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمئاُمل 

ة»اٟمٔمر:  حقة اإلؾمئاُمٞمي٦م»(، 141ص )ش اعمقؾمققم٦م اعمٞمني ، دار ش: اًمّمي إؾمت٤مذ أٟمقر اجلٜمدي 

د ، حمٛمي شاًمٕمٍماٟمٞم قن سملم ُمزاقمؿ اًمتيجديد وُمٞم٤مديـ اًمتيٖمري٥م»(، و142،  277آقمتّم٤مم ص )

 (. 91اًمٜمي٤مس، ص )

 (.19/188، ًمِمٞمخ اإلؾمئام )شاًمٗمت٤موى» (3)
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ًٌّ  وسمراءَ  وٓءً  ٤مُس اًمٜمي  ُؾ ٕم٤مُمَ يُ  قمغم هذه اًم٘م٤مقمدةِ  وسمٜم٤مءً   ـْ ومٞمٝمؿ ُمِ  ر ُم٤مًْم٤م سم٘مدْ ٖمْ ٤م وسمُ وطم

ز سمف مت٤مم اًمٕمدل اًمذي متٞمي  ـْ وهذا ُمِ  ،ٗم٤مٍق وٟمِ  ٞم٤منٍ ّْم قمِ  ـْ ومٞمٝمؿ ُمِ  ر ُم٤م، وسم٘مدْ وـم٤مقم٦مٍ  ًمنٍ يْ إِ 

ً   ؾِ هْ أَ  ُمٜمٝم٩ُم   .واجلًمقم٦مِ  ٦مِ ٜمي اًم

ؿعـى َل  ِي أَ  -وهذا ال حُ  العد ال الت  ؽْ يف  أَخ  لِ عامُ م و د ورَ  ىمري٥ٌم ُمٜمف ُم٤م - رمع 

 ٤مهدَ ؽ هذا اًمِمي ٟمَ وْ .. دُ نميعُ واًمتي  سمٞم٦مُ واًمؽمي  اُس ؼْم ومٝمق اًمٜم   :ذم يمت٤مب اهلل اًمٙمريؿِ 

 ف وم٘مػمٌ ٟمي وىم٤مًمقا قمٜمف إِ  اًمذيـ زقمٛمقا هلل اًمقًمدَ  قدٍ هَيُ  ٦مُ ُمي ومٝم٤م هل أُ ... يمثػمةٌ  قاهدُ واًمِمي 

 ٟمْ ويمٗمروا سم٤مَٕ  ،ٜمٞم٤مءٌ همْ أَ  ؿْ وهُ 
ِ
ًي  ضِ رْ إَ  رب   قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت  ٌٞم٤مء  واًم

ِ
وىمتٚمقا  سمْؾ  ،ًمء

 ـْ  همػم ذًمؽ ُمِ مَم إِ  ،واؿمؽموا سمآي٤مت اهلل صمٛمٜم٤ًم ىمٚمٞمئًا  ،ومقا اًمٙمت٤مَب وطمري  ،ُمٜمٝمؿ ٦مً ٗمَ ـم٤مِِ 

ًرا ٗمْ واًٟم٤م ويمُ دْ ًًم وقمُ ٚمْ قمٚمٞمٝم٤م سمٖمًٞم٤م وفمُ  ُمزيدَ  ؿ اًمتل ٓٝمؿ وومٕم٤مهلِ ئاىمِ ظْم وأَ  هؿدِ قم٘م٤مِِ 

٤ًٌم وؿَم   .٤مٓمً ٓمَ وشمٙمذي

ۓ  ھ ھے ے}ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َؾ تٛمث  اعمُ  ٤ميني سمي اًمري  اًمٕمدَل  ؾِ ُمي ٠مَ شمف وُمع ذًمؽ يمٚم  

﮽   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

﮾ ﮿ ﯀ ﯁       

ڱ }ئاه: ذم قمُ  وىم٤مل قمزي ،  [114-112]ؾمقرة آل قمٛمران: {  

ھ ے ے  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

﮾   ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 .[71]ؾمقرة آل قمٛمران: { ﮿﯀﯁

ْ ّني إِ  ؟ُمـ قمدلٍ  واًمٕمدلِ  ّم٤مِف ٟمْ سمٕمد هذا اإلِ  ومٝمْؾ   ٦مِ ُمي هلذه إُ  ٦مُ آٟمٞمي رْ اًم٘مُ  سمٞم٦مُ ٤م اًمؽمي

 دَ قمْ إَ  د  ًمَ ك ُمع أَ طمتي  ،طًْ سم٤مًم٘مِ  ؿَ وتٙمُ  ،سم٤مًمٕمدل شم٘مقمَ  نْ قمغم أَ  ٦مِ يي دِ ٛمي حَ اعمُ 
ِ
هؿ ؿمد  وأَ  اء

 .قمداوةً 
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 املبحُث الثَّاىٌ

 هظهىِر باِبِسفاق وَأاليِّ ََُأِشَى

 َّْيَٖٚأ ِّ ٠َُأِؼا:   فام:اي

ومٗمٞمٝم٤م  :٦مِ ٜمَ يْ دِ ذم اعمَ  ف يم٤مٟم٧ْم شمَ ٟمِم٠مَ  ني ٗم٤مق قمغم أَ اشمٗمؼ يمثػٌم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم عمقوقع اًمٜم  

 ُؾ ٕمرىمِ ، ويُ داَث طْم إَ  اُمرات، ويًتٖمؾ  ١مَ ، حُيٞمؽ اعمُ ويمٞم٤منٌ  ًمف زقم٤مُم٦مٌ  َح ٌَ ْص وأَ  ،رفمٝمَ 

 قة.قمْ اًمدي  ُمًػمةَ 

ر ، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ذيمَ ٦مَ ٙمي  وضمقده سمٛمَ مَم ٤مروا إِ ؿَم أَ  ريـ ىمدْ ظم  اًم٤ٌمطمثلم اعمت٠مَ  سمٕمَض  ني  أَ ٓي إِ 

احلٛمٞمدي   يزِ زِ ٕمَ اًمْ  دُ ٌْ اًمديمتقر/ قمَ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ }قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1) 

﮸   ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮲﮳ ]ؾمقرة  {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ } ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [2-3اًمٕمٜمٙمٌقت:

گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .[11-11]ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت: { ڻۀۀں ں ڻ ڻ ڻ 

 :ومٞمف أي٤مُت  ٟمزًم٧ْم  ـْ ُمَ  سمٞم٤منُ 

ـُ ٟم٘مَ  ؼمي  اًمٓمي  يرٍ رِ ضَم  ؾ اسم
ـِ (3) ـْ َأْهؾ » :ىمقًُمف ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  : قمـ اسم يم٤من ىمقٌم ُِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وممـي ذه٥م إمم 111-99اهلل احلٛمٞمدي  ) اًمٕمزيز سمـ قمٌد ، د/ قمٌدشاعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ» (1)

، اٟمٔمر:  ٞمخ اسمـ ؾمٕمديٍّ  (.131-3/131ش )شمٗمًػمه»ذًمؽ اًمِمي

ُمـ أهؾ ـمؼمؾمت٤من، اؾمتقـمـ سمٖمداد وأىم٤مم هب٤م إمم هق: حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم، أسمق ضمٕمٗمر،  (3)

ٜمَـ وـمرىمٝم٤م،   ً طملم ووم٤مشمف، ُمـ أيم٤مسمر اًمٕمٚمًمء، يم٤من طم٤مومًٔم٤م ًمٙمت٤مب اهلل، وم٘مٞمًٝم٤م ذم إطمٙم٤مم، قم٤معًم٤م سم٤مًم

٤مم اًمٜمي٤مس وأظم٤ٌمرهؿ، رطمؾ ُمـ سمٚمده ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وهق اسمـ اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م، ومجع ُمـ  قم٤مروًم٤م سم٠ميي

 اًمٕمٚمقم ُم٤م مل ينميمف ومٞمف أطمد.

د سمٛم٤ًمِؾ  قمرض قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وم٤مُمتٜمع، واعمٔم٤ممل وم٠مسمك، ًمف اظمتٞم٤مر ُمـ أىم٤مويؾ اًمٗم٘مٝم٤مء، وىمد شمٗمري

د سمـ قمٌد اعمٚمؽ وإؾمح٤مق اسمـ أب إهاِٞمؾ وإؾمًمقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك  طمٗمٔم٧م قمٜمف، ؾمٛمع ُمـ حمٛمي

 = وآظمريـ. اًمًدي  
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قن سم٢مؾِْمئاُمٝمؿ ٦َم َأؾْمَٚمُٛمقا ويم٤مٟمقا يًتخٗم  وم٠َمظْمرضمٝمؿ اعمنميمقن يقم سَمْدٍر ُمٕمٝمؿ، ، َُمٙمي

يم٤من َأْصح٤مسُمٜم٤م ه١مٓء ُمًٚمٛملم  :وم٠ُمِصٞم٥َم سمٕمُْمٝمؿ، وىُمتِؾ سمٕمٌض، وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ } :وُأيمِرهقا، وم٤مؾمتٖمٗمروا هلؿ. ومٜمزًم٧ْم 

 .ي٦مر أ آظِم مَم إِ  [97]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڎڈڈ

 ،ومخرضمقا ،هلؿ رَ ذْ قمُ  ٓ نْ : أَ ُمـ اعمًٚمٛملم هبذه أي٦مِ  ٦مَ ٙمي سمٛمَ  لسم٘م ـْ  ُمَ مَم ومٙمتٌقا إِ  :ىم٤مل

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ }: ومٞمٝمؿ هذه أي٦مُ  ومٜمزًم٧ْم  ٓمقهؿ اًمٗمتٜم٦مَ قمْ وم٠مَ  ،٘مٝمؿ اعمنميمقنومٚمحِ 

٥م ر أي٦م، ومٙمتَ  آظِم مَم إِ  [11]ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت: { ژڑژ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ۆ ۈ ۈ }ومٞمٝمؿ  ٟمزًم٧ْم  ؿي ، صمُ ظمػمٍ  يمؾ   ـْ قا ُمِ ًُ يِ ٞمٝمؿ سمذًمؽ ومخرضمقا وأَ ًمَ اعمًٚمٛمقن إِ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

، ٤مؾ ًمٙمؿ خمرضًم ضمٕمَ  اهلل ىمدْ  ني ٞمٝمؿ سمذًمؽ: إِ ًمَ ومٙمتٌقا إِ  [111]ؾمقرة اًمٜمحؾ: { ائائەئ

 .(1)شؾتِ ىمُ  ـْ ؾ ُمَ تِ وىمُ  ،ٟمج٤م ـْ ك ٟمج٤م ُمَ ٝمؿ اعمنميمقن وم٘م٤مشمٚمقهؿ طمتي يمَ رَ دْ ومخرضمقا وم٠مَ 

 ٦مَ ٙمي ؾ ُمَ هْ أَ  ـْ ُمِ  ٦مٍ ٗمَ ذم ـم٤مِِ  ٟمزًم٧ْم  ىمدْ  هذه أي٤مِت  ني أَ  واي٦مِ وفم٤مهٌر ُمـ هذه اًمر  

ئاُمٝمؿ ؾْم لم سم٢مِ ُمًتخٗم   ٦مَ ٙمي سم٘مقا ذم ُمَ  ؿ قمغم اهلجرة، سمْؾ ِت رَ دْ ٤مضمروا ُمع ىمُ هُي  قا وملْ ٛمُ ٚمَ ؾْم أَ 

٤مر ومئا ٗمي ٗمتٜمقن ومٞمف قمغم يد اًمٙمُ ٝمؿ ذم سمٚمد يُ تِ ٤مُمَ ىمَ ذيـ قمغم إِ اظِم ١مَ ؾمٌح٤مٟمف ُمُ  هؿ اهلُلتؼَم وم٤مقمْ 

  اًمذيـ اؾمتج٤مسمقا ًمٚمٗمتٜم٦م واقمتؼموا قمذاَب تؼَم ئام، واقمْ ؾْم اإلِ  رِ ؿمٕم٤مِِ  ٤مُم٦مَ ىمَ يًتٓمٞمٕمقن إِ 

 طمٞمٜمًم يم٤مٟمقا ذم وىم٧م اًمري  ٤مس يمٕمذاب اهلل ُمٜم٤موم٘ملماًمٜمي 
ِ
 .(3)ًمنَ يْ ئمٝمرون اإلِ  ظم٤مء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين  واًمٓميؼماين  وـم٤مِٗم٦م. وىمٞمؾ: إني ومٞمف شمِمٞم ًٕم٤م يً = . ُمـ روى قمٜمف أسمق ؿمٞم٥م احلري ػًما، وُمقآًة ٓ شمي 

، شضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن»، وشيمت٤مب اًمًٌٞمط ذم اًمٗم٘مف»، وشاظمتئاف اًمٗم٘مٝم٤مء»شمّم٤مٟمٞمٗمف: 

٤مظ»يٜمٔمر: ش. اًمتٌّمػم ذم إصقل»و (، 141/ 11ش )اًمٌداي٦م واًمٜم ٝم٤مي٦م»(، و311/ 3ش )شمذيمرة احلٗمي

ِريْمكِم  )شإقمئام»و  (.394/ 6، ًمٚمز 

واِد»(. ىم٤مل اهلٞمثٛمل  ذم 17171( واسمـ أب طم٤مشمؿ )31/122) أظمرضمف اًمٓميؼمي   (1) ش جمٛمع اًمزي

د سمـ ذيؽ، وهق صم٘م٦م.7/11) حٞمح همػم حمٛمي ار: ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمي  ( سمٕمد أن قَمَزاُه ًمٚمٌزي

 (.111-99اهلل احلٛمٞمدي  ) اًمٕمزيز سمـ قمٌد ، د .قمٌدشاعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ» (3)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ٓي سمٕمده٤م إِ  يٜمزْل  ملْ  ذْ إِ  :٦مَ ٙمي زيؾ سمٛمَ ٜمْ ر اًمتي اظِم وَ أَ  ـْ اًمٕمٜمٙمٌقت ُمِ  ؾمقرةَ  ني ؾ جيد أَ ُمي شم٠مَ  ـْ وُمَ 

 ٓي إِ  ٦مٌ ٞمي ٙم  اًمٕمٜمٙمٌقت ُمَ  ؾمقرةَ  ني يـ أَ ٗمن  ُمـ اعمُ  ح قمٜمد يمثػمٍ شمرضمي  ٗملم، وقمٚمٞمف وم٘مدْ اعمٓمٗم   ؾمقرةُ 

 . ٦مٌ ٞمي ٟمِ دَ ٝم٤م ُمَ يمٚم   :ىم٤مل ـْ وُمَ  ،٦مٌ ٞمي ٙم  ٝم٤م ُمَ يمٚم   :ىم٤مل ـْ وُمٜمٝمؿ ُمَ ،  (1)مم ُمٜمٝم٤موْ إُ  دى قمنمة آي٦مً طْم اإلِ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ }قمٜمد ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ي٘مقل اًمديمتقر اعمٞمداين  

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ 

 { ڻۀۀڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
 .[11-11]ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت:

ُمع  ، ويم٤مٟم٧ْم ئاُمل  ؾْم اإلِ  عِ ٛمَ تَ جْ ٗم٤مق ذم اعمُ اًمٜم   فم٤مهرةِ  سمداي٤مِت  ص  يتٜم٤مول هذا اًمٜمي 

 فمروف اعمرطمٚم٦مِ  ٦مِ ٞمي ٙم  اعمَ  ر اعمرطمٚم٦مِ اظِم وَ أَ 
ِ
ٜملم ذم ُمِ ١مْ اعمُ  زامِ ًمْ سمٕمد اهلجرة وإِ  ٦مِ ٞمي ٟمِ دَ اعمَ  وسمْدء

 ٧ْم اًمذي ٟمجٛمَ  ٗم٤مِق هذا اًمٜم   ويم٤من ؾم٥ٌُم ، ٦مِ ٜمَ يْ دِ ئام ذم اعمَ ؾْم  دار اإلِ مَم سم٤مهلجرة إِ  ٦مَ ٙمي ُمَ 

 ٦مِ يي ٟمٞمقِ اًمد   واعمّم٤مًمِح  ـِ قال واعم٤ًميمِ ُمْ قمغم إَ  َص رْ واحلِ  ًمنِ يْ اإلِ  َػ ٕمْ َو  ٦مَ ٙمي ف ذم ُمَ داي٤مشمُ سمِ 

ومٙم٤من اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م  ،ر قمٚمٞمٝم٤م اعمنميمقنًٞمٓمِ يُ  رٍ ٗمْ يمُ  يقُمئٍذ دارَ  ٤مٟم٧ْم اًمتل يم ٦مَ ٙمي ذم ُمَ 

زادهؿ ذًمؽ  ، وم٘مدْ اؾمِخ اًمري  اًم٘مقي   ًمنِ يْ اإلِ  ُؾ هْ ٤م أَ ُمي ، أَ ٝم٤مدِ ٓمِ ى وآْو ذَ وقن ًمألَ يتٕمري 

 ٝمؿ ه٤مضمر ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.ٛمُ ٔمَ ٕمْ ، وُمُ ٤ميً وتد   ٤موصم٤ٌمشمً  اصٛمقدً 

ؿ ٤م ىمٚمقهُب ُمي ، أَ اًم٘مقلِ  ُمٜمٝمؿ ذم فم٤مهرِ  ريد اعمنميمقنيُ  ٓمقا ُم٤مقمْ وم٠مَ  ،وَوُٕمَػ آظمرون

چ }وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ:  اهلُل ؿُ هُ رَ ذَ قمَ  ًمن، وه١مٓء ىمدْ يْ سم٤مإلِ  ٦مً ٜمي ئِ ٛمَ ٓمْ ُمُ  ومٙم٤مٟم٧ْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ أب سمٙمر سمـ  ، اعم١مًم ػ: َأسُمق قمٌدششمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  = » شاجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن» (1) ـُ َأمْحََد سْم ٌد سْم اهلليِ حُمَٛمي

 : يـ اًم٘مرـمٌل  )اعمتقرمي ، 671ومرح إٟمّم٤مري  اخلزرضمل  ؿمٛمس اًمد  هـ(، ت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين 

٦م   -هـ ٦1284م، )اًم٘م٤مهرة، اًمٓميٌٕم٦م: اًمثي٤مٟمٞم –وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، اًمٜمي٤مذ: دار اًمٙمت٥م اعمٍميي

، ت٘مٞمؼ شحم٤مؾمـ اًمتي٠مويؾ»(، و12/314م( )1964 د سمـ حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًم٘م٤مؾمٛمل  ، حمٛمي

، سمػموت،  اث اًمٕمرب  ، دار إطمٞم٤مء اًمؽم  د وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، شمّمحٞمح هِم٤مم ؾمٛمػم اًمٌخ٤مري  حمٛمي

 ( وهمػممه٤م.8/121(، )1411/94-1991)
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 .[116]ؾمقرة اًمٜمحؾ: {گگگگک ک ڑ ک ک 

ـُ  رُ ًمي قمَ  ٦مً شم٘مٞمي  اًم٘مقلِ  وا ذم فم٤مهرِ ادُ رَ أَ  ٓمقا اعمنميملم ُم٤مقمْ اًمذيـ أَ  ـَ وُمِ   (1) ٤مِهٍ يَ  سم

 ًمن.يْ ٤م سم٤مإلِ ٜمًّ ٓمٛمئِ ف ومٙم٤من ُمُ ٤م ىمٚمٌُ ُمي أَ  ڤ

  :ْ٘  تٓبٝ

ً  ٗمْ ؾ اًمتي هْ ه٤م قمٜمد أَ رادُ يْ ر إِ اًمتل شمٙمري  واي٦مُ ٤م اًمر  ُمي أَ  ـِ  دِ ٛمي قمـ حُمَ  ػَمِ ًػم واًم ـِ  رِ ًمي قمَ  سم  ٤مِهٍ يَ  سم

ر وذيمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ  ـْ ك ٟم٤مل ُمِ ومٚمؿ يؽميمقه طمتي  ارً ًمي اعمنميمقن قمَ  ذَ ظَم ىم٤مل: أَ  ڤ (3)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر سمـ ي٤مه (1) ًملم وإقمٞم٤من اًمٌدري لم  هق قمًمي ٤مسم٘ملم إوي ًي ف ڤسمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ أطمد اًم ، وأُم 

ل ؿمٝمٞمدة ذم اإلؾمئام  ح٤مسمٞمي٤مت وأوي ب ڤؾمٛمٞمي٦م ُمقٓة سمٜمل خمزوم ُمـ يم٤ٌمر اًمّمي ، يم٤من ُيٕمذي

وومٞمٝمؿ ٟمزًم٧م: )واًمذيـ ه٤مضمروا ذم اهلل  ڤ، ويمذا صٝمٞم٥م ڤطمتيك ٓ يدري ُم٤م ي٘مقل 

ب  ملسو هيلع هللا ىلص[، يم٤من 41ؾ: ُمـ سمٕمد ُم٤م فمٚمٛمقا( ]اًمٜمح ، ومئا ڤيٛمر  قمغم أهة آل ي٤مه وهل شمٕمذي

: وم٢مني َُمْققِمَديُمُؿ اجلَٜمي٦مُ »ي٘مقل إٓي:  ا آَل َي٤مِهٍ ر ش. َصؼْمً وم٘م٤مل: ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصقمغم اًمٜميٌل   ڤاؾمت٠مذن قمًمي

ر. ىم٤مل:  ٞم ٥ِم اعُمَٓمٞمي٥ِم »هذا؟ ىم٤مل : قمًمي ٤ًٌم سم٤ِمًمٓمي حٞمح٦مش. »َُمْرطَم ٚمًٚم٦م اًمّمي  ً طمدي٨م (، وذم 817ش )اًم

ر ُمكمٌء إيًمًٟم٤م إمم ُمِم٤مؿمف: »ملسو هيلع هللا ىلصآظمر ىم٤مل  ئاة 4112ش )صحٞمح اجل٤مُمعش. »قمًمي ( وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمي

ئام:  ًي ٤ٌَمهِمَٞم٦مُ »واًم ؾمٜم٦م(، وىمد ىمتؾ ذم ُمٕمريم٦م  92(، قم٤مش )21ش )صحٞمح اجل٤مُمعش. »شَمْ٘مُتُٚمَؽ اًمِٗمَئ٦ُم اًم

 هـ(.27صٗم لم ؾمٜم٦م )

ازي د سمـ قمٌد، أسمق طم٤مشمؿ حمٛمي شاجلرح واًمتيٕمديؾ»اٟمٔمر ذم شمرمجتف:  محـ اًمتيٛمٞمٛمل  اًمري ، دار إطمٞم٤مء اًمري

اث اًمٕمرب   ئام ُمٜمذ »(، و6/289(، )1911 - 1271سمػموت ) -اًمؽم  ًي شم٤مريخ سمٖمداد أو ُمديٜم٦م اًم

، دار اًمٗمٙمر، )ششم٠مؾمٞمًٝم٤م أؾمد »(، 112-1/111، أمحد سمـ قمكم أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 

د سمـ إسمراشاًمٖم٤مسم٦م رة ُمـ ـمٌٕم٦م ، اسمـ إصمػم، ت٘مٞمؼ: حمٛمي هٞمؿ اًمٌٜمي٤م وآظمريـ، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، ُمّمقي

ٕم٥م سم٤مًم٘م٤مهرة، ) ، شاًمٕم٘مد اًمثيٛملم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمقص٤مي٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم»(، و4/139دار اًمِمي

( ، اإلص٤مسم٦م ذم »(، و381-6/379ختري٩م اًم٤ٌمطم٨م: ظمٚمٞمٗم٦م سمـ أرمح٦م سمـ ضمٝم٤مم آل ضمٝم٤مم اًمٙمقاري 

ح٤مسم٦م ٤مومٕمل   ، أمحد سمـ قمكم  شمتٞمٞمز اًمّمي د  -سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مئاين  اًمِمي ت٘مٞمؼ : قمكم  حمٛمي

، دار اجلٞمؾ  ، شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، و7/64(، )1413سمػموت، اًمٓميٌٕم٦م إومم، ) –اًمٌج٤موي 

هٌل  )  (.1/416ًمٚمذي

ر سمـ ي٤مه (3) د سمـ قمًمي ت لم ُمـ اهلجرة. اٟمٔمر ُمقمم سمٜمل خمزوم،  هق حمٛمي  ً ُم٘مٌقل ُمـ اًمثي٤مًمث٦م، ىُمتَِؾ سمٕمد اًم

 (. 3/116ش )شم٘مري٥م اًمتيٝمذي٥م»شمرمجتف ذم 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

 ُم٤م اهلل، واهللِ قَل ؾُم ي٤م رَ  ىم٤مل ذ   ك؟وراءَ  ىم٤مل ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ ك اًمٜمي شمَ  أَ ، ومٚمًمي ٝمؿ سمخػمٍ آهلتَ 

 :ىم٤ملش َؽ ٌَ ٚمْ ىمَ  دُ دَمِ  َػ ٞمْ يمَ : »ملسو هيلع هللا ىلص، ىم٤مل ٝمؿ سمخػمٍ ك ٟمٚم٧ُم ُمٜمؽ وذيمرُت آهلتَ شُمريم٧ُم طمتي 

٤ٌمين  ًمْ إَ  ٞمُخ وم٘مد ذيمر اًمِمي  (1)شُٕمدْ وا ومَ ٤مدُ قمَ  نْ ٢مِ ومَ »ىم٤مل:  ًمنِ يْ سم٤مإلِ  ـ  ئِ ٛمَ ٓمْ ُمُ 
٤م ّني أَ  $(3) 

شمّمح   ٓ
(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اق ذم  أظمرضمف قمٌد (1) زي (، واحل٤ميمؿ ذم 14/183(، واسمـ ضمرير اًمٓميؼمي  )3/261ش )هشمٗمًػم»اًمري

ٜمـ»(، وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل  ذم 3/289ش )اعمًتدرك»  ً حف احل16672ش )اًم ٤ميمؿ، وىم٤مل (، وصحي

 (: ُمرؾمؾ، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.13/213ش )اًمٗمتح»اسمـ طمجر ذم 

 هق: أسمق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ سمـ ٟمقح ٟمج٤مت سمـ آدم إًم٤ٌمين اًمدُمِم٘مل صمؿ إردين.  (3)

م ذم ُمديٜم٦م أؿم٘مقدرة. ه٤مضمر سمّمح٦ٌم واًمده إمم دُمِمؼ اًمِم٤مم  1914هـ اعمقاومؼ  1222وًمد قم٤مم  

أمحد زاهمق سمٌئاده ٟمحق احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م اًمٕمٚمًمٟمٞم٦م. ًم٘مك شمٕمٚمٞمٛمف ذم  ًملىم٤مُم٦م اًمداِٛم٦م سمٕمد اٟمحراف

، إًمٞمف قمٚمؿ احلدي٨م ۴ دُمِمؼ قمغم يد قمدد ُمـ اًمِمٞمقخ ويم٤ٌمر رضم٤مل اًمٕمٚمؿ. طم٥ٌم اهلل، 

اًمٜمٌقي اًمنميػ، ومٕمٙمػ قمغم دراؾمتف ـمقال ؾمٜمل قمٛمره، وشمٗمقق ومٞمف قمغم مجٞمع ُمٕم٤مسيف. سمدأ 

ف أيمثر ُمـ ُم٤م٦ِم يمت٤مب، وـمٌع ٟمحق ؾمٌٕملم ُمٜمٝم٤م وُمـ اًمت٠مًمٞمػ ُمٜمذ ُمٓمٚمع ؿم٤ٌمسمف طمتك سمٚمغ قمدد ُم١مًمٗم٤مشم

أسمرز يمتٌف: إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ: ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م: ؾمٚمًٚم٦م 

إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م، طم٤مز إًم٤ٌمين قمغم ضم٤مِزة اعمٚمؽ ومٞمّمؾ اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمئاُمٞم٦م قم٤مم) 

حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين »م(. يٜمٔمر: 1999اعمقاومؼ  -هـ 1431م (شمقذم قم٤مم )1999هـ، 1419

ث اًمٕمٍم وٟم٤مس اًمًٜمي٦م طمٞم٤مة إًم٤ٌمين وآصم٤مره وصمٜم٤مء اًمٕمٚمًمء »(، 11، إلسمراهٞمؿ حمٛمد اًمٕمكم )ص شحمد 

 (.41، 44/  1، عمحٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمٞم٤ٌمين، ) شقمٚمٞمف

ٞمخ إًم٤ٌمين   (2) تف اإلرؾم٤مل. أظم$ىم٤مل اًمِمي ٞم٤مق ٟمٔمر، وقمٚمي  ً رضمف اسمـ ضمرير ذم : ذم صمٌقت هذا اًم

٤مص ذم 141-9( وأسمق ٟمٕمٞمؿ )112-13ش )شمٗمًػمه» ( 326-2ش )أطمٙم٤مم اًم٘مرآن»( وأسمق سمٙمر اجلّمي

ًرا، ومٚمؿ يؽميمقه طمتيك ؾَم٥مي  ر سمـ ي٤مه: ىم٤مل: أظمذ اعمنميمقن قمًمي د سمـ قمًمي ُمـ ـمريؼ أب قمٌٞمدة سمـ حمٛمي

 وذيمر آهلتٝمؿ سمخػم... احلدي٨م. ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

قمـ أب قمٌٞمدة هذا، قمـ أسمٞمف. صمؿي ىم٤مل: )صحٞمح قمغم ذط ( 217-3وأظمرضمف احل٤ميمؿ )

. يمذا ىم٤مٓ، وىمد يمٜم٧م ىمديًًم اهمؽمرت سم٘مقهلًم، وأن شمٌلمي زم ظمٓم٠ممه٤م: إذ  هٌل  ٞمخلم(. وواوم٘مف اًمذي اًمِمي

 : ، وًمٞمس سمّمح٤مبٍّ إني اجلًمقم٦م رووه قمـ أب قمٌٞمدة. وه٥م أن ىمقًمف )قمـ أسمٞمف( )صحٞمح( وم٠مسمقه شم٤مسمٕمل 

 مل يٙمـ ُمٕمْمئًا. وم٤محلدي٨م ُمرؾمؾ إن

ج هلًم اًمِمٞمخ٤من ؿمٞمئ٤ًم، سمؾ إني إول ىم٤مل ومٞمف اسمـ أب طم٤مشمؿ )  =( قمـ 411-4/3صمؿي إني أسم٤م قمٌٞمدة وأسم٤مه مل خير 
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 ًمنٍ يْ  اًمٙمٗمر سمٕمد إِ مَم ٗم٤مق قم٤مدوا إِ سم٤مًمٜم   هل اعم٘مّمقدةُ  صم٤مًمث٦مٍ  ٦مٍ ئَ ومِ  طم٤مَل  ٤مٜمً ٌٞم  ُمُ  ٤مرَ ؿَم أَ  ؿي صمُ 

 يْ وشمٕمذي٥م وإِ  رِ ٝمْ ت٧م ىمَ 
ِ
٤م طم٤مومٔمقا ٝمؿ ُمع يمٗمرهؿ سم٤مـمٜمً ٝمؿ هلؿ، وًمٙمٜمي اعمنميملم وومتٜمتِ  ذاء

 :دواومعَ  ةُ دي ًمؽ قمِ ويم٤من ًمذ ،ٝمؿئاُمِ ؾْم إِ  قمغم فم٤مهرِ 

 ٓ ؿ ومٞمف.ظمقهلِ ئام سمٕمد دُ ؾْم داد قمـ اإلِ شمِ قصٛمقا سم٤مٓرْ يُ  يمل 

  ذم  هلؿ دوًم٦مٌ  ْت ت٘مري وا واؾْم ٍَمُ تَ ك يٙمقٟمقا حمًقسملم ُمع اعمًٚمٛملم ومٞمًم ًمق اٟمْ طمتي

 ًع.شمتي  ْت ذَ ظَم وأَ  ٦مِ ٜمَ يْ دِ اعمَ 

  ئام ؾْم اإلِ  ودوًم٦مِ  ،٦مَ ٙمي سمٛمَ  رِ ٗمْ اًمٙمُ  دوًم٦مِ  ؾِ ٌَ ىمِ  ـْ ُمِ  ـٍ ُمْ وأَ  ؿٍ ٚمْ ؾِم  ك يٙمقٟمقا ذم طم٤مًم٦مِ طمتي

ً   ـْ ُمِ  ص  هذا اًمٜمي  ٤مءَ ومجَ  .٦مِ ٜمَ يْ دِ سم٤معمَ   ،ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ُمقىمَػ  ٤مٞمً ٚمِ جُمْ  ٤ميم٤مؿمٗمً  قرةِ هذه اًم

 .(1)ّملمٚمِ ًمن ص٤مدىملم خُمْ يْ  اإلِ مَم يتقسمقا ويٕمقدوا إِ  ا ملْ ذَ : إِ ْي أَ  :هلؿ سم٤مًمققمٞمد ٤مطًم ٚمق  وُمُ 

   ڤ رَ ٛمَ هلجرة قمُ  حٞمح٦مُ اًمّمي  واي٦مُ اًمر: 

ـُ  رَج ظْم أَ  ر ٤مُ ٗمي ٜمٝمؿ يمُ ذيـ ومتَ ه١مٓء اًم سمٕمضِ  ؼَمَ ظَم  (2) ٤مَق حَ ؾْم إِ  ـِ قمـ اسمْ (3) ٤ممٍ َِم هِ  اسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦م، سمٚمف قمغم ذـمٝمًم! ٟمٕمؿ إٟميًم يّمح  ُمٜمف  = حي أسمٞمف ُمٜمٙمر احلدي٨م، وواوم٘مف اسـم ُمٕملم وهمػمه: وم٠مٟميك ًمٚمحدي٨م اًمّم 

ر: عمجلء ذًمؽ  قيي٦م»ُمـ ـمرق ؾم٤مىمٝم٤م اسمـ ضمرير، واهلل أقمٚمؿ. اٟمٔمر: ٟمزول أي٦م: ذم قمًمي ػمة اًمٜمٌي  ً ، شوم٘مف اًم

اث اًمٕمرب   ، دار إطمٞم٤مء اًمؽم  د اًمٖمزازم   (.118ًمٌٜم٤من، سمدون رىمؿ ـمٌٕم٦م وٓ شم٤مريخ، )ص  -سمػموت  –حمٛمي

، دار اًمشفم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق وظم٤ٌم٨ِم اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمت٤مريخ» (1) ٘مٚمؿ، ، قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين 

ف يًػم.111-1/148م(، )1992-هـ 1414دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم )  ( سمتٍم 

هق: قمٌد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم سمـ أيقب احلٛمػمي اعمٕم٤مومري، أسمق حمٛمد، مج٤مل اًمديـ: ُم١مرخ، يم٤من قم٤معم٤م  (3)

هـ(. يٜمٔمر: 312سم٤مٕٟم٤ًمب واًمٚمٖم٦م وأظم٤ٌمر اًمٕمرب. وًمد وٟمِم٠م ذم اًمٌٍمة، وشمقذم سمٛمٍم ؾمٜم٦م)

 (.4/166، ًمٚمزريمكم )شإقمئام»(، 2/177سمـ ظمٚمٙم٤من )، ٓشوومٞم٤مت إقمٞم٤من»

، ُمقمم ىمٞمس سمـ خمرُم٦م سمـ اعمٓميٚم٥م سمـ  (2) د سمـ إؾمح٤مق سمـ ي٤ًمر، أسمق سمٙمر اعمٓمٚمٌل  اعمدين  هق: حمٛمي

:  قمٌد ، رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ )شمقذم  هق أطمد : »وي٘م٤مل سمٕمده٤م(، ىم٤مل اسمـ طمجر 111ُمٜم٤مف، شم٤مسمٕمل 

٦م إقمئام  ش.إِٛمي

دان وإسمراهٞمؿ سمـ روى قمـ ؾمٕمٞمد اسم  =ـ أب هٜمد واعم٘مؼمي  وقمٓم٤مء وٟم٤مومع وـمٌ٘متٝمؿ، وروى قمٜمف احلًمي
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـِ  اهللِ  دِ ٌْ ُمقمم قمَ  عٌ ٤مومِ صمٜمل ٟمَ طمدي »طمٞم٨م ىم٤مل:  ٦مَ ٙمي ُمَ  ـِ  اهللِ  دِ ٌْ قمـ قمَ  (1) رَ ٛمَ قمُ  سم  رَ ٛمَ قمُ  سم

ـِ  رَ ٛمَ قمُ  ٞمفِ سمِ قمـ أَ  ڤ  ٦مِ يٜمَ دِ  اعمَ مَم إِ  رةَ جْ ٟم٤م اهلِ دْ رَ ٤م أَ ىم٤مل: اشمٕمدُت عمي  ڤ ٤مِب ٓمي اخلَ  سم

ـُ  ٤مُش ٞمي ٤م وقمَ ٟمَ أَ  ـُ  ٤ممُ َِم وهِ ، (3)٦مَ ٕمَ ٞمْ سمِ  رَ ِب أَ  سم ـِ  ٤مصِ اًمٕمَ  سم ًي  ؾٍ اِِ وَ  سم ٝمٛمل  اًم
 - ٜم٤مو٥َم اًمتي ، (2) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٘مف همػم  = ػَم، وصمي  ً ؾمٕمٞمد وزي٤مد اًمٌٙم٤مِل  وآظمرون. يم٤من أطمد أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ، طمؼًما ذم ُمٕمروم٦م اعمٖم٤مزي واًم

٤مه آظمرون.  واطمد، ووهي

٤مًمتيِمٞم ع واًمَ٘مَدر. ُمـ ىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مئاين  ذم ؿم٠مٟمف: إُم٤مم اعمٖم٤مزي، صدوق يدًم س، ورُمل سم

٦م»شمّم٤مٟمٞمٗمف:  ػمة اًمٜميٌقيي  ً هب٤م اسمـ هِم٤مم. يٜمٔمر: ش اًم تل هذي تذي٥م »اعمِمٝمقرة سمًػمة اسمـ إؾمح٤مق، اًمي

 (.24/ 9ٓسمـ طمجر )ش تذي٥م اًمتيٝمذي٥م»(، و411/ 34ًمٚمٛمزي  )ش اًمٙمًمل

دوي  صمؿي اًمُٕمٛمري  ُمقمم اسمـ قمٛمر اهلل اًم٘مرر  اًمٕم اإلُم٤مم اعمٗمتل اًمثي٧ٌم اًمث ٘م٦م قم٤ممل اعمديٜم٦م أسمق قمٌد (1)

ٖمػم»هـ(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 119هـ(، وىمٞمؾ: )117ؾمٜم٦م ) $وراويتف، شمقذم   ، شاًمت٤مريخ اًمّمي

، ت٘مٞمؼ حمٛمقد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ زايد، ومٝمرس أطم٤مديثف يقؾمػ اعمرقمٌم، دار اعمٕمروم٦م،  ًمٚمٌخ٤مري 

٤مظـمٌ٘م»(، و8/411ش )اجلرح واًمتيٕمديؾ»(، و3/19ًمٌٜم٤من، ) –سمػموت  (، 41ش )٤مت احلٗمي

ه٥م»و هٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، و1/114ش )ؿمذرات اًمذي  ( . 1/91، ًمٚمذي

٦م وأؾمٚمؿ، ًمٙمٜميف ظم٤مف أن ئمٝمر اإلؾمئام ٕهٚمف، ومخرج ه٤مرسًم٤م إمم  ملسو هيلع هللا ىلص أشمك اًمٜميٌلي  (3) ىمٌؾ اهلجرة سمٛمٙمي

ـ ذم أـمؿ ُمـ آـم٤مُمٝم٤م )إـمؿ: اعمٙم٤من اعمرشمٗمع  ( 1/121 سمـ إصمػماًمٜم ٝم٤مي٦م، ٓ –اعمديٜم٦م، وتّمي

ؾم٤مًم٦م،  ٦م قمجٞم٦ٌم ىمد وردت ذم أصؾ اًمر  ف ًمذًمؽ ضمزقًم٤م ؿمديًدا، ومرضمع إًمٞمٝم٤م ذم صمٜم٤مي٤م ىمّمي ومجزقم٧م أُم 

ف، ويم٤من ممـي دقم٤م ًمف اًمٜميٌل   و٤مقم٦م، وىمٞمؾ: يم٤من أظم٤مه ُٕم  ُمـ سملم ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصويم٤من أظم٤م أب ضمٝمؾ ُمـ اًمري

ٝمؿي أٟم٩م »قمجزوا قمـ اهلجرة إمم اعمديٜم٦م، ومٙم٤من ي٘مقل:  ٝمؿي أٟم٩م ؾمٚمٛم٦م سمـ اًمٚمي اًمقًمٞمد سمـ اًمقًمٞمد، اًمٚمي

ٝمؿي أٟم٩م قمٞمي٤مش سمـ رسمٞمٕم٦م  (.1116اًمٌخ٤مري  )ش. هِم٤مم، اًمٚمي

تف وشمرمجتف:  اج اعمٜمػم»اٟمٔمر ذم ىمّمي يـ، دار ششمٗمًػم اًمن  ، ؿمٛمس اًمد  سمٞمٜمل  د سمـ أمحد اًمنم  ، حمٛمي

ك ش شمٗمًػم اخل٤مزن»(، و1/363اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمي٦م ـ سمػموت، ) ٤ٌَم»اعمًٛمي َب اًمتي٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين ًُم

ٝمػم سم٤مخل٤مزن، دار اًمٗمٙمر شاًمتيٜمزيؾ ، اًمِمي د سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٖمدادي  يـ قمكم سمـ حمٛمي سمػموت ،  –، قمئاء اًمد 

 (. 4/118م(، ) 1979هـ / 1299ًمٌٜم٤من، )

٤مًمح اعمج٤مهد اسمـ أظم٧م أب ضمٝمؾ، يم٤م ڤ هِم٤مم سمـ اًمٕم٤مص (2) ضمؾ اًمّمي ن ىمديؿ اًمًٝمٛمل  اًمري

لي  ٦م: إْذ سمٚمٖمف أني اًمٜمٌي ٦م، وه٤مضمر إمم احلٌِم٦م، صمؿي ردي إمم ُمٙمي ىمد ه٤مضمر: ًمٞمٚمحؼ سمف،  ملسو هيلع هللا ىلصاإلؾمئام سمٛمٙمي

يقم  ڤومحًٌف ىمقُمف سمٛمٙم٦م، صمؿ ىمدم سمٕمد اخلٜمدق ُمٝم٤مضمًرا، وؿمٝمد ُم٤م سمٕمده٤م. ىُمتؾ ؿمٝمٞمًدا 

 = اًمػمُمقك أو همػمه.
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سمٜمل همٗم٤مر،  ٦مَ ٙمي ُمَ  ـْ ُمِ  ٞم٤ملٍ ُمْ قمغم قمنمة أَ  ُمقوعٌ  -ُمـ أو٤مة -مجع شمٜمْمٞم٥م وهق ؿمجر

ف ْ ي  أَ  :ٜم٤مٚمْ وىمُ  – ٦مَ ٙمي ُمَ  ٦مِ يَ دِ وْ أَ  ـْ قل ُمِ وادي ُمتقؾمط اًمٓم   - ومقق َهِ قمٜمده٤م  ّمٌْح يُ  ٜم٤م مل

ـُ ا ٤مُش ٞمي ٤م وقمَ ٟمَ أَ  ٧ُم ٌحْ ْص ىم٤مل: وم٠مَ  .فص٤مطمٌُ  ٞمٛمضِ ومٚمْ  َس ٌِ طُم  وم٘مدْ  قمٜمد  ٦مَ ٞمٕمَ سمِ  رَ ِب أَ  سم

 .ـَ تَ تَ وم٤مومْ  ،ـَ تِ وومُ  ،٤ممٌ َِم ٤م هِ قمٜمي  َس ٌِ وطُم  ،ٜم٤مو٥ماًمتي 

ـِ  روِ ٛمْ ٟمزًمٜم٤م ذم سمٜمل قمَ  ٦مَ يٜمَ دِ  ىمدُمٜم٤م اعمَ ومٚمًمي   ٌَ سم٘مُ  ٍف قْ قمَ  سم
ٍ
ـُ ا ؾٍ ٝمْ ق ضَم سمُ ج أَ ، وظمرَ ٤مء  سم

ـُ  ُث ٤مرِ واحلَ  (1)٤ممُ َِم هِ  ـِ ا ٤مشِ ٞمي  قمَ مَم إِ  (3) ٤ممٍ َِم هِ  سم ـَ  ،٦مَ ٞمٕمَ سمِ  رَ ِب أَ  سم ٤م ٤ممُه ظَم ٝمًم وأَ قمٛم   ويم٤من اسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار ، حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع أسمشـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد»اٟمٔمر ذم شمرمجتف:  = ق قمٌد اهلل اًمٌٍمي  اًمزهري 

، أب قمٛمرو ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط، دراؾم٦م وت٘مٞمؼ: شـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦م»(، و4/191سمػموت، ) –ص٤مدر 

(، 9/62، أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي )شرح واًمتٕمديؾاجل»(، و3831و 148ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر، دار اًمٗمٙمر، )

، اسمـ طمجر شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، 129ش )آؾمتٞمٕم٤مب»(، و2/341ش )اعمًتدرك»و

هٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، و2/614)  ( .2/77، ًمٚمذي

، يمٜمٞمتف )أسمق احلٙمؿ( يم٤من زقمٞمؿ  قمٛمرو سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد أسمق ضمٝمؾ (1) اهلل اعمخزوُمل  اًم٘مرر 

٦م، ٟم٤مص٥م دقمقة اًمٜميٌل  اًمٙمٗمر ي٤مدة سمٛمٙمي ة اًمٕمداء، وأفمٝمر اًمٙمراه ملسو هيلع هللا ىلص، وًمف اًم٘مٞم٤مدة واًمر  ٞم٦م واحل٘مد ُمدي

تف قمٙمرُم٦م اسمـ أب ضمٝمؾ  يي  .ڤمخ٦ًم قمنم قم٤مًُم٤م، طمتيك ىُمتَِؾ َيْقَم سَمْدٍر، يم٤من ُمـ ذر 

ِريْمكِم  )شإقمئام»اٟمٔمر ذم شمرمجتف:  َٕم٥ِم، تذي٥م »(، و8/88، ًمٚمز  سمٚمقغ إرب سمت٘مري٥م يمت٤مب اًمِم 

د ظمٚمػ ؾمئاُم٦م، )ش ًمٙمت٤مب ؿُمَٕم٥ِم اإليًمن سمف: حمٛمي ، هذي ش اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمتي٤مريخ»، و(2/311ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

أسمق ضمٝمؾ »( وهمػمه٤م، وىمد صٜميػ إؾمت٤مذ ي٤مؾملم سمـ إسمراهٞمؿ يمت٤مسًم٤م ُمًت٘مئًا سمٕمٜمقان: 1/193)

، دار اسمـ طمزم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت، ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م شدراؾم٦م تٚمٞمٚمٞمي٦م شم٤مرخيٞمي٦م

 (هـ.1411)

ـ إؾمئاُمف  (3) ًُ ويم٤من ذيًٗم٤م يمٌػم اًم٘مدر، وهق اًمذي ، ڤأظمق أب ضمٝمؾ، أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح، وطم

ُم٤م٦ِم ُمـ اإلسمؾ يقم همٜم٤مِؿ  ملسو هيلع هللا ىلص، أقمٓم٤مه اًمٜمٌل  شىمد أضمرٟم٤م ُمـ أضمرت: » ملسو هيلع هللا ىلصأضم٤مرشمف أم  ه٤مٟمئ وم٘م٤مل 

٤مم، وم٠مصٞم٥م ؿمٝمٞمًدا  ف هم٤مزًي٤م إمم اًمِمي  .ڤطمٜملم، وشمقضمي

ح٤مسم٦م»اٟمٔمر ذم شمرمجتف  ، ٓسمـ شآؾمتٞمٕم٤مب»(، و1114، ٓسمـ طمجر )شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي

(، 69ش )ظمئاص٦م شمذهٞم٥م اًمتيٝمذي٥م»(، و1/431، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، و441) ؼم  اًم قمٌد

هٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»و  (.4/419، ًمٚمذي
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ىمدْ  َؽ ُمي أُ  ني إِ  وىم٤مٓ ًمف: ،ًمهومٙمٚمي  ،٦مَ ٙمي سمٛمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ورَ  ٦مَ يٜمَ دِ ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م اعمَ دِ ك ىمَ ٝمًم طمتي ُم  ُٕ 

 .ك شمراكطمتي  ؿمٛمسٍ  ـْ ُمِ  ؾي وٓ شمًتٔم ،ك شمراكطمتي  طٌ ِْم ٝم٤م ُمِ ؾَم أْ رَ  يٛمسي  ٓ نْ أَ  ْت ٟمذرَ 

ٜمؽ يْ  ًمٞمٗمتٜمقك قمـ دِ ٓي إِ  يريدك اًم٘مقمُ  نْ إِ  ف واهللِ ٟمي إِ  ،٤مُش ٞمي ًمف: ي٤م قمَ  ٧ُم ٚمْ هل٤م، وم٘مُ  ومرقي 

 ٦مَ ٙمي ُمَ  قمٚمٞمٝم٤م طمر   تدي ىمد اؿْم  وًمقْ  تِمٓم٧ْم ُمْ َٓ  ٛمُؾ ؽ اًم٘مُ ُمي آذى أُ  ىمدْ  ًمقْ  ، ومقاهللِؿْ هُ رْ ذَ وم٤مطْم 

 .٧ْم تٔمٚمي ؾْم َٓ 

ًَ  ر  سمَ وم٘م٤مل أَ  :ىم٤مل  ين  ؽ ًمتٕمٚمؿ أَ ٟمي إِ  وم٘مٚم٧م واهللِ  :ىم٤مل .هذُ ومآظُم  وزم هٜم٤مك ُم٤مٌل  ،لُم  أُ  ؿَ ىم

ًٓ  يشٍ رَ ثر ىمُ يمْ أَ  ـْ عمِ   نْ  أَ ٓي إِ  ك قمكمي سمَ ىم٤مل: وم٠مَ  .ُمٕمٝمًم وٓ شمذه٥ْم  ،ُم٤مزم ومٚمؽ ٟمّمُػ  ،ُم٤م

ٓي سمَ  أَ ُمٕمٝمًم، ومٚمًمي  َج خيرُ  ٟم٤مىمتل  ذْ ومخُ  ٧َم ومٕمٚمْ  ُم٤م ٧َم ومٕمٚمْ  ا ىمدْ ذَ ٤م إِ ُمي ىمٚم٧م ًمف أَ  : ذًمؽ ىم٤ملك إ

 قمٚمٞمٝم٤م. ٩ُم وم٤مٟمْ  ،ُمـ اًم٘مقم ري٥ٌم  َؽ اسمَ رَ  نْ ٢مِ وم ،ه٤مفمٝمرَ  مْ زَ وم٤مًمْ  ،ذًمقٌل  ٟمجٞم٦ٌمٌ  ٤م ٟم٤مىم٦مٌ ّني وم٢مِ  :هذه

ـَ ؾٍ ٝمْ ق ضَم سمُ ريؼ ىم٤مل ًمف أَ ا يم٤مٟمقا سمٌٕمض اًمٓمي ذَ ك إِ ومخرج قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمٝمًم طمتي  ل ظِم أَ  : ي٤م اسم

 ٤مَخ ٟمَ وم٠مَ  :ىم٤مل: سمغم، ىم٤مل ؟ٜمل قمغم ٟم٤مىمتؽ هذهٌُ ٘مِ ٕمْ ئا شمُ ومَ أَ  ،سمٕمػمي هذا ٧ُم ًم٘مد اؾمتٖمٚمٔمْ  واهللِ

دظمئا سمف  ؿي صمُ  ٤مض قمدوا قمٚمٞمف وم٠موصم٘م٤مه رسم٤مـمً رْ وا سم٤مَٕ قَ تَ  اؾْم ل قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمًمي ًمٞمتحقي  :٤مظم٤مٟمَ وأَ 

 .(1)شـَ تَ تَ وومتٜم٤مه وم٤مومْ  ٦مَ ٙمي ُمَ 

ـُ  ـِ  اهللِ دِ ٌْ قمـ قمَ  عٌ ٤مومِ صمٜمل ٟمَ وطمدي »: ٤مَق حَ ؾْم إِ  ىم٤مل اسم ذم  ڤ رَ ٛمَ قمـ قمُ  رَ ٛمَ قمُ  سم

ًٓ  ٤مـ سومً تِ تُ ـ اومْ ممي  سم٘م٤مسمؾٍ  اهلُل ٤م ٟم٘مقل ُم٤مٜمي طمديثف ىم٤مل: ومٙمُ   ، وىمقمٌ وٓ شمقسم٦مً  (3)وٓ قمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش اًمدِٓؾ»(، وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل  ذم 3/231ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم»أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق يمًم ذم  (1)

واي٦م إسمراهٞمؿ اًمٕمكم  ذم يمت٤مسم3/461) ح اًمر  ٦م»ف (، صحي ػمة اًمٜميٌقيي  ً  1اًمٓمٌٕم٦م  -( 161ش )صحٞمح اًم

(. وىمد أورده٤م د/ أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري ذم يمت٤مسمف 3111-1431) –إردن  –دار اًمٜمٗم٤مِس  -

حٞمح٦م» ٦م اًمّمي ػمة اًمٜميٌقيي  ً  – 1418اًمري٤مض ) –ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من  – 2( اًمٓمٌٕم٦م 1/316ش )اًم
1998.) 

ف اًمتيقسم٦م، وىمٞمؾ: ىمد شمٙمري ش: اًمٜمٝم٤مي٦م»ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم  (3) رت ه٤مشم٤من اًمٚميٗمٔمت٤من ذم احلدي٨م: وم٤مًمٍمي

سَمْٞمِدي  ذم  ُب ش شم٤مج اًمٕمروس»اًمٜمي٤مومٚم٦م، واًمٕمدل: اًمٗمدي٦م، وىمٞمؾ: اًمٗمريْم٦م. وذيمر اًمز   =أني ذًمؽ َُمَثٌؾ ُيْيَ
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 مَم رضمٕمقا إِ  ؿي صمُ  قمرومقا اهللَ
ٍ
 ٗمًٝمؿ.ٟمْ ؿ ىم٤مل: ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ذًمؽ َٕ ص٤مهَب أَ   اًمٙمٗمر ًمٌئاء

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ } ىم٤مل شمٕم٤ممم:

﯀  ﯁    ﮷  ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﮳ ﮴﮵ ﮶

 .[14-12]ؾمقرة اًمزُمر: { ىى  

ـُ  رُ ٛمَ ىم٤مل قمُ  ـِ  ٤ممِ َِم  هِ مَم هب٤م إِ  ٧ُم ٝم٤م سمٞمدي ذم صحٞمٗم٦م وسمٕمثْ تُ : ومٙمتٌْ ٤مِب ٓمي اخلَ  سم ، ٤مصِ اًمٕمَ  سم

ـُ  ٤ممُ َِم وم٘م٤مل هِ  :ىم٤مل  ،ٕمد هب٤م ومٞمفْص أَ  (1)ىقً ه٤م سمذي ـمُ أُ رىمْ أَ  ٧ُم ٜمل ضمٕمٚمْ تْ شمَ  أَ : ومٚمًمي ٤مصِ اًمٕمَ  سم

ًم ٟمي ٤م إِ ّني شمٕم٤ممم ذم ىمٚمٌل أَ  ٘مك اهللُ ًمْ ٜمٞمٝم٤م، ىم٤مل: وم٠مَ ٛمْ ومٝم   ؿي ٝمُ : اًمٚمي ٧ُم ك ىمٚمْ ٝم٤م طمتي ٛمُ ٝمَ ومْ وٓ أَ  ،صقبوأَ 

ًْ  ، سمٕمػميمَم إِ  ٧ُم ومرضمٕمْ  :ىم٤مل .ٗمًٜم٤م وي٘م٤مل ومٞمٜم٤مٟمْ ٤م ٟم٘مقل ذم أَ ومٞمٜم٤م وومٞمًم يمٜمي  ًم٧ْم ٟمزِ أُ   ٧ُم ومجٚم

 .(3)ش٦مِ يٜمَ دِ وهق سم٤معمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم سمرَ  ٧ُم ٘مْ ومٚمحِ  ،قمٚمٞمف

 رَ ٛمَ قمُ  ني أَ  ـْ ٤مس ُمِ ًمدى اًمٜمي  اعمِمتٝمرَ  ٤مًمػ احلدي٨َم خُت  حٞمح٦مُ اًمّمي  واي٦مُ : هذه اًمر  ًمٓمٞمٗم٦مٌ 

قمٚمٞمف  ُؾ رُمِ شمُ وْ أَ  فُ ُم  أُ  فُ ٚمَ ٙمِ ثْ شمُ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  ـْ ُمَ  :وىم٤مل ًمٚمٛمنميملم ه٤مضمر قمئاٟمٞم٦مً  ىمدْ  ڤ

 .(2)هذا اًمقادي ل وراءَ ٜمِ ٘مَ ٚمْ ٞمَ ف ومٚمْ زوضمتُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُء اًميذي جي٥م قمٚمٞمف وأًمزم أيمثر ُمٜمف، وذيمر أني أصٚمف أني اًمٕمرب إذا ىمتٚم = ْ قا ومٞمٛمـ مل ُي١ْمظَمْذ ُمٜمف اًمٌمي

ضمٚملم واًمثيئاصم٦م، وإذا  ؿ يم٤مٟمقا ي٘متٚمقن سم٤مًم٘متٞمؾ اًمري سم٤مًم٘متٞمؾ رضمئًا واطمًدا، ومٝمق اًمٕمدل قمٜمدهؿ: ّٕني

ف سم٤مًمتيقسم٦م وَمَٖمػْمُ  ٤م شمٗمًػم اًمٍمي ف قمٜمدهؿ، وهذا هق اًمٔمي٤مهر، أُمي َي٦ِم ومٝمق اًمٍمي قمدًمقا قمـ ذًمؽ إمم اًمد 

٤م ىمد ذيمرت ذم احلدي٨م.  ، ٕب اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ شدي٨م وإصمراًمٜم ٝم٤مي٦م ذم همري٥م احل»فم٤مهر: ّٕني

 (.34/ 3حمٛمد اجلزري سمـ إصمػم )

٦م، يمًم ذيمر ذم  (1) وض إٟمػ ذم ذح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤مم»ذو ـُمًقى: ُمقوع سم٠مؾمٗمؾ ُمٙمي ، شاًمري

َٝمْٞمكِم  )  ً  (.4/191ًملُم٤مم اًم

ح احلدي٨م اسمـ 98-3/91، ٓسمـ هِم٤مم )شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م» (3) طمجر. اٟمٔمر: اإلص٤مسم٦م (، وىمد صحي

حف يمذًمؽ إسمراهٞمؿ اًمٕمكم  ذم يمت٤مسمف 2/614) ٦م»( وصحي ػمة اًمٜميٌقيي  ً  (.161ص )ش صحٞمح اًم

: ششم٤مريخ دُمِمؼ»أظمرضمف ذم  (2) ، ٕب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم  سمـ احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل اعمٕمروف سم٤مسمـ قم٤ًميمر )اعمتقرمي

، اًمٜمي٤مذ: دار 171 ؼ: قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي  اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمينم واًمتقزيع، هـ(، اعمح٘م 

 (.4/164ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، واسمـ إصمػم ذم 13/318م( ) 1991 -هـ  1411قم٤مم اًمٜمنم: )



 013 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
  دٌ طَم هؿ أَ مل يذيمرْ  جم٤مهٞمَؾ  ٜم٤مده٤م صمئاصم٦مُ ؾْم ذم إِ »: ٤ٌمين  ًمْ إَ  ٞمُخ ىم٤مل اًمِمي 

ِ
 اجلرِح  ُمـ قمٚمًمء

 .(1)ش٤مُمٓمٚم٘مً  ديؾِ ٕمْ واًمتي 

 ٦مِ ئَ قمغم اًمٗمِ  فٌ ىمٞمؾ سمف، ومٝمق ُمتقضم   نْ إِ  ٦مَ ٙمي ه سمٛمَ فمٝمقرُ  اعم٘مّمقدَ  ٗم٤مَق اًمٜم   ني ْمح أَ ٤م ؾمٌؼ يتي ممي 

ْ  وروٞم٧ْم  ،رٗمْ سم٤مًمٙمُ  ًمنَ يْ اًمتل اؾمتٌدًم٧م اإلِ  ٤مًمث٦مِ اًمثي  ؽ اًمذيـ وًمئِ أُ  ،ئامؾْم ك سمٕمد اإلِ سم٤مًمنم 

 ر صدًرا.ٗمْ ذطمقا سم٤مًمٙمُ 

وا سمف يمنمي  ٝم٤م ُم٤موشمٕمذيٌِ  يشٍ رَ ى ىمُ ذَ أَ  ـْ يئاىمقن ُمِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  يم٤من صح٤مسم٦مُ  ًم٘مدْ  ٟمٕمؿْ 

 رسم٦مُ ٤م اًمٖمُ ّني إِ  ...ٙم٤ملِ واًمٜم   اًمٕمذاِب ِ قانَ ًمْ هؿ، وؾم٤مُمقهؿ أَ دِ ٘مْ ٝمؿ وطمِ ٞم٤مب همٞمٔمِ ٟمْ قمـ أَ 

 يم٤ٌمرِ  ؿي صمُ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٙمريؿِ  قلِ ؾُم سم٤مًمري  اءً ، سمدوُمًٚمٛم٦مٍ  ُمًٚمؿٍ  اًمتل قم٤مٟم٤مه٤م يمؾ   اًم٘م٤مؾمٞم٦مُ 

 يٌش رَ ىمُ   اًمذيـ يم٤مٟم٧ْم لماعمًتْمٕمٗم ؿي ذم ىمقُمٝمؿ صمُ  ذوي اعمٙم٤مٟم٦مِ  ـْ ُمِ  ڤ فصح٤مسمتِ 

 َْم ُمْ شمّمٝمرهؿ ذم رَ 
ِ
ٙمقي ، وشمَ ٔم٤ممَ اًمٕمِ  قمٚمٞمٝمؿ اًمّمخراِت  ل، وشمٚم٘مةِ احل٤مري  ٦مَ ٙمي ُمَ  ٤مء

ٞم٤من ٌْ ّنؿ ًمٚمّم  ومقق ذًمؽ وسمٕمده ُيٕمٓمق ؿي ٝمؿ سم٤مًم٘مٞمقد، صمُ د سمٕمَْم وشم٘مٞم   ،٤مرهؿ سم٤مًمٜمي ضمٚمقدَ 

 .٤مرةجَ ؿ سم٤محلِ ؿ ويرُمقَّن وَّن جير  

ـِ  ٞمدِ ٕمِ قمـ ؾَم   ـِ  ٧ُم ىم٤مل: ىمٚمْ  (3) ػْمٍ ٌَ ضُم  سم يم٤من ! أَ ٤مسِ ٌي ٤م اًمٕمَ سمَ : ي٤م أَ ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  ٓسم

 ٟمٕمؿْ  :وم٘م٤مل ؟ٝمؿٜمِ يْ ُيٕمذرون سمف ذم شمرك دِ  اعمنميمقن يٌٚمٖمقن ُمـ اعمًٚمٛملم ذم اًمٕمذاب ُم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمقن» (1) ٞمخ د/ ؾمٚمًمن اًمٕمقدة )شاًمٖمرسم٤مء إوي  (.1/117، ًمٚمِمي

، يم٤من أقمٚمٛمٝمؿ قمغم اإلـمئاق، يم٤من اهلل اًمتي٤مسمٕم إؾمدي  سم٤مًمقٓء اًمٙمقذم  أسمق قمٌدؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  (3) ل 

ٌي٤مس طمٌٌمي إصؾ، أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ قمٌد ، ويم٤من اسمـ ڤواسمـ قمٛمر  ڤ اهلل سمـ قم

ٌي٤مس  إذا أشم٤مه أهؾ اًمٙمقوم٦م يًتٗمتقٟمف، ىم٤مل: أشم٠ًمًمقٟمٜمل وومٞمٙمؿ اسمـ أم  دمه٤مء؟ يٕمٜمل  ڤقم

د سمـ إؿمٕم٨م قمغم قمٌد ؾمٕمٞمًدا، عمي٤م ظمرج قمٌد محـ سمـ حمٛمي ، يم٤من ؾمٕمٞمد ُمٕمف إمم اعمٚمؽ سمـ ُمروان اًمري

٦م، وم٘مٌض قمٚمٞمف واًمٞمٝم٤م )ظم٤مًمد اًم٘منّي( وأرؾمٚمف إمم  أن ىمتؾ قمٌد محـ، ومذه٥م ؾمٕمٞمد إمم ُمٙمي اًمري

٤مج،  وم٘متٚمف سمٛمديٜم٦م واؾمط. احلجي

٤مج ؾمٕمٞمًدا وُم٤م قمغم وضمف إرض أطمٌد إٓي وهق ُُمْٗمَتِ٘مٌر إمم $ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد  : ىَمَتَؾ احلجي

 (.2/92ش )إقمئام»هـ(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 91ٜم٦م )هـ( وشمقذم  ؾم41قمٚمٛمف، ُوًمَِد قم٤مم )
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 نْ ي٘مدر قمغم أَ  ك ُم٤مطمتي  ،ِمقٟمفوُيٕمٓم   ،ٕمقٟمفهؿ، وجُيٞمدَ طَم يم٤مٟمقا ًمٞميسمقن أَ  نْ .. إِ واهللِ

ًً  يًتقَي  اًمٗمتٜم٦م،  ـَ قه ُمِ ًمُ ٠مَ ؾَم  ف ًمٞمٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤مٟمي ك إِ طمتي  ،اًمذي سمف ة اًمي   ُمـ ؿمدي  ٤مضم٤مًم

اجُلَٕمَؾ  ني ك إِ ، وطمتي ٟمٕمؿْ  :ومٞم٘مقل ؟ؽ ُمـ دون اهللهَلُ ى إِ زي واًمٕمُ  َت اًمئاي  :ك ي٘مقًمقاوطمتي 

ُ إِ  (1)ُؾ ٕمَ هذا اجلُ أَ  :سمف، ومٞم٘مقًمقن ر  ٛمُ ٞمَ ًمَ  ٤م اومتداًء ُمٜمٝمؿ عمَِ  :ٟمٕمؿْ  :ومٞم٘مقل ؟دون اهلل ـْ ؽ ُمِ هَل

واي٦ُم وٕمٞمٗم٦ٌم( ضمٝمده ـْ يٌٚمٖمقن ُمِ  )هذه اًمر 
(3). 

ـُ ؾْم اإلِ  ىم٤مل ؿمٞمُخ  ًم يم٤من ٟمي وإِ  يٙمـ ومٞمٝمؿ ُمٜم٤مومٌؼ  واعمٝم٤مضمرون ملْ »: $ ٦مَ ٞمَ ٛمِ ٞمْ شمَ  ئام اسم

 ومٚمًمي  ،٦مِ يٜمَ دِ اعمَ  ُؾ هْ أَ  ؿْ هُ  ّم٤مرَ ٟمْ إَ  ني وذًمؽ أَ  ،ّم٤مرٟمْ ؾ ُمـ إَ دظَم  ـْ ذم سمٕمض ُمَ  ٗم٤مُق اًمٜم  

ئام ؾْم اإلِ  ًمٕمز   ٤مٟمٗم٤مىمً  :ئامَ ؾْم ُئمٝمروا اإلِ  نْ اًم٤ٌمىمقن أَ  ٤مَج تَ هؿ اطْم ٝمقرُ ٝمؿ ومُجْ اومُ ْذ أَ  ؿَ ٚمَ ؾْم أَ 

ومٚمؿ ُئمٝمر  ،ا٤مرً ٗمي هؿ يمُ ٝمقرُ ٝمؿ ومُجْ اومُ ْذ ومٙم٤من أَ  ٦مَ ٙمي ُمَ  ُؾ هْ ٤م أَ ُمي ٝمؿ، وأَ ه ذم ىمقُمِ وفمٝمقرِ 

، رُ ى وهُيجَ ذَ ١مْ يُ  ئامَ ؾْم اإلِ  رَ ٝمَ فمْ أَ  ـْ ف يم٤من ُمَ ٟمي وم٢مِ  :٤موسم٤مـمٜمً  افم٤مهرً  ـٌ ُمِ ١مْ هق ُمُ  ـْ  ُمَ ٓي إِ  ًمنَ يْ اإلِ 

 .(2)شٞم٤مهٟمْ دُ  عمّمٚمح٦مِ  ئامَ ؾْم ُئمٝمر اإلِ  ًم اعمٜم٤مومُؼ ٟمي وإِ 

قمـ  آظمرَ  ئام ذم ُمقوعٍ ؾْم اإلِ  ده ؿمٞمُخ يمي أَ  قمغم ذًمؽ ُم٤م ٤م يدل  وممي ، اضمُح وهذا هقاًمرّ 

 صمئاصم٦مَ  ٤مُس ص٤مر اًمٜمي  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ر اًمٜمي ٤مضَم ه طملمِ  ـْ ف ُمِ ٟمي وم٢مِ »وم٘م٤مل:  ٦مِ يٜمَ دِ ٗم٤مق سم٤معمَ اًمٜم   ةِ ٟمِم٠مَ 

 ؿْ يم٤مٟمقا قمٚمٞمف وهُ  سمخئاف ُم٤م ٤م ُمٜم٤مومٌؼ ُمي ر وإِ ٗمْ ًمٚمٙمُ  ٝمرٌ ٔمْ ُمُ  ٤م يم٤مومرٌ ُمي وإِ  ـٌ ُمِ ١مْ ٤م ُمُ ُمي إِ  ٜم٤مٍف ْص أَ 

ـْ ٟمي وم٢مِ  ٦مَ ٙمي سمٛمَ  ـُ  دُ مْحَ أَ  ٤ممُ ُمَ ، وهلذا ىم٤مل اإلِ هٜم٤مك ُمٜم٤مومٌؼ  ف مل يٙم ـْ  ه ملْ وهمػمُ  ؾٍ ٌَ ٜمْ طَم  سم  ـَ ُمِ  يٙم

٤مر ٗمي ًمٚمٙمُ  يم٤مٟم٧ْم  ٦مَ ٙمي ُمَ  ني وم٢مِ  :ّم٤مرٟمْ إَ  ؾِ ذم ىم٤ٌمِِ  ٗم٤مُق ًم يم٤من اًمٜم  ٟمي : وإِ اعمٝم٤مضمريـ ُمٜم٤مومٌؼ 

 مَم يدقمق إِ  ، ومٚمٞمس هٜم٤مك داعٍ ـٌ ُمِ ١مْ هق ُمُ  ـْ  ُمَ ٓي إِ  ٤مضمرُ وهُي  ـُ ُمِ ١مْ ومئا يُ  ،ُمًتقًملم قمٚمٞمٝم٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤م. (1) ًَ  اجُلَٕمُؾ: طمَٞمقاٌن ُمٕمروف يم٤مخْلُٜمُْٗم

واي٦م وٕمٞمٗم٦م، رواه٤م اسمـ هِم٤مم ذم  (3) ٦م»وهذه اًمر  ػمة اًمٜميٌقيي  ً (، 3/162، ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق )شاًم

ٜمَـ اًمٙمؼمى»وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل  ذم   ً ٜمَِد طمٙمٞمؿ سمـ ضم16671ش )اًم ًي ٌػم، وٕمٞمػ، واسمـ (، وذم اًم

 إؾمح٤مق ُمدًم س.

 (.21/62، ًمِمٞمخ اإلؾمئام )شاًمٗمت٤موى» (2)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 وُمٜمٕم٦مٌ  لم هب٤م قمز  ٜمِ ُمِ ١مْ ومّم٤مر ًمٚمٛمُ  ،قيم٦مِ اًمِمي  ُؾ هْ آُمـ هب٤م أَ  وم٘مدْ  ٦مُ يٜمَ دِ ٤م اعمَ ُمي ٗم٤مق، وأَ اًمٜم  

 ني ًمن ُمع أَ يْ ٝم٤مر اإلِ فمْ  إِ مَم ت٤مج اعمٜم٤موم٘مقن إِ وم٤مطْم  ،آذوه ًمنَ يْ مل ُئمٝمر اإلِ  ـْ ومٛمَ  ،ّم٤مرٟمْ سم٤مَٕ 

 .(1)شـْ ُمِ ١مْ ؿ مل شمُ ىمٚمقهَب 

ـُ  اهللِ دُ ٌْ ه١مٓء قمَ  ُس أْ ويم٤من رَ  ـِ  ب  أُ  سم ف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ث٤مًمِ ُمْ وىمد ٟمزل ومٞمف وذم أَ  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

ـْ اًمٜم   ةُ ٠مَ ِْم وٟمَ ، (3)آي٤مٌت   مَم دم٤موز ذًمؽ إِ  سمْؾ  ،٦مِ يٜمَ دِ ّم٤مر سم٤معمَ ٟمْ قمغم إَ  ىم٤مسةً  ٗم٤مق مل شمٙم

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :طمقهل٤م ـْ راب ُمِ قمْ إَ 

ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 .[111]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ڌڌڎ

 ٤مرَ ٗمَ وهمِ  ؿَ ٚمَ ؾْم وأَ  ٦مَ ٜمَ ٞمْ ٝمَ وضُم  ٦مَ ٜمَ يْ زَ يٕمٜمل ُمُ - ُمٜم٤موم٘مقن مٌ قىم :ْي أَ »: ل  ٌِ ـمُ رْ اًم٘مُ  مُ ٤مُمَ ىم٤مل اإلِ 

ـِ  .يتقسمقا قا وملْ ٤مُمُ ىمَ أَ  :ْي أَ  :[111]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ڃڃڃ } -عَ جَ ؿْم وأَ   قمـ اسم

لم اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اًمٚم   ُؾ ْص ، وأَ اعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرٌب ه، وهمػمَ  اسمققا ومٞمف وأَ ه جل  وىم٤مل همػمُ  :يزيدٍ 

 .(2)شٗم٤مقدوا ًمٚمٜم  ؿ دمري ّني ، ومٙم٠مَ دِ جر  واًمتي  واعمئاُم٦ًمِ 

دت هٜم٤م شملم، وشمٕمدي ؿ ُمري هَب ٕمذ  يُ  نْ سم٠مَ  دهؿ اهلُلٝمؿ شمققمي ٗم٤مىمِ ٝمؿ وٟمِ ُمِ رْ ضمِ  ؿِ ٔمَ وًمٕمَ 

ـُ  :ذم سمٞم٤من هذا اًمٕمذاب واي٤مُت اًمر   ٞم٤م ٟمْ ذم اًمد   راضِ ُمْ ىم٤مل: سم٤مَٕ  ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  وم٤مسم

 ملسو هيلع هللا ىلصقمٚمٞمٝمؿ  ل  ٌِ ئاع اًمٜمي ـمْ سم٢مِ  اًمٗمْمٞمح٦مُ  ُل وي إَ  اًمٕمذاُب  :رة، وىمٞمؾأظِم  وقمذاِب 

 ٤مين ذم اًم٘مؼم.اًمثي  واًمٕمذاُب 

قاهلؿ ُمْ ذم أَ  ٥ِم سم٤معمّم٤مِِ  َل وي إَ  اًمٕمذاَب  ني ٗم٤مؾمػم ذم ذًمؽ أَ ًـ اًمتي طْم أَ  ـْ وُمِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/311، ًمِمٞمخ اإلؾمئام )شاًمٗمت٤موى» (1)

، ورضم٤مل شؾمػمشمف»(، ورواه اسمـ هِم٤مم ذم 192-193ش )اًمًػمة واعمٖم٤مزي»رواه اسمـ اؾمح٤مق ذم  (3)

 إؾمٜم٤مده يمٚم ٝمؿ صم٘م٤مت، ظمئا اسمـ إؾمح٤مق.

 (.341/ 8ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  » (2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :هؿٓدِ وْ وأَ 

 قمَ ٤مر يَ ف ذم اًمٜمي ٟمي أَ  دَ رَ ٤مين ذم اًم٘مؼم، ووَ اًمثي  ، واًمٕمذاُب  [11]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ڀٺ

 سم٤مهلل. واًمٕمٞم٤مذُ  (1)ٞم٤مُم٦ماًم٘مِ 

ًُ  ٚمٛم٧ْم ؾْم أَ  ىمدْ  ٦مِ يٜمَ دِ ـ طمقل اعمَ ممي  ُؾ يم٤مٟم٧م هذه اًم٘م٤ٌمِِ  نْ وإِ  ٝم٤م ئاُمُ ؾْم ـ إِ سمٕمد ذًمؽ وطم

 ٤مٜمً ٌٞم  ىم٤مل ُمُ  ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ اًمٜمي  ني أَ  (3)ڤ ّم٤مري  ٟمْ إَ  قَب ي   أَ ِب ومٕمـ أَ  :٦مُ ٜمي واعمِ  احلٛمدُ ف ومٚمٚمي 

ازمي قَ ُمَ  ٥ٍم ٕمْ ل يمَ ٜمِ سمَ  ـْ ُمِ  ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ وَ  ٦مُ ٜمَ ٞمْ ٝمَ ضُم وَ  ٦مُ ٜمَ يْ زَ ُمُ وَ  عُ جَ ؿْم أَ وَ  ٤مرُ ٗمَ همِ وَ  ؿُ ٚمَ ؾْم أَ » :ٝمؿومْمٚمَ 
(2) 

 .(1) (4)ؿْ هُ َٓ قْ ُمَ  فُ قًمُ ؾُم رَ وَ  هللُ، وا٤مسِ اًمٜمي  نَ وْ دُ 

ًي  ذم شمٗمًػم أي٦مِ  ٤مءَ ضَم  ٜم٤مىمض ُم٤ميُ  ٓ وهذا احلدي٨ُم   ُمٜمٝم٤م: قرٍ ُمُ ُٕ  وذًمؽ ،٤مسم٘م٦مِ اًم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َُمِْمِ٘مل  ششمٗمًػم اسمـ يمثػم»اٟمٔمر:  (1) ، ٕب اًمٗمداء إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر  اًمٌٍمي  صمؿي اًمد 

 : اي٦م 774)اعمتقرمي ، دار اًمري ٞمخ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل  ي٤مض، ط -هـ(، ت٘مٞمؼ اًمِمي  1414) 1اًمر 

 (.8/112(، واًم٘مرـمٌل  )4/144(، )1992 –

ح٤مب  اجلٚمٞم (3) و سمـ قمقف، وي٘م٤مل: اسمـ قمٛمر ؾ ظم٤مًمد سمـ زيد سمـ يمٚمٞم٥م سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ قمٌدهق : اًمّمي

. ؿمٝمد قمٌد ٝم٤م ُمع  قمقف سمـ همٜمؿ، أسمق أي قب إٟمّم٤مري  اخلزرضمل  سمدًرا، واًمٕم٘م٦ٌم، واعمِم٤مهد يمٚمي

طملم ىمدم اعمديٜم٦م ؿمٝمًرا طمتيك سمٜمٞم٧م ُم٤ًميمٜمف وُمًجده، وعمي٤م  ملسو هيلع هللا ىلصوٟمزل قمٚمٞمف رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ٜمٞمي٦م ذم ظمئاوم٦م أسمٞمف ُمٕم٤موي٦م، صحٌف أسمق أيقب هم٤مزًي٤م، ومحي اًمقىم٤مِع وُمرض، همزا يزيد اًم٘مًٓمٜمٓمٞم

ـَ ذم أصؾ طمّمـ اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞمي٦م )شمقذم  ؾمٜم٦م 
، ومٚمًمي شمقذم  ُدومِ  11وم٠موص أن يقهمؾ سمف ذم أرض اًمٕمدو 

 هـ، وىمٞمؾ: سمٕمده٤م(.

ضم٤مل»يٜمٔمر:  سمـ قمٌد ، ٓشآؾمتٞمٕم٤مب»(، 66ص  8، ًمٚمٛمزي  )ج شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمر 

ح٤مسم٦م»(، 94/ 3، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 434/ 3اًمؼم  ) ، ٓسمـ طمجر شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي

(2 /16.) 

 أي: أٟمّم٤مري، وأطم٤ٌمب. (2)

 أي: ٟمّمػمهؿ. (4)

، يمت٤مب: اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب: ذيمر أؾمٚمؿ وهمٗم٤مر وُمزيٜم٦م وضمٝمٞمٜم٦م وأؿمجع، سمرىمؿ:  (1) رواه اًمٌخ٤مري 

ح٤مسم٦م، سم٤مب: ُمـ ومْم٤مِؾ همٗم٤مر وأؾمٚمؿ وأؿمجع وُمزيٜم٦م  (، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: ومْم٤مِؾ2231) اًمّمي

 (.3119ومتٞمؿ ودوس، سمرىمؿ: )
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ني ٗمٝمؿ ُمٜمف أَ وهذا يُ  (1)ٚم٥ُم همْ وإَ  ثرُ يمْ إَ  احلدي٨م ىم٤مًمقا: واعمرادُ  اِح ُذي  سمٕمَض  ني أَ 

ف قًمَ ؾُم ورَ  ـ ٟمٍموا اهللَّم٤مر ممي ٟمْ إَ  ؾِ يمًم ذم ىم٤ٌمِِ  ،قمغم ٟمٗم٤مىمف فمؾي  ـْ ُمَ  ؾِ هذه اًم٘م٤ٌمِِ  ـْ ُمِ 

 ه...رِ ٗمْ ف ويمُ ل قمغم ٟمٗم٤مىمِ سم٘مِ  ـْ ٝمؿ ُمَ ٜمْ ، وُمِ ملسو هيلع هللا ىلص

سمحٛمد اهلل هذا اعمٕمٜمك، يمًم ذم احلدي٨م  دُ يم  ١مَ رى ًمٚمحدي٨م شمُ ظْم أُ  ٍت رواي٤م هٜم٤مك سمٕمُض 

 ٦مَ ٜمَ يْ زَ ُمُ  ـْ ُمِ  ءٌ َرْ وَ  ٤مرُ ٗمَ همِ وَ  ؿُ ٚمَ ؾْم أَ : »ملسو هيلع هللا ىلصف ىمقًمَ  ل  ٌِ قمـ اًمٜمي  ڤ ةَ رَ يْ رَ ق هُ سمُ اًمذي رواه أَ 

ِ وَ  دٍ ؾَم أَ  ـْ ُمِ  اهللِ  دَ ٜمْ  قمِ ػْمٌ ظَم  ٦مَ ٜمَ ٞمْ ٝمَ ضُم وَ   ر سمٕمُض ذيمَ  وًمذا وم٘مدْ ، (3)ش٤منَ ٗمَ ٓمَ همَ وَ  نَ ازِ قَ وهَ  ؿٍ ٞمْ مَت

احلدي٨م يم٤مًمٕمٞمٜمل   اِح ُذي 
 واعمٙم٤مٟم٦مِ  ةِ قي ٦م ذم اًم٘مُ ذم اجل٤مهٚمٞمي  يم٤مٟم٧ْم  ُؾ هذه ىم٤ٌمِِ »ىم٤مل:  (2)

ًٓ اًمٜمي ع َْه يم٤مٟمقا أَ  ئامُ ؾْم اإلِ  ٤مءَ  ضَم ومٚمًمي  ،ؾِ اًم٘م٤ٌمِِ  ـَ ه٤م ُمِ دون همػمِ  ومّم٤مر  ،ومٞمف ٤مس دظمق

 .(4)شٞمٝمؿ سم٥ًٌم ذًمؽًمَ إِ  ُف اًمنمي 

 ٗم٤مق؟اًمٜم   ةِ ٠مَ ِْم ًمٌداي٦م ٟمَ  دىمٞمٌؼ  : هؾ هٜم٤مك تديدٌ ي٘مقل ئًا ؾم٤مِِ  وًمٕمؾي 

ي  ٤مرِ خَ اًمٌُ  ٤ممِ ُمَ ذم رواي٦م اإلِ  ٤مءَ وم٤مجلقاب: ضَم 
ـِ  ٦مَ ٤مُمَ ؾَم قمـ أُ ، $ (1)   دٍ يْ زَ  سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمذي  »اٟمٔمر  (1)  (.11/241ش )تٗم٦م إطمقذي  ذح ؾمٜمـ اًمؽم 

، يمت٤مب: اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب: ذيمر أؾمٚمؿ وهمٗم٤مر وُمزيٜم٦م وضمٝمٞمٜم٦م وأؿمجع، سمرىمؿ:  (3) رواه اًمٌخ٤مري 

ح٤مسم٦م، سم٤مب:2236) ُمـ ومْم٤مِؾ همٗم٤مر وأؾمٚمؿ وضمٝمٞمٜم٦م وأؿمجع  (، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: ومْم٤مِؾ اًمّمي

 (.3131وُمزيٜم٦م ومتٞمؿ ودوس وـمٞم ئ )

احلٜمٗمل. ُم١مرخ قمئايُم٦م ُمـ هق: حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد أسمق حمٛمد، سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل  (2)

صملم، أصٚمف ُمـ طمٚم٥م، وُمقًمده ذم  ٦ٌََم وإًمٞمٝم٤م ٟمًٌتف، وزم  ذم اًم٘م٤مهرة اش قملم شم٤مب»يم٤ٌمر اعمحد  ًْ حِل

جقن، صمؿي ُسف قمـ وفم٤مِٗمف، َوقَمَٙمَػ قمغم اًمتيدريس واًمتيّمٜمٞمػ إمم أن   ً وىمْم٤مء احلٜمٗمٞمي٦م وٟمٔمر اًم

 شمقذم  ذم اًم٘م٤مهرة.

ٗم٤مشمف:  ُمٖم٤مين إظمٞم٤مر ذم رضم٤مل »)ذم أطمد قمنم جمٚميًدا(، ش قمٛمدة اًم٘م٤مري ذم ذح اًمٌخ٤مري»ُمـ ُم١مًمي

هـ(. 763، وهمػمه٤م. وًمد قم٤مم )شح اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم ٥ماًمٕمٚمؿ اهلٞم ٥م ذم ذ»)جمٚميديـ(، ش ُمٕم٤مين أصم٤مر

ِريْمكِم  )شإقمئام»(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: هـ811وشمقذم  )  (.162/ 7، ًمٚمز 

، )شقمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري» (4) يـ اًمٕمٞمٜمل  احلٜمٗمل   (. 16/81، سمدر اًمد 

د سمـ إؾمًمقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ، أسمق قمٌد (1) ٤مظ: حلدي٨م اهلل، اًمٌخ٤مري   هق: حمٛمي  =. طَمؼْمُ اإلؾمئام، واحلٗمي
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هب٤م  وم٘متؾ اهللُ  ارً دْ سمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم  همزا رَ ف: ومٚمًمي وُمٜمف ىمقًمُ  -قيؾِ ًمٓمي ا ذم احلدي٨ِم  ڤ

ف ُمٜمّمقريـ ح٤مسمُ ْص وأَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ؾ رَ ، وم٘مٗمَ شٍ يْ رَ ىمُ  وؾم٤مدةِ  ٤مرِ ٗمي صٜم٤مديد اًمٙمُ  ـْ ُمِ 

 .شٍ يْ رَ ىمُ  ٤مر وؾم٤مدةِ ٗمي صٜم٤مديد اًمٙمُ  ـْ ى ُمِ ٤مرَ ؾَم هم٤مٟمٛملم ُمٕمٝمؿ أَ 

ـُ   ،فىمد شمقضمي  رٌ ُمْ صم٤من: هذا أَ وْ إَ   قمٌدةِ اعمنميملم ـَ ُمٕمف ُمِ  ـْ وُمَ  قلٍ ٚمُ  ؾَم ِب أَ  ىم٤مل اسم

 .(1)ٚمٛمقاؾْم وم٠مَ  ،ئامؾْم قمغم اإلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَل ؾُم وم٤ٌميٕمقا رَ 

 يم٤مٟم٧ْم  اخل٤مُمسِ  ٤مسمقرِ هلذا اًمٓمي  ٦مَ اًمٗمٕمٚمٞمي  داي٦مَ اًمٌِ  ني أَ  حٞمح٦مِ اًمّمي  واي٦مِ هذه اًمر   ـْ ْمح ُمِ يتي 

ْ  لي ذَ وأَ  ه،٤مءَ ٞمَ ًمِ وْ ف وأَ سمَ زْ ومٞمٝم٤م طمِ  اهللُ  قمزي اًمتل أَ  اًمٕمٔمٞمٛم٦مِ  سمٕمد هذه اًمٖمزوةِ   ف.قاٟمَ قمْ وأَ  كَ اًمنم 

  ّٝ ِّ ِٗٛسُظ باُبِطا: َأثاْ  فام:اي

 ف وطمٞم٤مةِ داصمِ طْم ف وأَ ٕمِ ُمع وىم٤مِِ  ف وي٘مػ ـمقيئًا  ضمقاٟمٌَ ٗم٤مق ويتٛمغمي اًمٜم   رَ قْ همَ  ؼُمُ ًْ يَ  ـْ ُمَ  ني إِ 

 ي٦مَ د  ١مَ اعمُ ًمٔمٝمقره  اقمٞم٦مَ اًمدي  ٤ٌمَب ؾْم إَ  ني أَ  دْ جيِ  ،هقارَ ـمْ ف وأَ ُمراطمٚمَ  أُ رَ ٘مْ ف ويَ ئاُمِ قمْ ه وأَ ُمقزِ رُ 

وٓ  زُم٤منٍ  ٦ٌمِ ٘مْ قمٜمٝمؿ ذم طمِ  يٜمٗمؽ   ٚمٛملم ًْٓ سملم صٗمقف اعمُ   وضمقده يمٓم٤مسمقر ظم٤مُمسٍ مَم إِ 

 :صمئاصم٦مٍ  ٝم٤م شمٜمدرج ت٧م حم٤مورَ ًمٕمٚمي  ،دةٌ ُمتٕمد   .. يمثػمةٌ ُمٙم٤منٍ  ٕم٦مِ ٘مْ سمُ 

 :ـ ٟمٗمًٞمي٦م ىمٚمٌٞمي٦م1

ڳ ڱ ڱ } ف شمٕم٤ممم:ُمٜمٝم٤م ىمقًمُ  ،ذم ُمقاوعَ  آنُ رْ ٞمف اًم٘مُ ًمَ إِ  ٤مرَ ؿَم أَ  وهذا ؿم٠مٌن ىمدْ 

 { ھھھڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يم٤مء ُمؼمًزا ذم احلٗمظ، رطمؾ ذم ـمٚم٥م ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  = . وًمد ذم سمخ٤مرى، وٟمِم٠م يتٞمًًم، ويم٤من طم٤مدي اًمذي

٤مم وُمٍم واحلج٤مز وهمػمه٤م، مجع ٟمحق   611احلدي٨م، وؾمٛمع ُمـ ٟمحق أًمػ ؿمٞمخ سمخراؾم٤من واًمِمي

حٞمح»سمف أًمػ طمدي٨م، اظمت٤مر ممي٤م َصحي ُِمٜمَْٝم٤م يمت٤م اًميذي هق َأْوصَمُؼ يمت٥م احلدي٨م، وًمف ش اجل٤مُمع اًمّمي

َٕمَٗم٤مء»: شاًمتي٤مريخ»أيًْم٤م   ، وهمػمه٤م.شإدب اعمٗمرد»، وشاًمْم 

ضم٤مل»يٜمٔمر:  ، ٓسمـ طمجر شتذي٥م اًمتيٝمذي٥م»(، و421/ 34، ًمٚمٛمزي  )شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمر 

هٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، و47/ 9)  (.13/291، ًمٚمذي

 (.1814رواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب: إدب، سم٤مب: يمٜمٞم٦م اعمنمك، سمرىمؿ: ) (1)
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ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمع  اًمٙم٤مُمٜم٦مُ  ٦ٌمُ يْ واًمر   ٦مِ ّمٞمي خْ اًمِمي  ٕمدامُ واٟمْ  ُب ذُ سمْ ذَ وم٤مًمتي  : [127]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:

ديـ ذم ؽمد  ٚمٝمؿ ُمُ ضمٕمَ  ،٤مذ اًم٘مرارذم اخت   ٍػ ٕمْ وَو  ـمقي٦مٍ  ووم٤ًمدِ  ظمقرٍ  ـْ ٤مًمط ذًمؽ ُمِ خُي  ُم٤م

ڻ ڻ ڻ ۀ }يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ؿُمقاىمٗمٝمؿ ُمٜمٝمزُملم ذم ذواِت 

 . [41]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ۀہہ

 ػمةِ ّماًمٌَ  وُمِم٤مقمرُ  اًمقاقمٞم٦مُ  ري٦مُ ٙمْ اًمٗمِ  ي٦مُ ؤْ وم٤مًمر   :ؿٍ داِِ  ٝمؿ ذم ساعٍ ٟمٗمقؾُم  ًمذا يم٤مٟم٧ْم 

 قاءُ هْ ٜملم... وأَ ُمِ ١مْ ًمن واعمُ يْ  ضم٤مٟم٥م اإلِ مَم ؿ إِ هُب ذِ اعمََٚمؽ ذم داظمٚمٝمؿ دَمْ  ٦مُ وعمي  ٦مِ داٟمٞمي ضْم اًمقِ 

هبؿ شمٜمزع ِ ـ  س واجلِ ٟمْ اإلِ  ؿمٞم٤مـملمِ  ُس ؾم٤موِ ٞم٤م ووَ ٟمْ ٝمؿ سم٤مًمد  ٘مُ ؿ وشمٕمٚم  ؿمٝمقاِت  ؿ وهمٚم٦ٌمُ ىمٚمقهِب 

 .(1)ر واًمٙم٤مومريـٗمْ  ضم٤مٟم٥م اًمٙمُ مَم إِ 

ط وٖمْ  ـْ ُمِ  ادً سمَ ر أَ شمتحري  ملْ  هلل.. ُس ٗمْ د اًمٜمي شمتجري  ا ملْ ذَ وإِ »: $ (3)٥ٍم ٓمُ د ىمُ ي٘مقل ؾمٞم  

قمغم  ادً سمَ أَ  شمرشمٗمعْ  وملْ  ،ح  واًمِم   صِ رْ واحلِ  واعمّم٤مًمِح  وراِت ... واًميي و٤معِ وْ ؿ وإَ ٞمَ اًم٘مِ 

 ٗم٤مُق ٗم٤مق... وُم٤م اًمٜم  اًمٜم   ةَ رَ ذْ سمَ  رُ ذِ ٌْ هٜم٤م شمَ  ـْ ... وُمِ واعمٓم٤مُمِح  واعمٓم٤مُمعِ  واعمٖم٤مٟمؿِ  اعمّم٤مًمِح 

وهذا  ،ذم ُمقاضمٝم٦م اًم٤ٌمـمؾ ار قمغم احلؼ  ْس قمـ اإلِ  ٦مُ زاُمٞمي وآّْن  ٕمُػ  اًمْمي ٓي تف إِ ذم طم٘مٞم٘م

د سمٛمئاسم٤ًمت ٘مٞم  اًمتي  وصمٛمرةُ  ،ٝم٤م سمٖمػم اهللوشمٕمٚمٞم٘مِ  عِ ِٛمَ واًمٓمي  اخلقِف  هق صمٛمرةُ  ٕمُػ اًمْمي 

 .(2)شقمـ ُمٜمٝم٩م احلٞم٤مة ٦مٍ ًمَ زْ ٤مس ذم قمُ اًمٜمي  ض وُمقاوٕم٤مِت رْ إَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/631، ًمٚمديمتقر طمٜمٌٙم٦م اعمٞمداين  )شفم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق» (1)

إسمراهٞمؿ طمًلم اًمِم٤مرب، أدي٥م وُمٗمٙمر إؾمئاُمل ُمٍمي، وًمد سم٘مري٦م ُمقؿم٦م هق: ؾمٞمد ىمٓم٥م  (3)

إّوزم وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، صمؿ اًمتحؼ  سمٛمح٤مومٔم٦م أؾمٞمقط ذم صٕمٞمد ُمٍم، وهب٤م شمٚم٘مك شمٕمٚمٞمٛمف

سمٛمدرؾم٦م اعمٕمٚمٛملم إوًمٞم٦م )قمٌداًمٕمزيز( سم٤مًم٘م٤مهرة، وٟم٤مل ؿمٝم٤مدت٤م واًمتحؼ سمدار اًمٕمٚمقم وخترج قم٤مم 

م. قمٛمؾ سمقزارة اعمٕم٤مرف سمقفم٤مِػ شمرسمقي٦م وإداري٦م، واسمتٕمثتف اًمقزارة إمم أُمريٙم٤م 1922هـ، 1213

زب اًمقومد اعمٍمي ًمًٜمقات وشمريمف قمغم م. اٟمْمؿ إمم طم1911هـ، 1271عمدة قم٤مُملم وقم٤مد قم٤مم 

م اٟمْمّؿ إمم مج٤مقم٦م اإلظمقان 1911هـ، 1271م. وذم قم٤مم 1943هـ، 1261أصمر ظمئاف قم٤مم 

هـ، 1281اعمًٚمٛملم، وطمقيمؿ سمتٝمٛم٦م اًمتآُمر قمغم ٟمٔم٤مم احلٙمؿ وصدر احلٙمؿ سم٢مقمداُمف، وأقمدم قم٤مم 

 ُمقىمع اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م..م1966

٤مذزم )اعمتقرم:  ، اعم١مًمػ: ؾمٞم د ىمٓم٥مشذم فمئال اًم٘مرآن» (2)  =هـ( اًمٜمي٤مذ: دار 1281إسمراهٞمؿ طمًلم اًمِمي



 000 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ـْ  ومٚمؿْ  ،لي اًمذ  و ٗمًٝمؿ اهلقانَ ٟمْ قا َٕ ُو رَ  ًم٘مدْ  ًَ  ج٤مقم٦مِ سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمِمي  يٙم وٓ  ٥ٌم ٟم

ـِ دِ ٘مَ تَ ٕمْ طمقا سمٛمُ ك يٍم  طمتي  ٥ٌم ؾمٌَ   رَ ٛمَ قمُ  هؿ وئمٝمروا قمغم طم٘مٞم٘متٝمؿ.. وذم طمدي٨م اسم

 ٤مةِ اًمِمي  ؾِ ثَ ٛمَ يمَ  ِؼ ٤مومِ ٜمَ اعمُْ  ُؾ ثَ ُمَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ي٘مقل اًمٜمي  ذْ إِ  :قمغم ذًمؽ ؿم٤مهدٍ  ظمػمُ  ڤ

شةً ري ُمَ  هِ ذِ  هَ مَم إِ وَ  ،ةً ري ُمَ  هِ ذِ  هَ مَم إِ  ػْمُ ٕمِ شمَ  :لْمِ ٛمَ ٜمَ ٖمَ اًمْ  لْمَ سمَ  (1)ةِ رَ ٤مِِ ٕمَ اًمْ 
(3). 

ـُ إيَمِٞمدُ 3 ديُد واجلٌُْ  :ـ اخلقُف اًمِمي

ًي  ني ويٌدو أَ   ِؽ ٚمَ ًْ ٩م ُمَ  َّنْ مَم ى هبؿ إِ دي اًمذي أَ  ٔمؿُ قمْ إَ  اومعُ واًمدي  ؼمُ يمْ إَ  ٥ٌُم هذا هق اًم

ومٛمٜمٝمؿ  ، هذا اخلقِف مَم ٝمؿ إِ واقمل اًمتل دومٕمتْ سمٕمد ذًمؽ يتٗم٤موشمقن ذم اًمدي  ؿْ هُ  ؿي ٗم٤مق، صمُ اًمٜم  

 ف قمغم:يم٤من ظمقومُ  ـْ ُمَ 

 د.ُيٓمرَ  وْ ؾ أَ ُي٘متَ  نْ ٟمٗمًف أَ  -1

 ذ ُمٜمف.ظَم ُي١مْ  نْ قمغم ُم٤مًمف أَ  وْ أَ  -3

 .(2)شمتئاؿمك وْ ر أَ صمي شمت٠مَ  نْ ف أَ ل ىمقُمِ ف سملم سمٜمِ ٕمتف وُمٙم٤مٟمتِ ٛمْ قمغم ؾُم  وْ أَ  -2

ـِ  َب  أُ  ـِ سمْ  اهللِ دِ ٌْ ٗم٤مق قمَ اًمٜم   سِ أْ رَ  نِ ذم ؿم٠مْ  وضمكم   وهذا واوٌح   دَ رَ وْ أَ  وم٘مدْ  :قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

ً   يمت٤مُب  سمٕمُض  ٗم٘مقا اشمي  ؿ احلروُب ٙمتْ ّْن وأَ  قا اًم٘مت٤مَل ٛمُ ئِ ٤م ؾَم عمي  َج رَ زْ واخلَ  َس وْ إَ  ني أَ  ػمةِ اًم

ـِ  اهللِ دِ ٌْ قي٩م قمَ سمٞمٜمٝمؿ قمغم شمتْ  ـِ  َب  أُ  سم  ٨م اهلُل سمٕمَ ، ومٚمًمي ٦مِ يٜمَ دِ قمغم اعمَ  ٤مٙمً ٚمِ ًمٞمٙمقن ُمَ  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

دوا ًمف وشمٕمٝمي  ،ًمدهيؿ ٦مَ ٜمَ يْ دِ ف اعمَ ُمِ دَ ٘مْ قا سمٛمَ ٌُ ورطمي  ،لْمِ ٕمتَ ٞمْ اًمٌَ  ّم٤مرُ ٟمْ ف إَ ٕمَ وسم٤ميَ  ملسو هيلع هللا ىلص ادً ٛمي حُمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وق  = ٤مسمٕم٦م قمنم  -سمػموت -اًمنم  ًي (، واٟمٔمر يمذًمؽ: 3/779هـ( ) 1413) –اًم٘م٤مهرة، اًمٓميٌٕم٦م اًم

، دار اًمقـمـ ًمٚمٜمينم، اًمٓميٌٕم٦م ش. دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م» د/قم٤مدل اًمِمدي 

 ( وُم٤مسمٕمده٤م.63صم(، )3112 -هـ 1434إومم: )

دة. اٟمٔمر:  (1) د شاًمٜم ٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر»اًمٕم٤مِرة: أي اعمؽمد  ٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمي ًي ، ٕب اًم

، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞمي٦م  اوي، وحمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل  سمػموت،  –اجلزري  سمـ إصمػم، ت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمحد اًمزي

(2/238.) 

 (.3784سم٤مب: سمدون، سمرىمؿ: )رواه ُمًٚمؿ، يمت٤مب: صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم،  (3)

، )صشدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜم ٗم٤مق وأصمره» (2)  (.63، د/ قم٤مدل اًمِمدي 
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ك ف قمٚمٞمف طمتي اهلل وؾمئاُمُ  ٞمٝمؿ صٚمقاُت ًمَ ٤مضمر إِ ه نْ  أَ ٓي ومًم هق إِ ، ةِ ٍْم واًمٜم   ًمي٦مِ سم٤محلِ 

ـِ  اهللِ دِ ٌْ ٍمومقا قمـ قمَ ف وآُمٜمقا سمف واٟمْ تٛمٕمقا طمقًمَ اضْم  ـِ  َب  أُ  سم  .(1) قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 ـَ ٘مَ يْ ا أَ ذَ ك إِ ، طمتي ؾٍ يمَ يمؾي ُم٠مْ  ٦مً ويمراهٞمَ  ادً ًَ وطَم  ٤م٘مً ٜمَ وطَم  ٤مٟمٗمًف همٞمٔمً  ـْ ذًمؽ ُمِ  َؾ يمَ وم٠مَ 

 دْت شمٌدي  ف اًمٕمراض ىمدْ آُم٤مًمَ  ني ه.. وأَ يدِ  ـْ ُمِ  ت٧ْم ٚمومْ أَ  ىمدْ  قم٤مُم٦مِ اًمزي  ٦مَ ِزُمي أَ  ني قمٜمده٤م أَ 

ـْ  هذا ملْ  يمؾ   :انُ ْن واخلُ  تقره٤م اًمٗمِمُؾ اقمْ  ف ىمدِ ٤مٟمٞمَ ُمَ ف وأَ ئاُمَ طْم أَ  ني وأَ  ،ابيم٤مًمني   يٙم

 قدِ ٝمُ ُمـ اًمٞمَ  و٦مً ٕم٤مرِ ُمُ  يم٤مٟمقا ضمٌٝم٦مً  ـْ ف ُمَ ذ جيٛمع طمقًمَ ، وم٠مظَم ارً ٗمْ ويمُ  ا٤مدً ٜمَ  قمِ ٓي ه إِ ًمٞمزيدَ 

 ،ؾمٞم٦ًمِ واًمدي  ىم٦مِ رْ ٜم٦م واًمٗمُ تْ اًمٗمِ  هبؿ ٟم٤مرَ  َؾ ِمٕمِ ويُ  ،اُمرات١مَ ؿ اعمُ حٞمؽ هِب ًمٞمُ  :واعمنميملم

 .(3)اوم٤ًمدً  ٦مِ ٜمَ يْ دِ ؿ ذم اعمَ ظمئاهلِ  ـْ ؿ وُمِ ويًٕمك هِب 

يم٤من   ُم٤م، ويمَن رٍ دْ اعم١مُمٜملم ذم همزوة سمَ   اهللُ وٟمٍَم  ٤ممُ يي إَ  شمٕم٤مىم٧ٌِم  ا ُم٤مذَ ك إِ طمتي 

ـُ  اهللِ دُ ٌْ ، قمٜمده٤م ىم٤مل قمَ ؿمقيم٦مٍ  ـْ ًمٚمٛمنميملم ُمِ  ـِ  َب  أُ  سم اعمنميملم  ـَ ُمٕمف ُمِ  ـْ وُمَ  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 ،ئامؾْم قمغم اإلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَل ؾُم وم٤ٌميٕمقا رَ  .فىمد شمقضمي  رٌ ُمْ هذا أَ  صم٤من:وْ إَ  ةِ دَ ٌَ وقمَ 

ويٕمّمٛمقن سمف  ،ٜمقن سمف دُم٤مَءهؿحي٘مِ  ُم٤م ئامَ ؾْم ٝم٤مرهؿ اإلِ ؿْم ذم إِ  ني َٕ  9(2)ٚمٛمقاؾْم وم٠مَ 

 ؿ.٤مومٔمقن سمف قمغم ُمٙمت٤ًٌمِت وحُي  ،ؿقاهلَ ُمْ أَ 

 .حم٤مرسم٦ُم َأْهٚمِفـ اًمٙمٞمُد ًمِلؾْمئام و2

 ـِ تَ ؿ ًمٚم٘مئاىمؾ واًمٗمِ ٤مرِت صمَ ٜملم وإِ ُمِ ١مْ ٝمؿ قمغم اعمُ ٞمٌِ ًمِ ٠مْ ٝمؿ وشمَ ٛمِ ذم ُمقاىمٗمٝمؿ وضمراِِ  ٤مؾ ذًمؽ ضمٚمٞمًّ متثي 

ؼ ُمع ؾمٌْ  ص٦مٍ رْ ومُ  وُمٌتٝمٚملم يمؾي  ،طمدٍث  اظمؾ ُمًتثٛمريـ يمؾي اًمدي  ـَ هؿ ُمِ ٝمؿ وٟمخرِ وختريٌِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـ سمـ شملسو هيلع هللا ىلصووم٤مء اًمقوم٤مء سم٠مظم٤ٌمر دار اعمّمٓمٗمك » (1) د سمـ حمٞمل اًمد  ، ت٘مٞمؼ: حمٛمي ْٛمُٝمقِري  ًي ، ًمٚمٕمئايُم٦م اًم

اث اًمٕمرب   قمٌد -1/391ش )ظمٚمدوناسمـ »(، ويمذًمؽ 1/111سمػموت، ) -احلٛمٞمد، دار إطمٞم٤مء اًمؽم 

 (، وُم٤م سمٕمده٤م.3/166ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم»(، و393

ف:  (3) احلٙمٞمؿ  ، ًمٕمٌدشطمدي٨م اإلومؽ يمًم ضم٤مء ذم ؾمقرة اًمٜم قر وأصمر اعمٜم٤موم٘ملم ومٞمف»اٟمٔمر سمتٍم 

 (.111(، )ص 1اًمٚميٓمٞمػ، ُمـ إصدارات ٟم٤مدي اًم٘مّمٞمؿ إدب  سمؼميدة، اًمٓميٌٕم٦م : ) اًمٕمٌد

٤مومٕمل  )، أمحد سمـ قمكم سمشومتح اًم٤ٌمري» (2)  (.8/79ـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مئاين  اًمِمي
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ً  واًمتي  دِ ص  ار واًمؽمي ْس اإلِ    ـْ ُمِ  لمئِ تٗمٞم  ُمُ  ٞم٤مٟم٦مِ واخلِ  سِ ج
ِ
 ٤ممَ ُمَ هؿ حيٙمل أَ فم٤مهرَ  ني ذًمؽ أَ  وراء

ڃ ڃ } .. وصدق اهلل:اِح اًمٍم   رِ ٗمْ قمغم اًمٙمُ  اٟمٓمقْت  ٝمؿ ىمدِ وسمقاـمٜمَ  ،ئامَ ؾْم ٤مس اإلِ اًمٜمي 

 :۵، وي٘مقل  [9]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: { ڇڇڍچ چ چ چ ڇ ڇ 

          ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺}

 .[11-14]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {      

 ـ دوُر اًمٞمَُٝمقِد ذم َٟمِْم٠َمِة اًمٜم ٗم٤مق:4

ف سمدًمٞمؾ ىمقًمِ  ،قدُ ٝمُ اًمٞمَ  ؿُ هُ  يِن  اعمدَ  ٗم٤مق ذم اعمجتٛمعِ اًمٜم   رةِ ٙمْ ومِ  ِم٠مَ ٜمْ ُمَ  ني  أَ مَم ِمػم إِ يُ  ـْ هٜم٤مك ُمَ  

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ } :شمٕم٤ممم

٦مٌ ٞمي ٟمِ دَ ُمَ  ومٝمذه أي٦مُ  : [73]ؾمقرة آل قمٛمران: { ڤڤڤڤ 
قمغم  وذم هذا دًٓم٦مٌ  (1)

ـِ  ٤ٌمعِ شمْ ّم٤مر وأَ ٟمْ أَ  ـْ وًمذًمؽ يم٤من ُمِ  ،ةِ ٠مَ ِْم هذه اًمٜمي  ه   ؿْ هُ  قدَ ٝمُ اًمٞمَ  ني أَ  ـِ  َب  أُ  اسم  ـْ ُمِ  قدٌ هَيُ  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

ـَ  ٟمجدَ  نْ أَ  وَ رْ همَ ومئا  ،٦مِ يٜمَ دِ اعمَ  قدِ هَيُ  ـِ  َب  أُ  اسم ًَ  قمٜمٝمؿ ويْمعُ  قاًمٞمٝمؿ ويذودُ يُ  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم ف ٟمٗم

 ا قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل.وصدًّ  ،ٚمِفهْ ئام وأَ ؾْم قمداًء ًملِ  :واطمدٍ  ٤مهؿ ذم ظمٜمدٍق يي وإِ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ }ف شمٕم٤ممم: قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ىمقًمَ  ْؾ ُمي شم٠مَ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 . [13 -11]ؾمقرة احلنم:  {ڳڳگک گ گ گ 

ـُ  ـِ  اهللِ دِ ٌْ  شمٕم٤ممم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم يمٕمَ ؼِم خُي » :(3)$ ػمٍ ثِ يمَ  ىم٤مل اسم ف، اسمِ ْض وأَ  َبٍّ أُ  سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر  اعمٜمثقر ذم اًمتيٗمًػم سم٤معم٠مصمقر»اٟمٔمر  (1) ، دار اًمٗمٙمر  ، قمٌدشاًمد  ٞمقـمل   ً يـ اًم محـ سمـ اًمٙمًمل ضمئال اًمد  اًمري

، )شاجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن»(، و3/2، )1992سمػموت،  - (، وم٘مد طمٙمك اإلمج٤مع 4/1، ًمٚم٘مرـمٌل 

قيم٤مين  )شاًم٘مديرومتح »قمغم ذًمؽ .. و  (.1/211، ًمٚمِمي

، هق: إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم  (3) ٤مومٕمل  َُمِْمِ٘مل  اًمِمي ، صمؿي اًمد  سمـ وقء سمـ يمثػم، أسمق اًمٗمداء، اًمٌٍموي 

ث، وم٘مٞمف، طم٤مومظ، )وًمد:  ، حمد   = هـ(. 774شمقذم:  – 711اعمٕمروف سم٤مسمـ يمثػم. ُمٗمن 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

زل شمٕم٤ممم هذه ٟمْ ٗمًٝمؿ، وم٠مَ ٟمْ أَ  ـْ ُمِ  ةٍمْمػم َيِٕمُدوَّنؿ اًمٜم  سمٜمل اًمٜمي  قدَ  هَيُ مَم طملم سمٕمثقا إِ 

 .(1)شأي٤مِت 

ـَ  اهللِ دَ ٌْ يٕمقد قمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ج رَ ظمرَ  :ىم٤مل ڤ دٍ يْ زَ  ـِ سمْ  ٦مَ ٤مُمَ ؾَم قمـ أُ  ذم  بٍّ أُ  سم

 ـْ قمَ  ٤مكَ ّْنَ أَ  ٧ُم ٜمْ يمُ  دْ ىمَ » ل: دظمؾ قمٚمٞمف قمرف ومٞمف اعمقت، ىم٤مومٚمًمي  ،ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف

ـُ  دُ ٕمَ ؾْم ٝمؿ أَ َْم ٖمَ سمْ أَ  ىمدْ  :ىم٤مل .شقدَ هَيُ  ٥م  طُم  ؟ وذم رواي٦م فْ ومٛمَ  (3)ڤ ةَ ارَ رَ زُ  سم

ًُ  قمغم ومراش اعمقت يم٤مٟم٧ْم  قَ ك وهُ طمتي . (2)شَت ومًَم » عم٤َِم سمٞمٜمٝمؿ  :قدٍ هَيُ   حم٦ٌمَ ٓي إِ  كسم٠مْ ف شمَ ٟمٗم

 ذم ُمٕم٤مداة اهلل َْم وُمَ  نذم اًمنمي   ٦مٍ ٛمَ حُلْ  ـْ ُمِ 
ٍ
 ٜملم.ُمِ ١مْ واعمُ  ملسو هيلع هللا ىلصف قًمِ ؾُم ورَ ٤مء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مظ، قمٛمدة أهؾ اعمٕم٤مين وإًمٗم٤مظ، وؾمٛمع ومجع ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل  واسمـ طمٌٞم٥م: يم٤من ىم = دوة اًمٕمٚمًمء واحلٗمي

س وأًميػ. ويم٤من ًمف اـم ئاع قمٔمٞمؿ ذم احلدي٨م واًمتيٗمًػم واًمتي٤مريخ، واؿمتٝمر سم٤مًمْمٌط  وصٜميػ ودري

ذح شمٜمٌٞمف أب »واًمتيحرير، واٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿ ذم اًمتي٤مريخ واحلدي٨م واًمتيٗمًػم. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: 

، ششمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ»، وشذح صحٞمح اًمٌخ٤مري  »، وشاًمٌداي٦م واًمٜم ٝم٤مي٦م»، وشازيإؾمح٤مق اًمِمػم

، شضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد»، وشاًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م إمم ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م»، وشآضمتٝم٤مد ذم ـمٚم٥م اجلٝم٤مد»و

تي٦م واعم٤ًمٟمٞمد إرسمٕم٦م.  ً  مجع ومٞمف أطم٤مدي٨م اًمٙمت٥م اًم

َرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤م٦ِم اًمثي »يٜمٔمر:  ٤مظ»(. و441ص  1ٓسمـ طمجر )جش ٤مُمٜم٦ماًمد  ش ـمٌ٘م٤مت احلٗمي

ٞمقـمل  )ص   ً ه٥م»(، 122ًمٚم  (.321/ 6، ٓسمـ اًمٕمًمد )شؿمذرات اًمذي

، ششمٗمًػم اسمـ يمثػم»اٟمٔمر:  (1) ُمِم٘مل  ، أسمق اًمٗمداء إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر  اًمٌٍمي  صمؿي اًمد 

د سمـ حمٛمد ؾمٕمٞمشحم٤مؾمـ اًمتي٠مويؾ»(، ويمذًمؽ 8/111) ( 9/116د سمـ ىم٤مؾمؿ اًم٘م٤مؾمٛمل  )، حمٛمي

 وهمػممه٤م.

ٞم د، هق: أؾمٕمد سمـ زرارة  (3) ًي ، اًم ٤مر إٟمّم٤مري  سمـ قمدس سمـ قمٌٞمد سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜميجي

سمح ح٤مسم٦م، شمقذم  ؿمٝمٞمًدا سم٤مًمذي ، ُمـ يمؼماء اًمّمي ، اخلزرضمل  ٤مر، أسمق أُم٤مُم٦م إٟمّم٤مري  ٦م، ومٚمؿ ٟم٘مٞم٥م سمٜمل اًمٜميجي

٤مر، وىم٤مل: )أٟم٤م ٟم٘مٞمٌٙمؿ(، ومٙم٤مٟمقا يٗمخرون سمذًمؽ. -ملسو هيلع هللا ىلص-جيٕمؾ اًمٜميٌل   ٤ًٌم قمغم سمٜمل اًمٜميجي  سمٕمده ٟم٘مٞم

: ىمٞمؾ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: شمقذم  واًمٜميٌل   ٌي٤مس اًمدهمقزم  يٌٜمل ُمًجده ىمٌؾ سَمْدٍر. ىم٤مل أسمق اًمٕم

٦م ىمٌؾ اًمٕم٘م٦ٌم إومم سمًٜم٦م، ُمع مخ٦ًم ٟمٗم -ملسو هيلع هللا ىلص-إٟميف ًم٘مل اًمٜميٌلي  ؾمػم »ر ُمـ اخلزرج، ومآُمٜمقا سمف. سمٛمٙمي

هٌل  )شأقمئام اًمٜم ٌئاء  (.618/ 2ش )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، 399/ 1، ًمٚمذي

ٗمف 1/311(، وأمحد )2194أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: اجلٜم٤مِز، سم٤مب: ذم اًمٕمٞم٤مدة، سمرىمؿ: ) (2) (، ووٕمي

 (.6198ش )اًمْمٕمٞمٗم٦م»إًم٤ٌمين  ذم 
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ـِ  ةِ ٤مدَ ٌَ قمُ  ةُ سمراءَ  - ـِ وشمقزم   قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ـَ ُمِ  (1)ڤ ٧ِم ٤مُمِ اًمّمي  سم  :هلؿ قلٍ ٚمُ ؾَم   اسم

ـُ  ةُ ٤مدَ ٌَ قمُ  ضم٤مءَ  ي٤م  :ئًا ىم٤مِِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم  رَ مَم إِ  (3)ڤ ّم٤مري  ٟمْ إَ  ٧ِم ٤مُمِ اًمّمي  سم

ٝمؿ، ؿمقيمتُ  ؿمديدةٌ  ،ٝمؿًُ ٗمُ ٟمْ أَ  ٦مٌ ٝمؿ، ىمقيي ئاطُم ؾِم  ، يمثػمٌ قدٍ هَيُ  ـْ ُمِ  ازِمَ قَ  ُمَ زِم  ني اهلل: إِ  قَل ؾُم رَ 

 .(2)ٜملمُمِ ١مْ ف واعمُ قًمَ ؾُم ورَ   اهللَقممي شمَ ، وأَ قدٍ هَيُ  ٦مِ يَ َٓ وِ  ـْ ف ُمِ قًمِ ؾُم ورَ   اهللِ مَم إِ  أُ رَ سمْ  أَ ين  وإِ 

 ٘مَ وٓ اًمتِ  وٓ ُمئايٜم٦مٍ  سمئا ُمداهٜم٦مٍ  واوح٦مً  ٜمٝم٤م سحي٦مً ٕمٚمِ هٙمذا يُ 
ٍ
قمغم ُمٗمؽمق  ٤مء

  ـيمْ ًمرُ  ٤موشمٓمٌٞم٘مً  ٤موشمّمدي٘مً  ٤مق ت٘مٞم٘مً رُ اًمٓم  
ِ
  اًمقٓء

ِ
ـُ ُمي .. أَ واًمؼماء ـِ  َب  أُ  ٤م اسم  وم٘مدْ  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 حْ تِ وٓ ختػٍّ وٓ اؾْم  قارسم٦مٍ وسمئا ُمُ  سحي٦مً  رُ أظَم  قَ ٝم٤م هُ ٜمَ ٚمَ قمْ أَ 
ٍ
قمٚمٞمف  ٓمقْت اٟمْ  ُم٤م ارً ٔمٝمِ ُمُ  ٞم٤مء

ًِ  ٦مُ ظمٌٞمئَ  هلؿ  قآةٍ قمٚمٞمٝمؿ وُمُ  وطمدٍب  قدَ ٝمُ سمٞمَ  ٍػ ؿمٖمَ  ـْ ه ُمِ ف صدرُ ٜم  وُم٤م يٙمِ  ف أصمٛم٦مِ ٟمٗم

 .(4) قدَ هَيُ  ْي أَ  :ُمقازِمي  ٓي٦مِ وِ  ـْ ُمِ  أُ رسمْ وٓ أَ  ،رَ واِِ ِمك اًمدي ظْم أَ   رضمٌؾ ين  إِ  وم٘م٤مل:

 ٦مِ اعمٜم٤موم٘مٞمي  ةِ ٠مَ ِْم اًمٜمي  َؾ ْص أَ  ني إِ  :ىم٤مل ـْ ُمَ  ة ىمقلِ  ىمقي مَم ِمػم إِ شمُ  ـِ واًم٘مراِِ  ؾِ ِِٓ هذه اًمدي  يمؾ  

 .(1)قدُ ٝمُ اًمٞمَ  ٝم٤م اخلٌٞمث٦مِ تِ تَ ٌْ ٟمَ  ِل ٘مْ ٤م وؾَم ومٙمرِت  يم٤من وراءَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذيـ سم٤ميٕمقا  ڤسمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري  اخلزرضمل   هق: قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م (1) يم٤من ُمـ اًمٜم ٘م٤ٌمء اًمي

أ إمم اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘م٦ٌم، وؿمٝمد همزوة سمدر وُم٤م سمٕمده٤م، وظمٚمع طمٚمػ سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع، وشمؼمي

 .ملسو هيلع هللا ىلصُمـ طملم ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصورؾمقًمف 

رداء  ٝمقهؿ ذم إمم اًمِمي  ڤسمٕمثف قمٛمر ُمع ُمٕم٤مٍذ وأب اًمدي ٤مم: ًمٞمٕمٚم ٛمقا أهٚمٝم٤م اًم٘مرآن، ويٗم٘م 

ُمٚم٦م ؾمٜم٦م ) ل ُمـ شمقممي اًم٘مْم٤مء ومٞمٝم٤م، وُم٤مت سم٤مًمري يـ، وم٠مىم٤مم ذم ومٚمًٓملم، ويم٤من أوي هـ(. اٟمٔمر ذم  24اًمد 

شم٤مريخ »(، 189 - 188ش )آؾمتٌّم٤مر»( و161/ 2، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»شمرمجتف: 

هٌل  )شاإلؾمئام ه٥مؿمذرات اًم»(، 118/ 3، ًمٚمذي ( 63 - 41/ 1، ٓسمـ اًمٕمًمد احلٜمٌكم  )شذي

ح٤مسم٦م» هٌل  )شؾمػم أقمئام اًمٜم ٌئاء»(، 233/ 1، ٓسمـ طمجر )شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمي ( 1/ 3، ًمٚمذي

واِد»و  (.231/ 9ش )جمٛمع اًمزي

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمي٦م شضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن»اٟمٔمر  (3)  -، أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

 ( .11ًمًقرة اعم٤مِدة، آي٦م )ش شمٗمًػم اًمٌٖمقي»(، و6/177(، )1993 – 1413ػموت، إومم )سم

( ُمـ ـمريؼ قمٓمٞمي٦م 6/387ش )شمٗمًػمه»(، واًمٓمؼمي  ذم 23211) شُمّمٜمٗمف»أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم ذم  (2)

 اًمٕمقذم  ُمرؾمئا. 

 (.3/49ٓسمـ هِم٤مم ) شاًمًػمة»اٟمٔمر:  (4)

ػمة اًمٜم»اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم  (1)  ً ، د/ ُمٝمدي رزق اهلل، دار إُم٤مم شٌقي٦م ذم وقء ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦ماًم

 (.414-412-413-1/411هـ، اًمٓمٌٕم٦م : اًمث٤مٟمٞم٦م، )1434 –اًمدقمقة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

ق ض سمٜمُ ٤م ٟم٘مَ ف هلؿ عمي ؿمٗم٤مقمتُ  قدِ ٝمُ اعمٜم٤موم٘ملم واًمٞمَ  سِ أْ سملم رَ  اًمقصمٞم٘م٦مِ  ويِمٝمد هلذه اًمٕمئاىم٦مِ 

ـُ وم٘مدِ ،  (1)واعمٞمث٤مَق  اًمٕمٝمدَ  ٤معَ ٘مَ ٜمُ ٞمْ ىمَ  ـِ  َب  أُ  م اسم  ف اهللُ ٜمَ ٙمَ ُمْ أَ  نْ سمٕمد أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمغم اًمٜمي  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

٤مل: ي٤م وم٘م ملسو هيلع هللا ىلصٛمف ومٞمٝمؿ ٙمْ حلُ  ااٟمتٔم٤مرً  ڤ ح٤مسم٦مُ ٗمٝمؿ اًمّمي ويمتي  ،٤معَ ٘مَ ٜمُ ٞمْ ل ىمَ سمٜمِ  قدِ هَيُ  ـْ ُمِ 

 طْم أَ  دُ ٛمي حُمَ 
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم قمٚمٞمف رَ  ٓم٠مَ سمْ ىم٤مل: وم٠مَ  – ِج رَ زْ اخلَ  ٗم٤مءَ ٚمَ ويم٤مٟمقا طُم  –ذم ُمقازم  ـْ ًِ

 طْم أَ  دُ ٛمي وم٘م٤مل: ي٤م حُمَ 
ه ذم اعمٜم٤موم٘ملم يدَ  ُس أْ رَ  َؾ ظَم دْ وم٠مَ  ،قمٜمف َض رَ قمْ وم٠مَ  :ىم٤مل .ذم ُمقازم ـْ ًِ

ِل  اًمٙمريُؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ  عِ رْ دِ  ٥ِم ٞمْ ضَم   .شلٜمِ ٚمْ ؾِم رِ أَ ْ» :ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌي

 :ىم٤مل، شلٜمِ ٚمْ ؾِم رْ أَ  َؽ حْيَ وَ » :ىم٤مل ؿي صمُ  ئًا ٚمَ ف فمُ ٝمِ ضْم ا ًمقَ وْ أَ ك رَ طمتي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ٥م رَ وهمِْم 

ِمك ظْم أَ ، ئٍ رِ اُمْ  ٦مِ ُم٤مَِ  وصمئاِث  طم٤مٍه  ٦مِ ًمَِ سمٕمِ رْ أَ ، ذم ُمقازم ـَ ًُ ك َتْ ؽ طمتي ٚمُ ؾِم رْ أَ  ٓ واهللِ ٓ

واي٦ُم وٕمٞمٗم٦ٌم(شُهْؿ ًَمَؽ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ وم٘م٤مل  :ىم٤مل .رَ واِِ اًمدي  . )هذه اًمر 
(3). 

 ؾِ ٌَ ىمِ  ـْ ف ُمِ رشمِ ٙمْ ومِ  ةُ ٠مَ ِْم ٟمَ  ًم يم٤مٟم٧ْم ٟمي إِ  ٦مِ ٜمَ يْ دِ ٗم٤مق سم٤معمَ اًمٜم   ـم٤مسمقرَ  ني سم٠مَ  اًم٘مقُل  وقمغم هذا ئمؾ  

 ف.شمُ قي ف وىمُ ه ووضمٝم٤مشمُ ت٤ٌمرُ ًمف اقمْ  ىمقٌل  قدٍ هَيُ 

 .اًمَٙمْٕم٦ٌَمِ ـ طم٤مدصم٦ُم تقيِؾ اًمِ٘مٌْٚم٦م قمـ سمٞم٧م اعمَْ٘مِدِس إمَِم 1

ذم  ٤مؾمقظًم  رُ ٓي إِ  اًمٙم٤ٌمرُ  داُث طْم شمزيده إَ  ه ٓسمققمد اهلل وُمققمقدِ  َق اعمّمد   ـَ ُمِ ١مْ اعمُ  ني إِ 

َ  ومئا جيٕمؾ ًمـ :أِ دَ ٌْ قمغم اعمَ  ٤مًمن وصم٤ٌمشمً يْ اإلِ   ك مجٞمعَ يتٚم٘مي  سمْؾ  ،قمغم ىمٚمٌف ٤مٓم٤مٟمً ٚمْ ؾُم ( يمٞمػو )مِل

ِٓ  ،اًمٙم٤مُمؾِ  ٚمٞمؿِ ًْ سم٤مًمتي  نميٕم٤مِت قاهل واًمتي واًمٜمي  رِ اُمِ وَ إَ   .٤مم  اًمتي  ٘مٞم٤مدِ ٟمْ وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اٟمٔمر ُمـ ىم٤مًمقا هبذا اًمرأي وذهٌقا إًمٞمف: يم٤مًمِمٞمخ/ قمٌد اًمرمحـ ىمّم٤مص ذم رؾم٤مًمتف اعم٤مضمًتػم  (1)

يمت٤مسمف اًمٜمٗم٤مق »ويمذًمؽ إسمراهٞمؿ قمكم اًم٤ًممل ذم ، شاًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م»

 (.76)صش واعمٜم٤موم٘مقن

، حمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي، قم٤ممل اًمٙمت٥م، شاعمٖم٤مزي اًمٜمٌقي٦م»(، و3/48أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم ؾمػمشمف ) (3)

اهلل حمٛمد سمـ  ، ٕب قمٌدشاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، وُمـ ـمري٘مف 3/48هـ(، )1414اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م )

(، وُمـ ـمري٘مٝمًم 3/39(، )1981-1411ًمٌٜم٤من، ) –سمػموت  –ؾمٕمد اًمٌٍمي، دار ص٤مدر 

(، ووٕمٗمف قمٚمقي اًمً٘م٤مف ذم 2/174ش )اًمدِٓؾ»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 3/49ش )شم٤مرخيف»اًمٓمؼمي ذم 

 (.314)صش اًمٔمئال»خترجيف ًمـ 
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ْ  ٜم٤مومُؼ ٤م اعمُ ُمي أَ  ٌَف سمِم٤مؿم٦مُ خُت  اًمذي مل  ٤مراسمً ٓمِ  اْو ٓي إِ  داُث طْم ًمن ومئا شمزيده إَ يْ اإلِ  ٤مًمط ىمٚم

ًْ ٝم٤مِت ٌُ واًمِم   راداِت يْ ا ًملِ ف ُم٘مرًّ ؾ ىمٚمٌَ ضمٕمَ  وم٘مدْ  :٤مسمً ذُ سمْ ذَ وشمَ  ذم   وي٘معُ ٓي إِ  ومتٜم٦مٍ  ـْ ُمِ  ؿُ ٚمَ ، ومئا ي

 همػمه٤م.

ا ت٤ٌمرً اظْم  وم٦مِ نمي اعمُ  ٦مِ ٌَ ٕمْ  اًمٙمَ مَم إِ  سِ دِ ٘مْ سمٞم٧م اعمَ  ـْ ٚم٦م ُمِ ٌْ اًم٘مِ  قيؾِ ت طم٤مدصم٦مُ  هذا وًم٘مد يم٤مٟم٧ْم 

 :كِ نْم واعمُ  واًمٙم٤مومرِ  اعمٜم٤مومِؼ  ـَ ُمِ  ـُ ُمِ ١مْ ز اعمُ ًمٞمتٛمٞمي  :نَم اًمٌَ  ِػ ًمٓمقاِِ  ۵اهلل  ـَ ئاًء ُمِ تِ واسمْ 

سمٞم٧م  ـْ ل ذم صئاشمف ُمِ ٝمؿ تقي سمٕمَْم  ني إِ  ٜم٤م، سمْؾ ـمٕمْ أٜم٤م وًمن ىم٤مًمقا: ؾمٛمٕمْ يْ اإلِ  ُؾ هْ وم٠مَ 

 قدُ ٝمُ ٤م اعمٜم٤موم٘مقن واًمٞمَ ُمي ؿ، أَ ذم صئاِت  ؿْ ٜم٤مٍد سمذًمؽ وهُ ٟم٤مدى ُمُ  نْ سمٕمد أَ  ٦مِ ٌَ ٕمْ  اًمٙمَ مَم إِ  سِ دِ ٘مْ اعمَ 

 رِ ٗمْ ٗمؼ قمغم اًمٙمُ شمتي  ٤م٤م مجٞمٕمً ّني  أَ ٓي ، إِ ؿ قمغم هذه احل٤مدصم٦مِ راداُت يْ إِ  اظمتٚمٗم٧ْم  واعمنميمقن وم٘مدِ 

 .ذي٥ِم ٙمْ واًمتي  واحلػمةِ  ئالِ واًمْمي 

ـِ  ٤مطِ ٌَ ؾْم ؼ أَ ـمري ـْ ُمِ  ي  ؼَمِ اًمٓمي  َج رَ ظْم أَ  قمـ اًمًدي   (1)ٍْمٍ ٟمَ  سم
 ل  ٌِ اًمٜمي  ٤منَ يمَ »ىم٤مل:  (3) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ: إؾمًمقمٞمؾ سمـ ، أسمق يقؾمػ، وي٘م٤مل: أسمق ٟمٍم اًمٙمقذم. روى قمهق: أؾم٤ٌمط سمـ ٟمٍم اهلٛمداين (1)

اعمٚمؽ، وؾمًمك سمـ طمرب، وُمٜمّمقر  ، وضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل، واحلٙمؿ سمـ قمٌداًمرمحـ اًمًدي قمٌد

 إؿمجٕمل. سمـ اعمٕمتٛمر، وُمٞمنة

روى قمٜمف أمحد سمـ اعمٗمْمؾ احلٗمري اًمٙمقذم )د س(، وإؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر اًمًٚمقزم، واحلًـ سمـ 

؟ ىم٤مل: ُم٤م أدري. ويم٠مٟمف وٕمٗمف. سمنم اًمٌجكم، ىم٤مل طمرب سمـ إؾمًمقمٞمؾ : ىمٚم٧م ٕمحد: يمٞمػ طمديثف

وىم٤مل أسمق سمٙمر اسمـ أب ظمٞمثٛم٦م، قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم: صم٘م٦م . وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ٟمٕمٞمؿ يْمٕمػ 

أؾم٤ٌمط سمـ ٟمٍم، وىم٤مل: أطم٤مديثف قم٤مُمتف ؾم٘مط ُم٘مٚمقب إؾم٤مٟمٞمد. وىم٤مل حمٛمد سمـ ُمٝمران اجلًمل : 

٤مل اًمٜم٤ًمِل: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي. ؾم٠مًم٧م أسم٤م ٟمٕمٞمؿ قمٜمف، وم٘م٤مل: مل يٙمـ سمف سم٠مس، همػم أٟمف يم٤من أهقج. وىم

 (.214/ 4، ًمٚمذهٌل )ششم٤مريخ اإلؾمئام»(، 217/ 3، ًمٚمٛمزي )شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»

أسمق حمٛمد اًم٘مرر اًمٙمقذم إقمقر، ُمقمم  اًمرمحـ اسمـ أب يمريٛم٦م اًمًدي هق: إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٌد (3)

وم٦م، ويم٤من ي٘مٕمد زيٜم٥م سمٜم٧م ىمٞمس سمـ خمرُم٦م، وىمٞمؾ: ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ، أصٚمف طمج٤مزي، ؾمٙمـ اًمٙمق

 ذم ؾمدة سم٤مب اجل٤مُمع سم٤مًمٙمقوم٦م، ومًٛمل اًمًدي، وهق اًمًدي اًمٙمٌػم.

اهلل سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ  روى قمـ: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وهمػمه. روى قمٜمف أؾم٤ٌمط وهمػمه. ىم٤مل قمٌد

 = اًمرمحـ اسمـ أب اًمدورىمل، قمـ حيٞمك اسمـ ُمٕملم: اًمًدي ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم اؾمٛمف إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٌد
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ٌَ  ُوضم  ، ومٚمًمي ٦مُ ٌَ ٕمْ ٝم٤م اًمٙمَ ومٜمًختْ  سِ دِ ٘مْ اعمَ  سمٞم٧ِم  َؾ ٌَ  ىمِ ّمكم  يُ  ط  َػ ٚمَ تَ اظْم  احلرامِ  اعمًجدِ  َؾ ف ىِم

شمريمقه٤م  ؿي صمُ  ٤مُم٤مٟمً ز ٚم٦مٍ ٌْ ؿ يم٤مٟمقا قمغم ىمِ سم٤مهلُ  : وم٘م٤مل اعمٜم٤موم٘مقن: ُم٤م٤مٜم٤مومً ْص ومٙم٤مٟمقا أَ  ٤مُس اًمٜمي 

 ؿْ قاٟمٜم٤م اًمذيـ ُم٤مشمقا وهُ ظْم ؿمٕمرٟم٤م قمـ إِ  وىم٤مل اعمًٚمٛمقن: ًمٞم٧َم  ؟ همػمه٤ممَم ٝمقا إِ وشمقضمي 

ٌي  هْؾ  سِ دِ ٘مْ اعمَ  سمٞم٧ِم  َؾ ٌَ قن ىمِ ّمٚم  يُ   ؟ٓ وْ ٤م وُمٜمٝمؿ أَ ُمٜمي  ؾ اهلُلشم٘م

٤م ٟمرضمق ٜم٤م ًَمُٙمٜمي تِ ٚمَ ٌْ ٧م قمغم ىمِ صمٌَ  ده، وًمقْ ٞمف وُمقًمِ سمِ  سمٚمد أَ مَم إِ  ٤مَق تَ اؿْم  ادً ٛمي حُمَ  ني : إِ قدُ ٝمُ اًمٞمَ  وىم٤مًم٧ِم 

 دٍ ٛمي  قمغم حُمَ : تػمي ٦مَ ٙمي ُمَ  ؾِ هْ ٤م ٟمٜمتٔمر. وىم٤مل اعمنميمقن ُمـ أَ ٜم٤م اًمذي يمٜمي هق ص٤مطمٌَ  يٙمقنَ  نْ أَ 

 .يدظمؾ ذم ديٜمٙمؿ نْ قؿمؽ أَ ويُ  ،دى ُمٜمفهْ ٙمؿ يمٜمتؿ أَ ٟمي ٞمٙمؿ، وقمٚمؿ أَ ًمَ ف إِ ٚمتِ ٌْ ف سم٘مِ ف ومتقضمي يٜمُ دِ 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} ذم اعمٜم٤موم٘ملم: - هصمٜم٤مؤُ  ضمؾي  - زل اهللُ ٟمْ وم٠مَ 

ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀڀ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يٜمل، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد: ٓ سم٠مس سمف، ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أطمدا يذيمره إٓ سمخػم، يمريٛم٦م. وىم٤مل قمكم سمـ اعمد =

 وُم٤م شمريمف أطمد.

: ؾم٠مًم٧م  اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ وىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م، قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ: اًمًدي صم٘م٦م. وىم٤مل قمٌد

حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ اًمًدي وإسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر، وم٘م٤مل: ُمت٘م٤مرسم٤من ذم اًمْمٕمػ. ىم٤مل: وؾمٛمٕم٧م أب، 

، وذيمر إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر واًمًدي، اًمرمحـ سمـ ُمٝمديٍّ  ٕملم يقًُم٤م قمٜمد قمٌدىم٤مل: ىم٤مل حيٞمك سمـ ُم

 اًمرمحـ ويمره ُم٤م ىم٤مل. وم٘م٤مل حيٞمك: وٕمٞمٗم٤من، ومٖمْم٥م قمٌد

وىم٤مل قمٛمرو سمـ قمكم: ؾمٛمٕم٧م رضمئًا ُمـ أهؾ سمٖمداد ُمـ أهؾ احلدي٨م، ذيمر اًمًدي، يٕمٜمل 

ؾم٠مًم٧م حيٞمك سمـ : اًمرمحـ: وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وم٘م٤مل: وٕمٞمػ. ىم٤مل قمٌد -اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي  ًمٕمٌد

ُمٕملم قمـ اًمًدي، وم٘م٤مل: ذم طمديثف وٕمػ. وىم٤مل أسمق أمحد اسمـ قمدي: ؾمٛمٕم٧م اسمـ مح٤مد ي٘مقل: 

 ىم٤مل اًمًٕمدي: هق يمذاب ؿمت٤مم: يٕمٜمل اًمًدي.

اهلل سمـ سمٙمػم،  وىم٤مل أيًْم٤م: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ ذري٩م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضم٤ٌمرة، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد

اًمًدي، وطمقًمف ؿم٤ٌمب يٗمن هلؿ اًم٘مرآن، وم٘م٤مم  قمغم قمـ ص٤مًمح سمـ ُمًٚمؿ، ىم٤مل: ُمررت ُمع اًمِمٕمٌل

قمٚمٞمف اًمِمٕمٌل، وم٘م٤مل وحيؽ، ًمق يمٜم٧م ٟمِمقان )أي ؾمٙمران( ييب قمغم اؾمتؽ سم٤مًمٓمٌؾ، يم٤من ظمػما 

ت: أب ش ًم٤ًمن اعمٞمزان»(، 123/ 2، ًمٚمٛمزي )شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»ًمؽ مم٤م أٟم٧م ومٞمف. 

 (.361/ 9همدة )
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 .(1)شاًمتل سمٕمده٤مأي٤مت ِ  ريـذم آظَم  زل اهللُ ٟمْ ، وأَ [142-143]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ککڑ

 ٧ْم حَ َو وْ ٤م أَ ّني ذم اعمٜم٤موم٘ملم، يمًم أَ  ٟمزًم٧ْم  أي٦مَ  ني سم٠مَ  يُح ٍْم اًمتي  ضم٤مءَ  واي٦مِ وذم هذه اًمر  

 ًْ اعمُ  سملم ُمقىمِػ  ـَ ٤ٌميُ اًمتي 
ذًمؽ  وم٤معمٜم٤مومؼ َيُٕمد   :داِث طْم ث٤مل هذه إَ ُمْ أَ ْ  ـْ ُمِ  واعمٜم٤مومِؼ  ؿِ ٚمِ

 ،ْمحويتي  ،ف، ومٞمٔمٝمر ٟمٗم٤مىمُ ٤مسِ ؾَم سمف ذم إَ  ـٍ ُمِ ١مْ ف همػم ُمُ ٟمي َٕ  :يعنْم ذم اًمتي  ٤مراسمً ٓمِ اْو 

 ٓي إِ  ُل وٓ يت٤ًمءَ  ،وشمًٚمٞمًًم  ٤مًمٟمً يْ ومٞمزداد إِ  ـُ ُمِ ١مْ ٤م اعمُ ُمي ، أَ هذه احل٤مدصم٦مِ  ث٤ملِ ُمْ أَ  دَ ٜمْ ح قمِ ِْم تَ ويٗمْ 

 .ْس دِ ٘مْ  سمٞم٧م اعمَ مَم قن إِ ّمٚم  يُ  ؿْ ف اًمذيـ ُم٤مشمقا وهُ قاٟمِ ظْم إِ  ًمّمئاةِ  ٌقل اهللِ قمـ ىمَ 

ـُ  ـٌ  ـْ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمَ  ني  أَ ومتٌلمي »: ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  ىم٤مل اسم ٤م ، وهذا ممي ٤مر سم٤مـمٜمً يمٗمَ  ؿي صمُ  يم٤من آُم

ً  ٗمْ ؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م واًمتي هْ قمٜمد أَ  ُؾ ٘مْ تٗم٤مض سمف اًمٜمي اؾْم   ؿي آُمٜمقا صمُ  ف يم٤من رضم٤مٌل ٟمي أَ  :ػمًػم واًم

ؾ ضْم َٕ ًمن يْ قمـ اإلِ  شمدي ارْ  ،ًم٧ِم ق  ٤م طُم عمي  :ٚم٦مِ ٌْ اًم٘مِ  رُ ُمْ ُمٜمٝم٤م أَ  ،٤ٌمٍب ؾْم ٟم٤موم٘مقا، ويم٤من جيري ذًمؽ َٕ 

ڃ ڃ ڃ چ چ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :٤مَس اهلل هب٤م اًمٜمي  ـَ حَ تَ اُمْ  ٜم٦مً حِمْ  ، ويم٤مٟم٧ْم ٦مٌ ٗمَ ذًمؽ ـم٤مِِ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 .[142]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: { ڑکک

 نْ اًمتل يم٤من ذم قمٚمٛمٜم٤م أَ  ٚم٦مُ ٌْ هل اًم٘مِ  ٦مَ ٌَ ٕمْ اًمٙمَ  ني ًم٧م، واعمٕمٜمك أَ ق  ا طُم ذَ إِ  ْي أَ »ىم٤مل: 

، سِ دِ ٘مْ سمٞم٧م اعمَ  ـْ ُمِ  سمٙمثػمٍ  ْمُؾ ومْ ٝم٤م أَ ه٤م وطمرُمَ وُمًجدَ  ٦مَ ٌَ ٕمْ اًمٙمَ  ني وم٢مِ  :ٙمؿتَ ٚمَ ٌْ ٝم٤م ىمِ ٟمجٕمٚمَ 

 ٞمَ ٌِ ٟمْ ه ُمـ إَ وهمػمِ  ٞمؿَ اهِ رَ سمْ إِ  ٚم٦مُ ٌْ ، وىمِ اًمٕمتٞمُؼ  وهل اًمٌٞم٧ُم 
ِ
ًي  ئاةُ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمي  ٤مء ْ  ئامُ واًم  ومل

َ يُ  نْ أَ  ادً طَم أَ  ىمط   اهلُل رِ ُمُ ٠مْ يَ  صغمي  مه٤مك وٓ همػمَ ًَ ٞمْ ك وٓ قمِ قؾَم ُمُ  ٓ سِ دِ ٘مْ  سمٞم٧م اعمَ مَم إِ  ّمكم 

ـْ  ٛم٦مً داِِ  ٦مً ٚمَ ٌْ ٝم٤م ًمؽ ىمِ ًمٜمجٕمٚمَ اهلل قمٚمٞمٝمؿ مجٞمًٕم٤م  ـَ ًمٜمٛمْ  ٚم٦مً ٌْ ىمِ  ًٓ وي ٜم٤مه٤م أَ ضمٕمٚمْ  وًمٙم سمتحقيٚمؽ  تح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: وأظمرضمف ُمـ 1/298ش )اًمٕمج٤مب»وىم٤مل اسمـ طمجر ذم ( 3/13ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (1)

 اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ٟمحقه.  ـمريؼ قمٌد
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ٝم٤م هذه ومٙم٤من ذم ذقمِ  ،فِ ٞمْ ٌَ ٘مِ ٥م قمغم قمَ ٘مٚمي ـ يٜمممي  قَل ؾُم اًمري  ٌعُ يتي  ـْ  ُمَ ٤مس، ومٞمتٌلمي قمٜمٝم٤م اًمٜمي 

 .(1)شٛم٦مُ ٙمْ احلِ 

 طم٤مدصم٦مُ  ؿ، ويم٤مٟم٧ْم ٘م٤مهِب قمْ اعمٜم٤موم٘مقن قمغم أَ  ٥َم ٚمَ اٟم٘مَ  وم٘مدِ  :ؾٕمْ ؾ سم٤مًمٗمِ طمَّم  وهذا ُم٤م

 .ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٗم٤مق قمغم قمٝمد اًمٜمي فمٝمقر اًمٜم   ٤ٌمِب ؾْم أَ  ـْ ُمِ  ٤مؾمًٌٌ  ٦مِ ٚمَ ٌْ اًم٘مِ  تقيؾِ 

 :ـ هزيٛم٦ُم اعمًٚمٛملم يقَم ُأطُمدٍ  6

طمدث  يؾ هق ُم٤مزِ ٜمْ ٗم٤مق ذم قمٍم اًمتي  فمٝمقر اًمٜم  مَم إِ  ْت دي ٤ٌمب اًمتل أَ ؾْم إَ  ـَ ُمِ  ني ويمذًمؽ وم٢مِ 

 رٍ دْ سمَ  ذم اعمًٚمٛملم اًمٕمٔمٞمؿُ  ّم٤مرُ تِ يم٤من اٟمْ  . ًم٘مدْ وهزيٛم٦مٍ  ْنٍ ُمـ يمَ  دٍ طُم أُ  ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم همزوةِ 

 ًٌ   ٦مِ ٜمَ يْ دِ ُمنميمل اعمَ  ـْ ُمِ  يمثػمٍ  ؾِ جلٕمْ  ٤ميم٤مومٞمً  ٤مؾمٌ
ِ
 اًمقًمٞمدةِ  اعمًٚمٛم٦مِ  ةِ قي هلذه اًم٘مُ  يتٔم٤مهرون سم٤مًمقٓء

ـْ ُمِمٝمقدةٍ  ذم وىمٕم٦مٍ  ٦مِ اًمٕمرسمٞمي  اجلزيرةِ  ؾِ ِقى ىم٤ٌمِِ ىمْ ٧ٌم قمغم أَ اًمتل شمٖمٚمي   متض ؾمٜم٦مٌ  ملْ  ، وًمٙم

يٜمف هبزيٛم٦م ًمدِ  ةَ ٍْم سم٤مهلل واًمٜم   ًمنَ يْ ُئمٝمرون اإلِ  ـْ ُمَ  رَ شمٕم٤ممم ؾم٤مِِ  اهللُ  ـَ حَ تَ ك اُمْ طمتي  يم٤مُمٚم٦مٌ 

ٝمؿ سم٥ًٌم ر ٟمٗم٤مىمُ ٤م اًمذيـ فمٝمَ ٜم٤موم٘مقن طم٘مًّ  اعموشمٌلمي  ،٤مٜمقن طم٘مًّ ُمِ ١مْ  اعمُ ، ومتٌلمي دٍ طُم اعمًٚمٛملم يقم أُ 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} ف ؾمٌح٤مٟمف:ومٞمٝم٤م ىمقًمَ  اهللُ  َل زَ ٟمْ اًمتل أَ  اًمٕمٔمٞمٛم٦مِ  هذه احل٤مدصم٦مِ 

 .[167-166]ؾمقرة آل قمٛمران: { ڀڀڀ ڀ  پ پ پ پ

ـُ  ت ِن ويمُ  ط ل  ٌِ اًمٜمي  وضمفُ  ٩مي وؿُم  دٍ طُم ٤م اّنزم اعمًٚمٛمقن يقم أُ يمذًمؽ عمي »: ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  ىم٤مل اسم

﮲ } ىم٤مل شمٕم٤ممم: :ٟم٤موم٘مقا ٦مٌ ٗمَ ـم٤مِِ  ف، ارشمدي تُ سم٤مقمٞمي رُ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮴   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳

ٱ ٻ               

 .[141-129]ؾمقرة آل قمٛمران: { ٻپپٻ ٻ 

ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وقال تعالى:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/378احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، ) ، شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌدشجمٛمقع اًمٗمت٤موى» (1)
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ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 

 .[167-166]ؾمقرة آل قمٛمران: { ڇڇڇ

 َث دَ طْم فم٤مهٌر ومٞمٛمـ أَ  [167]ؾمقرة آل قمٛمران:  { ڀڀڀ } ف ؾمٌح٤مٟمف:وم٘مقًمُ 

 يُ  ملْ  ـْ وهق يتٜم٤مول ُمَ  ،٤مٟمٗم٤مىمً 
ڦ } ف:٤م، وىمقًمُ صم٤مٟمٞمً  ٤مد ٟمٗم٤مىمً ضمدي  ؿي ٟم٤مومؼ صمُ  ـْ ، وُمَ ىمٌُؾ  ْؼ ٜم٤مومِ

 يٙمقٟمقا ىمٌَؾ  ؿ ملْ ّني  أَ سملمي  [167]ؾمقرة آل قمٛمران: { ڄڄڦ ڦ ڄ 

 ني وم٢مِ  :، ويمذًمؽ يم٤منرَب ىمْ ًمن أَ يْ يٙمقٟمقا ًملِ  نْ أَ  وْ يت٤ًمووا أَ  نْ أَ  ُمٜمٝمؿ، سمْؾ  رَب ىمْ ذًمؽ أَ 

ـَ  يم٤مٟمقا  :ىمٞمؾ. ٤مساًمٜمي  ٨ُم ٚمُ ُمٕمف صمُ  َل ذَ خَ ، وم٤مٟمْ دٍ يقم ُأطُم  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمـ اًمٜمي  َل ذَ خَ اٟمْ  ُأَبٍّ  اسم

ـْ  ملْ  ذْ إِ  :ٝمؿ ُمٜم٤موم٘ملم ذم اًم٤ٌمـمـوه١مٓء مل يٙمقٟمقا ىمٌؾ ذًمؽ يمٚم   ،(1)٦مٍ َِ ٟمحق صمئاصمًِم   يٙم

 .(3)شٗم٤مق اًمٜم  مَم إِ  هلؿ داعٍ 

 ةِ قي ىمُ  ـْ عم٤م يروٟمف ُمِ  :ؿاِت دَ ٘مَ تَ ٕمْ وا ىمٌؾ ذًمؽ ًمٙمتؿ ُمُ ر  ٓمُ ًم اْو ٟمي اعمٜم٤موم٘ملم إِ  ني وُمـ اعمٕمٚمقم أَ 

 اًم٤ٌمـمَؾ  ني روا أَ شمّمقي  دٍ سم٤معمًٚمٛملم يقم ُأطُم  طمؾي  ا ُم٤موْ أَ ٤م رَ ؿ عمي ًمٙمٜمٝمي  ،ؿّم٤مراِت تِ اعمًٚمٛملم واٟمْ 

 هزيٛم٦مُ  ومٙم٤مٟم٧ْم  ،هؿرُ ُمْ واؾمت٤ٌمن أَ  ،ٗم٤مُق ؾمٞمٜمدطمر، ومٔمٝمر ُمٜمٝمؿ اًمٜم   احلؼي  ني وأَ  ،ؾمٞمٜمتٍم

 .(2)ؿُ ٚمَ قمْ زيؾ. واهلل أَ ٜمْ ٗم٤مق ذم قمٍم اًمتي اًمٜم   ٤ٌمب فمٝمقرِ ؾْم أَ  ـْ ُمِ  ٤مؾمًٌٌ  دٍ اعمًٚمٛملم ذم ُأطُم 

 :ٝم٤مَّم ٚمخي ٗم٤مق دوٟمؽ ُمُ ٤ٌمب فمٝمقر اًمٜم  ؾْم َٕ  سمٕمد هذا اًمٕمرضِ 

 .٦مٌ ىمٚمٌٞمي  ٦مٌ ٟمٗمًٞمي  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 4/168ش )اًمتٗمًػم»(، وُمـ ـمري٘مف اًمٓمؼمي ذم 4/9ش )اًمًػمة»أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق ذم  (1)

 (.17628ش )اًمٙمؼمى»ذم  واًمٌٞمٝم٘مل

 (.7/379احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، ) ، شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌدشجمٛمقع اًمٗمت٤موى» (3)

 (.69، د/ قم٤مدل سمـ قمكم اًمِمدي، )شدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م» (2)
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 .ٞمدُ يمِ إَ  ـُ ٌْ واجلُ  ديدُ اًمِمي  اخلقُف  -3

 .فٚمِ هْ أَ  ئام وحم٤مرسم٦مُ ؾْم ًملِ  اًمٙمٞمدُ  -2

 .ٗم٤مقاًمٜم   ةِ ٠مَ ِْم ذم ٟمَ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  دورُ  -4

 .ٚم٦مٌْ اًم٘مِ  تقيُؾ  -1

 اٟمتّم٤مر اعمًٚمٛملم يقم اًمٗمرىم٤من يقم اًمت٘مك اجلٛمٕم٤من . -6

 .دٍ طُم اعمًٚمٛملم يقم أُ  ٛم٦مُ هزي -7

 :ثايّجا: نجش٠ُ املٓافكني ٚخفاُؤِٖ

ؿ اٟمٍمومقا ّني أَ  ًمٞمُؾ ، واًمدي وؿمقيم٦مٌ  ٤ٌمعٌ شمْ وأَ  نٌ زْ ووَ  ٌؾ ٘مَ ومٙم٤من هلؿ صمِ  ةِ ٌقي ٤م ذم زُمـ اًمٜم  ُمي أَ 

ٝمؿ ُمـ سمٜمٍمتؿ حلٚمٗم٤مِِ  ؿ سمزقمٛمٝمؿ اًمٙم٤مذِب ّني إِ  ؿي اجلٞمش، صمُ  ٨َم ٚمُ ويم٤مٟمقا صمُ  دٍ طُم يقم همزوة أُ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :قمغم اقمتزازهؿ سمٙمثرتؿ اًمٙم٤مصمرةِ  ل  يد ُم٤م قدِ ٝمُ اًمٞمَ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .[11]ؾمقرة احلنم:  {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 دوا حلٔم٦مً ٤م شمردي  عمََ ٓي وإِ  ،ُمٜمٝمؿ يمٌػمةٌ  دادٌ قمْ أَ  ٘مد شمئاؿم٧ْم وم ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٤م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمي ُمي أَ 

يم٤مة اًمزي  عِ ومْ ب قمـ دَ اًمٕمرَ  ؾِ ذم ارشمداد ىم٤ٌمِِ  ٚم٦مً ثي هلؿ مُم  ٦مِ ٤مرخيٞمي اًمتي  ص٦مِ رْ قمـ اٟمتٝم٤مز اًمٗمُ  واطمدةً 

ْ ٟمي إِ  ، سمْؾ ٦مِ يٜمَ دِ واعمَ  ٦مَ ٙمي قمدد اعمًٚمٛملم ذم ُمَ  ٦مِ ٚمي وىمِ  ـْ  ف مل ن ذم احلقار اًمذي يم٤م ضمقدٌ هلؿ وُ  يٙم

 ڤر ُمْ ل إَ وي وقٟمف ذم أَ ٕم٤مرِ ح٤مسم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يُ اًمّمي  ٦مِ وسم٘مٞمي  لِ وي إَ  سملم اخلٚمٞمٗم٦مِ 

 يم٤مة!!ُم٤مٟمٕمل اًمزي  ىمت٤مَل  ادَ رَ ٤م أَ عمي 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ووم٤مة اًمٜمي  دِ جري اعمٜم٤موم٘ملم سمٛمُ  دادُ قمْ رت أَ : ومٝمؾ شمٌخي َل ٠مَ ًْ يَ  نْ أَ  ؾٍ وًم٤ًمِِ 

 ڭ ڭ ڭ ۓ} :۵ ىم٤مل اهلل :زيؾٜمْ اًمتي  ؿِ ٙمَ ُمـ حُمْ  ٤مسم٦مَ ضَم وٟم٘متٌس اإلِ 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
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 وئ ەئ ەئ ائ ائى ى ې ې ې ې ۉ

 .[146-141]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {وئۇئۇئ

 ٤مآُمٜمقا واؾمت٘م٤مُمقا، مت٤مُمً  ؿي ـ يم٤مٟمقا ُمٜم٤موم٘ملم صمُ ممي  ًع ًمٙمثػمٍ ىمد اشمي  اعمٗمتقُح  قسم٦مِ اًمتي  وم٤ٌمُب 

ـُ  ٦مُ ٗمَ يْ ذَ يمًم ىم٤مل طُم  ـِ  اهللِ دِ ٌْ قمَ  ٦مِ ٘مَ ٚمْ ٤مسمٕملم ذم طَم ذم طمديثف ًمٌٕمض اًمتي  ڤ نِ ًَم اًمٞمَ  سم  سم

 .ڤ قدٍ ٕمُ ًْ ُمَ 

ـُ  دُ قَ ؾْم رواه إَ  هق ُم٤م ي٨ُم دواحل   ٦مِ ٘مَ ٚمْ ٤م ذم طَم يمٜمي »ىم٤مل:  (1)$ ل  ٕمِ خَ اًمٜمي  يدٍ زِ يَ  سم

ـِ  اهللِ دِ ٌْ قمَ   ىم٤مل: ؿي ؿ صمُ ك ىم٤مم قمٚمٞمٜم٤م ومًٚمي طمتي  ڤ ٦مُ ٗمَ يْ ذَ طُم  ومج٤مءَ  ڤ ٕمقدٍ ًُ ُمْ  َ سم

ي٘مقل:  ۵ اهللَ  ني ! وم٢مِ !اهللِ ٤منَ حَ ٌْ ؾُم  :٤مٜمَ ٚمْ وم٘مُ  ،ُمٜمٙمؿ ظمػمٍ  قمغم ىمقمٍ ٍ ٗم٤مُق اًمٜم   َل ُأٟمزِ  ًم٘مدْ 

ًي  [141]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: { ۇۇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ } وضمٚمس  اهللِ دُ ٌْ ؿ قمَ ، ومتٌ

 ح٤مسمُ ْص ق أَ اهلل وشمٗمري  دُ ٌْ ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمًجد وم٘م٤مم قمَ  ٦مُ ٗمَ يْ ذَ طُم 
ِ
ف وم٘م٤مل تُ ٞمْ شمَ وم٠مَ  ف، ومرُم٤مين سم٤محلّم٤ٌمء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمرمحـ اًمٙمقذم، أظمق  ، أسمق قمٛمرو، وي٘م٤مل: أسمق قمٌدهق: إؾمقد سمـ يزيد سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل (1)

اًمرمحـ  سمـ ىمٞمس، ويم٤من أؾمـ ُمـ قمٚم٘مٛم٦م، وواًمد قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد، واسمـ أظمل قمٚم٘مٛم٦م قمٌد

، وظم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل، ىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م، قمـ أمحد صم٘م٦م، ُمـ أهؾ اخلػم . ىم٤مل سمـ إؾمقد

روى ؿمٕم٦ٌم، قمـ أب إؾمح٤مق ىم٤مل: طم٩م إؾمقد اًمذهٌل: ويم٤من ُمـ اًمٕم٤ٌمدة واحل٩م قمغم أُمر يمٌػم: وم

صمًمٟملم ُمـ سملم طمج٦م وقمٛمرة. وىم٤مل اسمـ قمقن: ؾمئؾ اًمِمٕمٌل، قمـ إؾمقد سمـ يزيد، وم٘م٤مل: يم٤من 

 صقاًُم٤م ىمقاًُم٤م طمج٤مضًم٤م.

، قمـ اهلل سمـ صٜمدل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض : طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ وىم٤مل قمٌد

يم٤من إؾمقد خيتؿ اًم٘مرآن ذم رُمْم٤من ذم يمؾ  ًمٞمٚمتلم، ويم٤من  ُمٞمٛمقن، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل:

 يٜم٤مم سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، ويم٤من خيتؿ اًم٘مرآن ذم همػم رُمْم٤من ذم يمؾ  ؾم٧م  ًمٞم٤مل.

صمٜم٤م يزيد سمـ قمٓم٤مء، قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ُمرصمد ىم٤مل: يم٤من إؾمقد  وىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓمي٤من: طمدي

، ومٚم ًمي اطمتي سمٙمك، وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م هذا اجلزع؟ وم٘م٤مل: ُم٤م جيتٝمد ذم اًمٕم٤ٌمدة: يّمقم طمتك خييي ويّمٗمري

زم ٓ أضمزع، واهلل ًمق أشمٞم٧م سم٤معمٖمٗمرة ُمـ اهلل ٕمهٜمل احلٞم٤مء ُمٜمف مم٤م ىمد صٜمٕم٧م، إن اًمرضمؾ ًمٞمٙمقن سمٞمٜمف 

، شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»وسملم آظمر اًمذٟم٥م اًمّمٖمػم، ومٞمٕمٗمق قمٜمف، ومئا يزال ُمًتحٞمًٞم٤م ُمٜمف. 

 (.791/ 3ش )اإلؾمئامشم٤مريخ »(، 322/ 2ًمٚمٛمزي  )
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يم٤مٟمقا  قمغم ىمقمٍ  ٗم٤مُق اًمٜم   َل ُأٟمزِ  دْ ، ًم٘م٧ُم ٚمْ ىمُ  ؿ ُم٤مقمٚمِ  ف وىمدْ ٙمِ حِ َو  ـْ ُمِ  ٧ُم ٌْ جِ قمَ  :٦مُ ٗمَ يْ ذَ طُم 

 .(1)شقمٚمٞمٝمؿ شم٤مسمقا ومت٤مب اهلُل ؿي ُمٜمٙمؿ صمُ  اظمػمً 

 :ني ذم أَ  ري٥ٍم  ـْ وُم٤م ُمِ 

ـِ  ٗم٤مِق اًمٜم   سِ أْ رَ  هئاكَ  -1 ـِ  َب  أُ  ذم اعمديٜم٦م: اسم ًي  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم  رة.جْ ًمٚمٝمِ  ٤مؾمٕم٦مِ اًمتي  ٜم٦مِ ذم اًم

ًي  ٤منَ َْم ُمَ ذم رَ  ٦مَ ٙمي ُمَ  وومتَح  -3  .٤مُمٜم٦مِ اًمثي  ٜم٦مِ ُمـ اًم

ف. رسم   قارِ  ضمِ مَم إِ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٙمريؿِ  ل  ٌِ اًمٜم   ٘م٤ملِ تِ اٟمْ  ٞمَؾ ٌَ ىمُ  ٤مقاضًم ومْ يـ اهلل أَ اًمٕمرب ذم دِ  ودظمقَل  -2

رواه  ذم طمدي٨ٍم  ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم ك ىم٤مل اًمري طمتي  ،هذا اخلطي  رُ ازِ ١مَ شمُ  قمقاُمَؾ ٝم٤م يم٤مٟم٧م ْ يمٚمي 

 ًْ ُمُ 
ـِ  رِ ٤مسمِ قمـ ضَم  ؿٌ ٚمِ  نْ أَ  َس يِ أَ  دْ ىمَ  ٤منَ ٓمَ ٞمْ اًمِمي  ني إِ » :٤مُمرومققمً  (3)ڤ اهللِ دِ ٌْ قمَ  سم

 . (2)شؿْ ٝمُ ٜمَ ٞمْ سمَ  شِ يْ رِ حْ  اًمتي ـ ذِم ٙمِ ًمَ ، وَ ِب رَ ٕمَ اًمْ  ةِ رَ يْ زِ  ضَم ذِم  قنَ ٚم  َّم اعمُ  هُ دَ ٌُ ٕمْ يَ 

 ﮸ ﮷ ﮶}فم يف قوله تبارك وتعالى: ِص فم وتـاقُ تِ ؾ  قِ طؾى  ُر آَخ  وهـاك دلقٌل 

    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: )إن اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر(، سمرىمؿ:  (1)

(4236.) 

 ملسو هيلع هللا ىلصؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم وهمزا ُمع اًمٜمٌل  ڤسمـ طمرام إٟمّم٤مري اًمًٚمٛمل اهلل  هق ضم٤مسمر سمـ قمٌد (3)

قه ُمـ اعمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م: ًمٞمٙمقن قمٜمد أظمقاشمف، ومٚمًم مجٞمع همزواشمف ؾمقى همزوت سمدر وأطمد ُمٜمٕمف أسم

٤ًٌم شمٙمقن قمٜمد أظمقاشمف ومٚمؿ يتخٚمػ سمٕمده٤م قمـ همزوة،  ڤاؾمتِمٝمد أسمقه ذم أطمد  شمزوج اُمرأة صمٞم 

طمٚم٘م٦م يٚم٘مل ومٞمٝم٤م احلدي٨م  ملسو هيلع هللا ىلصأطم٤مدي٨م يمثػمة وًمف ذم ُمًجد اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصروى قمـ اعمّمٓمٗمك 

( وُمِم٤مهػم 493/ 3ًمتٕمديؾ )هـ(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف اجلرح وا74واًمٕمٚمؿ، شمقذم ذم اعمديٜم٦م ؾمٜم٦م )

تذي٥م »( و319، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»( و31قمٚمًمء إُمّم٤مر )

ؾمػم أقمئام »(، 312/ 1، ٓسمـ طمجر )شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، 99/ 1ش )اًمتٝمذي٥م

 (.189/ 2، ًمٚمذهٌل )شاًمٜمٌئاء

ب: تريش اًمِمٞمٓم٤من وسمٕمثف هاي٤مه ًمٗمتٜم٦م أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر، سم٤م (2)

 (.7381اًمٜم٤مس، سمرىمؿ: )
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]ؾمقرة  {          

 [61-61إطمزاب:

، ومل ٦مِ ٜمَ يْ دِ ُمـ اعمَ  ملسو هيلع هللا ىلصٝمؿ ضْم رِ ؿ، ومٚمؿ خُيْ هِب  ملسو هيلع هللا ىلصفُ ٞمي ٌِ رى ٟمَ همْ أَ  اهلل ُم٤م ني ٤مسم٧م أَ اًمثي  ـَ ومٛمِ 

 وهق ُم٤م ،ؿِ ًَ سم٤مًم٘مَ  نِ ٘مؽمِ اعمُ  اجل٤مزمِ  ل  هلَ اإلِ  اًمققمٞمدِ  ذطِ  ٗم٤مءَ تِ اٟمْ  دُ يم  ١مَ يُ  ٝمؿ، وهق ُم٤مٚمْ ي٘متُ 

ؿ هُب ٕمذ  ؾمٞمُ  اهللَ ني  وم٢مِ ٓي وإِ  ،ةدي ي٘م٤مشمٚمقا ذم طمروب اًمر   نْ ذم اًمققمٞمد ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم سم٠مَ  دَ يمي ٠مَ شمَ 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :اؿمديدً  ٤ماسمً قمذ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

 دٌ طَم أَ  يم٤مةِ يـ وُم٤مٟمٕمل اًمزي رشمد  قمـ ىمت٤مل اعمُ  ْػ ومل يتخٚمي ، [16]ؾمقرة اًمٗمتح: {ڤڦڦ

 !!ئاُمفؾْم يم٤من ئمٝمر إِ  ـممي 

 ني ، هل أَ ڤ ٦مَ ٗمَ يْ ذَ ٝمؿ ُمع طُم ًمِِ ؾْم أَ  ٦مِ حَ ُمـ ِِٓ  ٛم٦مَ ٙمْ احلِ  ني  أَ ُمـ جمٛمقع هذا يتٌلمي 

 ذم اًمٕمٝمدِ  ا اٟمٙمِمٗمقا ُمرارً ًَم ٚمَ ثْ ف هب٤م، ومًم يم٤مٟمقا ًمٞمٜمٙمِمٗمقا ُمِ سمَ ١مْ يُ  ٓ ٦مً ٚمي اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مشمقا ىمِ 

 صمْ ٝمؿ ذم أَ ٟمٙمقِص  وْ ٝمؿ قمـ اًمٖمزوات، أَ ٗمِ ، قمٜمد ختٚم  اًمٜمٌقي  
ِ
ًمٞمثٌٓمقا ُمـ  ،ٞمٝم٤مًمَ ريؼ إِ اًمٓمي  ٜم٤مء

اعمًٚمؿ..  ػ  اًمّمي  ةِ دَ ًمتٛمزيؼ وطْم  ارِ اًمي   ن ُمًجدَ ئقٞم  قمٜمدُم٤م هُي  وْ ٜملم، أَ ُمِ ١مْ قمزيٛم٦م اعمُ 

ـ، تَ اًمٗمِ  ٤مرةَ صمَ طم٤موًمقا إِ  ا ُم٤مذَ إِ  ٦مِ ٚمي ه١مٓء اًم٘مِ  يٗمْمَح  نْ أَ  ڤ ٦مَ ٗمَ يْ ذَ طُم  وفمٞمٗم٦مُ  ومٙم٤مٟم٧ْم 

 .(1)ٙم٤مًمفؿْم أَ  ـْ ُمِ  ؿمٙمؾٍ  ي  حريػ ذم أَ اًمتي  مم٤مرؾم٦مَ  وْ ي عمقاىمع ىمٞم٤مدي٦م، أَ ّمد  اًمتي  وِ أَ 

 ٝمؿ:ِّم  شمٜم٤مىمُ مَم ِمػم إِ يُ  واي٤مت ُم٤موذم سمٕمض اًمر  

ـُ  دُ يْ ىم٤مل زَ  شي  ٤مرِ خَ صحٞمح اًمٌُ »ومٗمل   ٦مَ ٗمَ يْ ذَ طُم  دَ ٜمْ ٤م قمِ ٜمي يمُ »: (3)$ ٥ٍم هْ وَ  سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1417، )1، عمٜمذر إؾمٕمد، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمٓمٌٕم٦م:شسمراءة اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مق»(1)

 (، سمتٍمف يًػم .74-71(، )1997

ّم٥م ُمـ ىم٤مل ذم طمديثف ظمٚمؾ، اجلٝمٜمل أسمق ؾمٚمٞمًمن اًمٙمقذم خميم صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ مل ي هق زيد سمـ وه٥م (3)

 =وه٤مضمر إًمٞمف ومٌٚمٖمتف ووم٤مشمف ذم اًمٓمريؼ، ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصأدرك اجل٤مهٚمٞم٦م وأؾمٚمؿ ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ }يٕمٜمل:  هذه أي٦مِ  ٤مِب حَ ْص أَ  ـْ ُمِ  َل ٘مِ سمَ  ٤مُمَ  وم٘م٤مل: ڤ

 لْمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ اعمُْ  ـَ ُمِ  َل ٘مِ  سمَ َٓ وَ  ،٦مٌ صمَ ئَا  صمَ ٓي إِ  [13]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ﮸﮹﮺﮵ ﮶ ﮷ 

 ٤مي ُمَ رِ دْ ٟمَ  َٓ  ا٤مرً ٌَ ظْم ٤م أَ ٜمَ وٟمَ ؼِمُ خُتْ  ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ٛمي حُمَ  ٤مُب حَ ْص أَ  ؿْ ٙمُ ٟمي إِ  :اِب  رَ قمْ وم٘م٤مل أَ  .٦مٌ ٕمَ سمَ رْ  أَ ٓي إِ 

ـَ ذِ ه١مٓء اًمي  ٤مُل  سمَ ، ومًَم ٦مٌ ٕمَ سمَ رْ  أَ ٓي إِ  َؼ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  َٓ  نْ أَ  قنَ ٛمُ قمُ زْ ! شمَ ؟َل هِ   َأْي  - ٤مٜمَ قشمَ ٞمُ سمُ  ونَ رُ ٘مِ ٌْ يَ  ي

ْ  ْؾ ضَم ، أَ ٤مُق ًي اًمٗمُ  َؽ ئِ ًمَ وْ أُ  ىم٤مل: ؟٤مٜمَ ومَ ئَا قمْ قن أَ ىمُ ْنِ ويَ  - ٕمقّن٤مقؾِم يٗمتحقّن٤م ويُ   ؿْ ٝمُ ٜمْ ُمِ  َؼ ٌْ يَ  مَل

 .(1)شهُ دَ رْ سمَ  دَ ضَم ٤م وَ عمََ  ٤مءَ اعمَْ  َب َذِ  قْ ًمَ  ػْمٌ ٌِ يمَ  ٌخ ٞمْ ؿَم  ؿْ هُ دُ طَم أَ  ٦مٌ ٕمَ سمَ رْ  أَ ٓي إِ 

ـُ  وٓ  قانِ ًمْ ق سملم إَ ومئا يٗمر   ،فشمِ دَ ٕمِ ُمَ  ف ووم٤ًمدِ ٤مب ؿمٝمقشمِ ذهًمِ  ْي أَ  :رٍ جَ طَم  ىم٤مل اسم

 .ٕمقمِ اًمٓم  

 ًْ صحٞمح ُمُ »ذم  ضم٤مءَ  واي٤مت ُم٤مـ اًمر  وُمِ 
ـَ  َس ٞمْ ىمَ  ني أَ  شؿٍ ٚمِ  ىم٤مل: (3)ڤ ٤مدَ ٌي قمُ  سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ. اٟمٔمر ذم شمرمجتف 76، ُم٤مت سمٕمد اًمثًمٟملم. وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م ڤوصح٥م قمٚمٞم٤ًّم اسمـ أب ـم٤مًم٥م  =

 (.417/ 1، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»( و331ش )اًمت٘مري٥م»

ت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: )وم٘م٤مشمٚمقا أِٛم٦م اًمٙمٗمر إّنؿ ٓ أيًمن هلؿ(، سمرىمؿ: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يم (1)

(4281.) 

، اًمْمٌٕمل  أسمق قمٌد هق: ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد (3) ٤مُمٞم لم،  اهلل اًمٌٍمي  صم٘م٦م، ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، خميم، قمداده ذم اًمِمي

ر سمـ ي٤مه ، وقمًمي ، وأب  سمـ يمٕم٥م، وأب ذرٍّ ، ومج٤مقم٦م. روى قمٜمف: احلًـ، روى قمـ: قمٛمر، وقمكمٍّ

 واسمـ ؾمػميـ، وأسمق جمٚمز ٓطمؼ سمـ محٞمد، وأسمق ٟمية اعمٜمذر سمـ ُم٤مًمؽ، وهمػمهؿ.

، وىمد رطمؾ إمم اعمديٜم٦م، وصغم ُمع قمٛمر. وروى احلٙمؿ  ويم٤من يمثػم اًمٕم٤ٌمدة واًمٖمزو، وًمٙمٜميف ؿمٞمٕمل 

ُمـ ري٤مط ُمٍم،  اهلل: أن ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد وومد إمم ُمٕم٤موي٦م، ومٙم٤ًمه ريٓم٦م سمـ قمٓمٞم٦م، قمـ اًمٜمي سمـ قمٌد

اعم١مدب: طمدصمٜم٤م  ومرأيتٝم٤م قمٚمٞمف ىمد ؿمؼ قمٚمٛمٝم٤م. وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: يم٤من صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدي٨م. وىم٤مل يقٟمس

قمٌٞمد اهلل سمـ اًمٜمي، قمـ أسمٞمف، قمـ ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد: أٟمف يم٤مٟم٧م ًمف ومرس قمرسمٞم٦م، يمٚمًم ٟمتج٧م ُمٝمًرا محؾ 

هلل طمتك يرى اًمً٘م٤مِلم ىمد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ويم٤من إذا صغم هبؿ اًمٖمداة مل يزل يذيمر ا -إذا أدرك  -قمٚمٞمف 

ُمروا سم٤معم٤مء، خم٤موم٦م أن يّمػم أضم٤مضًم٤م أو يّمػم همقًرا، أو طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس ُمـ ُمٓمٚمٕمٝم٤م، خم٤موم٦م أن 

( 933/ 1، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 121/ 1ش )اإلص٤مسم٦م»شمٓمٚمع ُمـ ُمٖمرهب٤م. اٟمٔمر ذم شمرمجتف 

 هـ(.417ش )اًمت٘مري٥م»و
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 ٤مئً ٞمْ ؿَم  مْ أَ  قهُ ٛمُ تُ يْ أَ رَ  ٤ميً أْ رَ ، أَ كِمٍّ قمَ  رِ ُمْ  أَ ذِم  ؿْ تُ ٕمْ ٜمَ ي َص ذِ ا اًمي ذَ هَ  ؿْ ٙمُ ٞمٕمَ ٜمِ َص  ؿْ تُ يْ أَ رَ : أَ رٍ ًمي ًمٕمَ  ٧ُم ٚمْ ىمُ »

ْ  ٤مئً ٞمْ ؿَم  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ قُل ؾُم ٤م رَ ٜمَ ٞمْ ًمَ إِ  دَ ٝمِ قمَ  ٤موم٘م٤مل: ُمَ  ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  قُل ؾُم رَ  ؿْ ٙمُ ٞمْ ًمَ إِ  هُ دَ ٝمِ قمَ    هُ دْ ٝمَ ٕمْ يَ  مَل
 ٤مسِ  اًمٜمي مَم إِ

 ٜمَ ُمُ  نَمَ قمَ  ْل ٜمَ اصمْ  فُ ٛمَ ٚمَ قمْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ قَل ؾُم رَ  ني أَ  ٦مُ ٗمَ يْ ذَ  طُم يِن ؼَمَ ظْم أَ  ـْ ٙمِ ًمَ ، وَ ٦مً ٤مومي يمَ 
 َٓ  ٦مٌ ٞمَ ٟمِ ًَم صمَ  ؿْ ٝمُ ٜمْ ُمِ  ٤م٘مً ٤مومِ

ْ  ٦مٌ ٕمَ سمَ رْ أَ ، وَ ٤مطِ ٞمَ اخْلِ  ؿ   ؾَم ذِم  ُؾ ٛمَ اجْلَ  ٩َم ٚمِ ك يَ تي طَم  ٦مَ ٜمي اجْلَ  قنَ ٚمُ ظُم دْ يَ    ٦مُ ٌَ ٕمْ ؿُم  ٤مَل ىمَ  ٤مُمَ  ظْ ٗمَ طْم أَ  مَل
 .(1)شؿْ ٝمِ ٞمْ ومِ

سمَ  ؿُ ٝمُ ٙمَ ٞمْ ٗمِ ٙمْ شمَ  ؿْ ٝمُ ٜمْ ُمِ  ٦مٌ ٞمَ ٟمِ ًَم صمَ » :وذم رواي٦مٍ  ك ٝمؿ طمتي ت٤مومِ يمْ ٤مر ئمٝمر ذم أَ ُمـ اًمٜمي  هاٌج  .ش٦مُ ٚمَ ٞمْ اًمد 

 .(3)هؿورِ دُ ذم ُص  ؿَ جُ ٜمْ يَ 

ف ٛمِ ف وشمٗم٤مىمُ ٌٕم٤مصمِ اٟمْ  سمداي٤مُت  ومٙم٤مٟم٧ْم  ،ه اجلديدِ وـمقرِ  ٤مٟمٞم٦مِ ف اًمثي ذم ُمرطمٚمتِ  ٗم٤مُق قم٤مد اًمٜم   ؿي صمُ 

 ـْ وُم٤م يم٤من ًمف ُمِ  ي  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ٠مٍ ٌَ ؾَم  ـِ سم اهللِ دِ ٌْ قمَ  دِ قمغم يَ  ڤ نَ ًَم ثْ قمُ  ئاوم٦مِ ر ظِم اظِم وَ ذم أَ 

ـِ  نَ ًَم ثْ اعمًٚمٛملم قمُ  وسمخٚمٞمٗم٦مِ  ،٦مِ يي ٌقِ اًمٜمي  ٦مِ ٜمَ يْ دِ سم٤معمَ  ٤مرة اًمٗمتٜم٦م اًمتل قمّمٗم٧ْم صمَ ذم إِ  سم٤مرزٍ  دورٍ   سم

 .ڤ اؾ ؿمٝمٞمدً تِ وىمُ  ،فٞمح دُمُ ٌِ اؾمتُ  نِ ٝم٤م أَ ّن٤ميتُ  ك يم٤مٟم٧ْم طمتي  ڤ ٤منَ ٗمي قمَ 

ـُ  اهللِ دُ ٌْ ؾمٚمؽ قمَ  ًم٘مدْ  ،ٟمٕمؿْ  ـِ ِ َب  أُ  ـُ ف اًمذي يم٤من قمٚمٞمف اسمْ ذاشمَ  ريَؼ اًمٓمي  ٠مٍ ٌَ ؾَم  سم  ،قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

ٝم٤م ٌِ ٓمَ ذم طَم  ٜم٦م ويزيدُ تْ اًمٗمِ  ل ٟم٤مرَ يمِ اهلل ُيذْ  فُ ٚمَ ٤مشمَ ، ويم٤من ىمَ رَ ٗمْ ٓمـ اًمٙمُ سمْ وأَ  ،ئامَ ؾْم ٝمر اإلِ فمْ وم٠مَ 

 ةِ ٍْمَ ف ًمٚمٌَ شمقضمي  ؿي صمُ  ٦مً صمئاصملم هجريي  ىمٌؾ ؾمٜم٦مِ  ٤مزِ جَ ر ذم احلِ فمٝمَ  هٜم٤م وهٜم٤مك، وم٘مدْ  كُ ويتحري 

رة، اُمَ ١مَ اعمُ  دَ ٘مْ ذًمؽ ًمَٞمٜمِْٔمَؿ قمِ  يمؾ   ٍْمَ  ُمِ مَم هم٤مدر إِ  ؿي صمُ  ٤ممِ  اًمِمي مَم رطمؾ إِ  ؿي صمُ  ٦مِ قومَ اًمٙمُ  ؿي صمُ 

 ٗم٤مذِ ٟمْ وإِ  ،ف٤ٌمقمِ شمْ ه ذم شمٙمثػم أَ دَ ٝمْ ضُم  ا٘م٤مق ضم٤مهدً اًمِم   ورَ ذُ سمُ  عَ رَ ىم٦م، ويزْ رْ اًمٗمُ  َؾ ٌْ طَم  َؾ تِ ٗمْ ويَ 

 .(2)داومفهْ أَ  وت٘مٞمِؼ  ،فٓمِ ٓمَ ظُم 

 ـْ ُمِ  ٤مر ؾم٤مسم٘مً يمِ ذُ   ُم٤ممَم وهذا يٕمقد سمٜم٤م إِ  ،٦مٌ هيقديي  ف ٟمٌت٦مٌ ٟمي أَ  ل اًمٙمريؿُ ظِم ؽ شمٚمحظ أَ وًمٕمٚمي 

ه ذم ـمقرِ  ٦مُ ديئَ ف اًمري تشمرسم ؿْ يمًم هُ  ،ؾم٤مًم٦مذم زُمـ اًمر   ٞمؿَ ظِم ف اًمقَ ُمٜم٤مظَم  ؿْ هُ  قدِ ٝمُ يمقن اًمٞمَ 

 .اجلديدِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٤3779مب: سمدون، سمرىمؿ: )أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم، سم (1)

 (.3779/3أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم، سم٤مب: سمدون، سمرىمؿ: ) (3)

 اٟمٔمر ُمٌحًث٤م يم٤مُمئًا قمـ ؾمػمة اسمـ ؾم٠ٌم. (2)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

ـُ ذيمَ  ُمٕمل ُم٤م ْؾ ُمي وشم٠مَ  قمٜمد ذًمؽ  وٟمّم٧ٌْم » ذم ؾمػمشمف طمٞم٨م ىم٤مل: ٤مَق حَ ؾْم إِ  ره اسم

 سِ وْ ُمـ إَ  ٞمٝمؿ رضم٤مٌل ًمَ إِ  ٤مَف َو وأَ  اوطمًدً  ٤مسمٖمٞمً  اًمٕمداوةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم اًمٞمٝمقد ًمرَ  ٤ٌمرُ طْم أَ 

 .(1)شُمع هيقد ؿْ اهُ قَ ويم٤من هَ  ،ٟمٗم٤مٍق  َؾ هْ ومٙم٤مٟمقا أَ  ،ِج رَ زْ واخلَ 

ـُ وىمد ذيمَ  ﯀ } قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: $ ػْمٍ ثِ يمَ  ر اسم ﮿   ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺

   : $، ىم٤مل  [14]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {      ﯁

اعمنميملم  وسِ ؤُ ورُ  قدِ ٝمُ ٤ٌمر اًمٞمَ طْم أَ  ـْ هؿ ُمِ ؾم٤مؤُ ؤَ هؿ ورُ اؤُ ؼَمَ ؿ ويمُ ٝمؿ ؾم٤مدُت وؿمٞم٤مـمٞمٜمُ »

 .(3)شواعمٜم٤موم٘ملم

 .(2)شىم٤مترُ ذم اًمٓم   ؿْ تُ ِْم طَم قْ تَ ًمقٓ اعمٜم٤موم٘مقن ٓؾْم »: $ اًمٌٍمي   ـُ ًَ ًمذا ىم٤مل احلَ 

ـُ  ًمٙمثرتؿ قمغم فمٝمر  :ؿِّن ف ذم ؿم٠مْ يٙمقن يمٚم   نْ أَ  آنُ رْ يم٤مد اًم٘مُ » :$ ؿِ ٞم  اًم٘مَ  وىم٤مل اسم

ٜمقن ذم ُمِ ١مْ اعمُ   يًتقطمَش ئاي ًمئَ  :ض ُمٜمٝمؿرْ إَ  سم٘م٤معُ  قاف اًم٘مٌقر، ومئا ظمٚم٧ْم ضْم وذم أَ  ،ضرْ إَ 

ً   طمقُش ٝمؿ اًمقُ ٗمَ ٓمَ وخَتْ  ،اعمٕم٤ميش ٤ٌمُب ؾْم هبؿ أَ  َؾ وشمتٕمٓمي  ،ىم٤مترُ اًمٓم    .(4)شقاتٚمَ ذم اًمٗمَ  ٤ٌمعُ واًم

 ٞمؾٍ  سمٕمد ضمِ ٞمئًا ُم٤من ضمِ زْ يتٕم٤مىمٌقن قمغم ُمرور إَ  ٗم٤مدٌ طْم وأَ  ٦مٌ يي ر  ًمذا يم٤من ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذُ 

 .تٙمرةٍ ٌْ ُمُ  ٤مًمٞم٥َم ؾَم وأَ  ُمٕم٤مسةٍ  َؾ ٝمؿ سمقؾم٤مِِ ئاومِ ؾْم ٓمك أَ يًػمون قمغم ظُم 

 ر:ٗمْ ًمٚمٙمُ  ٜم٦مِ ٓمِ ٌْ اعمُ ئام ؾْم ًملِ  رةِ ٝمِ ٔمْ اعمُ  ٦مِ ق اًم٤ٌمـمٜمٞمي رَ : اًمٗمِ نِ ٠مْ ؿَم  ـْ ُمـ ذًمؽ ُم٤ميم٤من ُمِ 

 (1)٤مًم٘مراُمٓم٦ميم. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .3/121، اسمـ هِم٤مم، )شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م» (1)

تقرم: ، أسمق اًمٗمداء إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل )اعمششمٗمًػم اسمـ يمثػم» (3)

 (.1/11هـ(، دار اًمٗمٙمر، )774

(، وؾمٜمده طمًـ إٓ أن اسمـ ؿمقذب مل يًٛمع 116ش )صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملم»أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم  (2)

 ( ُمـ وضمف آظمر. 317ش )اإلذاف»ُمـ احلًـ. ورواه اسمـ أب اًمدٟمٞم٤م ذم 

 (.1/218ش )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم» (4)

هـ( 378سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق، يم٤مٟم٧م سمداي٦م فمٝمقرهؿ قم٤مم ) هؿ ومرىم٦م سم٤مـمٜمٞمي٦م يٜمتًٌقن إمم إؾمًمقمٞمؾ (1)

ضمٕم٦م، وأني   =اشميًٛم٧م دقمقتؿ سم٤معمرطمٚمٞمي٦م: وم٤مٕومم ُمٜمٝم٤م ٟم٤مدوا سم٤مًمتيِمٞم ع ٔل اًمٌٞم٧م، وذم اًمثي٤مٟمٞم٦م ىم٤مًمقا سم٤مًمري
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  ُّٛمقَن سم٤مًمٗم٤مـمٛمٞم   لمٌٞمدي  واًمٕم ًَ  .(1) لموُي

  (3)٦مِ واًمٜمّمػميي. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمقن سمٓمئان ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ ُمٚمي٦م اًمٜمٌل   = ، وىمد شمٚمٓميخ٧م أي٤مدهيؿ ملسو هيلع هللا ىلصقمٚمٞم٤ًّم يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، وصم٤مًمث٦م إصم٤مذم يدي

هـ( وأوىمٕمقا سم٠مهٚمٝم٤م ُمذسمح٦م قمٔمٞمٛم٦م، وذم قم٤مم 392دُم٤مء اعمًٚمٛملم: وم٘مد دظمٚمقا اًمٙمقوم٦م قم٤مم )سمًٗمؽ 

هـ( وصؾ أسمق 211هـ( اقمؽموقا ىم٤مومٚم٦م احلج٤مج وم٘متٚمقا اًمرضم٤مل وؾمٌقا اًمٜم٤ًمء، وذم قم٤مم )394)

ٞمػ ذم أهٚمٝم٤م، وذم قم٤مم ) ًي هـ( وصؾ أسمق ـم٤مهر وًمٞمس 217ـم٤مهر اًم٘مرُمٓمل  اًمٌٍمة، وووع اًم

٦م يقم اًمؽموي٦م وم٘متؾ احلجٞم٩م ذم اعمًجد احلرام، واىمتٚمع احلجر إؾمقد اًمذي سم٘مل ذم  سمٓم٤مهر إمم ُمٙمي

 هـ( .. إًمخ.221طمقزتؿ طمتك قم٤مم )

ُم٘م٤مٓت »(، ويمذًمؽ 71-71-69ًمٕمٌداهلل اًمٖمري٥م )ش وضم٤مء دور اعمجقس»اٟمٔمر: يمت٤مب 

قت ريؽم، ، قمكم  سمـ إؾمًمقمٞمؾ إؿمٕمري أسمق احلًـ، ت٘مٞمؼ: هٚمٛمشاإلؾمئاُمٞم لم واظمتئاف اعمّمٚم لم

فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق وظم٤ٌم٨ِم »(، ويمذًمؽ 111سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، )ص -دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب 

 (.3/171، قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين، )شاعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمت٤مريخ

اح سمـ ديّم٤من اعمجقد، وىمد سمدأ  (1) أُم٤م اًمٕمٌٞمديقن اًمٗم٤مـمٛمٞمقن ومٞمٜمتًٌقن إمم قمٌد اهلل سمـ ُمٞمٛمقن اًم٘مدي

( صمؿ ومتحقا ُمٍم صمؿ اًمِم٤مم طمتك أصٌحقا أيمؼم ىمقة ذم اًمٕم٤ممل 396ٝمؿ ذم اعمٖمرب قم٤مم )طمٙمٛم

، وُمـ أسمرز طمٙم٤مم اًمٕمٌٞمدي لم احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل اًمذي اديقمك إًمقهٞمي٦م، وسم٨مي دقم٤مشمف جيقسمقن  اإلؾمئاُمل 

ون سمٛمٕمت٘مدات اعمجقس، يم٤مًمتيٜم٤مؾمخ واحلٚمقل، وفمٚمي٧م هذه اًمدوًم٦م ا ًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ؾم٤مِر أٟمح٤مء ممٚمٙمتف يٌنم 

ع اعمًٚمٛملم وشمًتٌٞمح دُم٤مءهؿ طمتك ىمٞمض اهلل ًمزرقمٝمؿ يًدا ُمـ اخلػم طم٤مصدة ذًمؽ هق  اًم٤ٌمهمٞم٦م شمرو 

وضم٤مء »شمٕم٤ممم وم٘م٣م قمٚمٞمٝمؿ واؾمت٠مصؾ ؿم٠مومتٝمؿ. اٟمٔمر:  $هـ 168صئاح اًمديـ إيقب  قم٤مم 

 (.77-76-71اهلل اًمٖمري٥م، ) ، ًمٕمٌدشدور اعمجقس

قن سم٤مًمٕمٚمقي لم. ٟمِم٠مة ومرىمتٝمؿ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م أُم٤م اًمٜمّمػمي قن وم٠مشم٤ٌمع حمٛمد سمـ ٟمٍم، و (3) يًٛمي

اهلجري، ُمـ ُمٕمت٘مداتؿ : شمٜم٤مؾمخ إرواح وىمدم اًمٕم٤ممل وإٟمٙم٤مر اًمٌٕم٨م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر، ورهبؿ قمكم 

٤ًٌم ذم اطمتئال  -ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل-اًم٤ٌمب .. ويم٤مٟمقا  ڤوؾمٚمًمن  ملسو هيلع هللا ىلصوحمٛمد احلج٤مب  ڤ ؾمٌ

، رىمؿ شجمٚم٦م اعمجتٛمع اًمٙمقيتٞم٦م»اـمٚمع قمغم أقمداد  اًمٜمّم٤مرى ًمٌئاد اًمِم٤مم ذم احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م.

(: ًمتٕمٚمؿ يمؿ اجلراِؿ اًمتل ارشمٙمٌٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اًمٜمّمػمي هٜم٤مك ذم مح٤مة 492-413-491-497)

وطمٚم٥م وهمػمه٤م، ٟم٤مهٞمؽ قمًم قمٚمٞمف طم٤مل إظمقاٟمٜم٤م أن ذم اًمِم٤مم ُمـ سمٖمل وىمٝمر واقمتداء سمٙمؾ أؾمٚمح٦م 

ُمـ أؿمٌف أسم٤مه ومًم »ي يّمدق ومٞمف اعمثؾ اًم٘م٤مِؾ : اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل قمغم يد سمِم٤مر اعمجرم اًمذ

 = ُمـ ومرىمٝمؿ : اًمِمًمًمٞم٦م واًم٘مٛمري٦م واحلٞمدري٦م واًمٖمٞمٌٞم٦م.ش .. فمٚمؿ
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 معهم
 (1)واًمدروز. 

  ِِ٦مٞمي واًمٌٝم٤م
(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هؿ أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، سمؾ أيمٗمر ُمـ اعمنميملم، : »$ىم٤مل قمٜمٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمئام  =

أن دُم٤مءهؿ  $، وىمد ذيمر شأقمٔمؿ ُمـ ضر اًمٙمّٗم٤مر اعمح٤مرسملم ملسو هيلع هللا ىلصوضرهؿ قمغم أُّم٦م حمٛمد 

وٓ ري٥م أن ضمٝم٤مد ه١مٓء وإىم٤مُم٦م احلدود قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أقمٔمؿ اًمٓم٤مقم٤مت »صمؿ ىم٤مل:  –ؿ ُم٤ٌمطم٦م وأُمقاهل

(. 21/141، ًمِمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )شجمٛمقع اًمٗمت٤موى»اٟمٔمر: ش. وأيمؼم اًمقاضم٤ٌمت

 (.81اهلل اًمٖمري٥م، ) ، ًمٕمٌدشوضم٤مء دور اعمجقس»ًمًٝمػم حمٛمد قمكم. ش اًمٜمّمػمي٦م»و

( وىمد أقمٚمـ أًمقهٞم٦م احل٤ميمؿ ؾمٜم٦م 421ت -هـ271اًمزوزين )أُم٤م اًمدروز وم٠مشم٤ٌمع محزة سمـ قمكم  (1)

هـ( ودقم٤م إًمٞمٝم٤م، ٟمِم٠مت هذه اًمٗمرىم٦م ذم ُمٍم ًمٙمٜمٝم٤م مل شمٚم٨ٌم أن ه٤مضمر أشم٤ٌمقمٝم٤م إمم اًمِم٤مم 418)

وأصٌح هلؿ وضمقد ىم٤مِؿ ذم يمؾ ُمـ ًمٌٜم٤من وؾمقري٦م وومٚمًٓملم، وشمٓمّقع قمدد ُمـ أسمٜم٤مء هذه اًمٜمحٚم٦م ذم 

ًمٕمديد ُمـ ؿمٌٙم٤متؿ اًمتجًًٞم٦م ًمّم٤مًمح اًمٞمٝمقد. ُمـ ضمٞمش اًمدوم٤مع اإلهاِٞمكم، أًم٘مل اًم٘مٌض قمغم ا

ُمٕمت٘مداتؿ اًم٘مقل سم٠مًمقهٞم٦م احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل، واًمرضمٕم٦م، وإٟمٙم٤مر اًمٜمٌقات، ويزقمٛمقن ٟمًخ دي٤مٟمتٝمؿ 

جلٛمٞمع اًمدي٤مٟم٤مت، وي٘مقًمقن سمتٜم٤مؾمخ إرواح، ويٜمٙمرون اًمٌٕم٨م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر، ُمـ زقمًمِٝمؿ 

 جٞم٥م اًمٕمناوي وقمدٟم٤من سمِمػم ... إًمخ.اعمٕم٤مسيـ: يمًمل ضمٜمٌئاط ووًمٞمد ضمٜمٌئاط واًمديمتقر ٟم

 –، اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمِم٤ٌمب اإلؾمئاُمل شاعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ًمألدي٤من واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة»اٟمٔمر: 
وضم٤مء دور »( وُم٤م سمٕمده٤م، ويمذًمؽ 332(، )ص1989-1419اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )

 (، وهمػمه٤م .87-86اهلل اًمٖمري٥م، )ص ، ًمٕمٌدشاعمجقس

ىم٦م ُمـ اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م فمٝمرت ذم إيران ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم ًمٚمٝمجرة قمغم يد أُم٤م اًمٌٝم٤مِٞم٦م ومٗمر (3)

ُم١مؾمًٝم٤م: طمًلم سمـ قمغم اعم٤مزٟمدراين اعمٚم٘م٥م سم٤مًمٌٝم٤مء .. وىمد ىم٤مُم٧م هذه اًمٗمرىم٦م قمغم أٟم٘م٤مض اًم٤ٌمسمٞم٦م 

هـ( 1322سمٕمد اقمت٘م٤مل زقمٞمٛمٝم٤م إليمًمل ومّمقل اعمنطمٞم٦م، وًمد ُم١مؾمس اًمٗمرىم٦م طمًلم سمـ قمكم ؾمٜم٦م )

ٞم٦م ُمٜمذ صٖمره وقم٤مذ اًمّمقومٞم٦م وأظمذ ُمـ اًمًٌئٞملم اًمٞمٝمقد ومٙمرة احلٚمقل، وُمـ وشمٚم٘مك اًمٕمٚمقم اًمِمٞمٕم

اًمزردؿمتٞم٦م ومٙمرة اًم٤ٌمب. وىمد َوضَمَدت اًمٌٝم٤مِٞم٦م يمؾي قمقن ُمـ اإلٟمجٚمٞمز. ُمـ شمقضمٝم٤متؿ اخلروج قمغم 

ؾم٤مِر إدي٤من سمزقمؿ أّن٤م زرقم٧م اًمِمحٜم٤مء واًمٌٖمْم٤مء سملم اًمٜم٤مس، وهذه اًمٗمٙمرة ُمتٚم٘م٤مة ُمـ اًمّمقومٞم٦م 

  اًمذي ىم٤مل: اًمٖمئاة يم٤مسمـ قمرب

 وىمد يمٜم٧م ىمٌؾ اًمٞمقم أٟمٙمر ص٤مطمٌل

 

 إذا مل يٙمـ ديٜمل إمم ديٜمف داين 

 ًم٘مد ص٤مر ىمٚمٌل ىم٤مسمئًا يمؾ صقرة 

 

 ومٛمرقمك ًمٖمزٓن ودير ًمره٤ٌمن 

 
= 
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  ًمخ.إ... (1)٦مواًم٘م٤مدي٤مٟمٞمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسمٞم٧م ٕوصم٤من ويمٕم٦ٌم ـم٤مِػ  =

 

 وأًمقاح شمقراة وُمّمحػ ىمرآين 

 أديـ سمديـ احل٥م أٟمك شمقضمٝم٧م 

 

 ريم٤مٌِف وم٤محل٥م ديٜمل وإيًمين 

ِٞملم اًم٘مقل سمقطمدة إدي٤من، وم٘مد ىم٤مًمقا سمقطمدة إوـم٤من، وم٤مًمقـمـ قمٜمدهؿ قم٤ٌمرة وُمـ أومٙم٤مر اًمٌٝم٤م 

قمـ اًمٕم٤ممل يمٚمف، وىم٤مًمقا سمقطمدة اًمٚمٖم٦م ّٕن٤م ؾمت١مدي إمم اًمتٗم٤مهؿ اعمِمؽمك سملم اًمِمٕمقب، أُم٤م قم٘م٤مِدهؿ 

 ومٛمٜمٝم٤م، اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمٜمل واًمتٜم٤مؾمخ واحلٚمقل واعمٙم٤مؿمٗم٦م.

اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم »إسمراهٞمؿ احلٛمد، و ، عمحٛمد سمـشاًمٌٝم٤مِٞم٦م»وعمزيد شمقؾمع واـمئاع اٟمٔمر: 

وضم٤مء »(، 62صاًمري٤مض، ) –، اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمِم٤ٌمب اإلؾمئاُمل شإدي٤من واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة

 (، وهمػمه٤م. 82اهلل اًمٖمري٥م ) ، ًمٕمٌدشدور اعمجقس

محد اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م: هل ومرىم٦م ٟمِم٠مت أواِؾ اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجري ذم اهلٜمد، وهؿ أشم٤ٌمع ُمرزا همئام أ (1)

٤م قمغم اعمًٚمٛملم، وًمد ُمرزا همئام قم٤مم ) ًً هـ( وأصٞم٥م ذم 1316اًم٘م٤مدي٤مين، ويًّٛمقن سم٤مٕمحدي٦م شمٚمٌٞم

ؿم٤ٌمسمف سمٚمقصم٦م قم٘مٚمٞم٦م وٟمقسم٤مت قمّمٌٞم٦م ويم٤من يتداوى ُمٜمٝم٤م سمٌٕمض اعمًٙمرات.. ُمـ وئآشمف زقمٛمف: 

عمًٞمح )أن روح اعمًٞمح ىمد طمّٚم٧م ومٞمف، وأن ُم٤مُيٚمٝمٛمف ُمـ اهلل هق يم٤مًم٘مرآن واًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، وأن ا

ؾمٞمٜمزل آظمر اًمزُم٤من ذم ىم٤مدي٤من، وأن ىم٤مدي٤من سمٚمدة ُم٘مدؾم٦م ُمٜمزًمتٝم٤م اًمث٤مًمث٦م سمٕمد احلرُملم واحل٩م إًمٞمٝم٤م 

 ومريْم٦م، وىم٤مل سمٙمٗمر ُمـ يٙمذسمف(.

أُم٤م قم٘م٤مِد اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ومٛمٜمٝم٤م: )اقمت٘مدوا أن اهلل يّمكم ويّمقم ويّمحق ويٙمت٥م ويّمٞم٥م وخيٓمئ 

ظمتؿ اًمٜمٌقة  [، ٓ ي١مُمٜمقن سمٕم٘مٞمدة1]ؾمقرة اًمٙمٝمػ: {ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ}وجي٤مُمع 

، واقمت٘مدوا أن همئام أمحد أومْمؾ ُمـ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل ملسو هيلع هللا ىلصسمٛمحٛمد 

ويٗمّْمٚمقن ىم٤مدي٤من قمغم ُمٙم٦م  -ڤ -وؾمئاُمف، وزقمٛمقا أن روم٘م٤مء همئام أمحد سمٛمٜمزًم٦م اًمّمح٤مسم٦م 

واعمديٜم٦م( ويم٤مٟم٧م ّن٤مي٦م همئام أمحد ٟمتٞمج٦م ُم٤ٌمهٚم٦م دارت سمٞمٜمف وسملم اًمِمٞمخ اعم٤ٌمرك: صمٜم٤مء اهلل 

رشمني، سمٕمد أن شمٜم٤مفمرا قمّدة ُمرات، ويم٤مٟم٧م اعم٤ٌمهٚم٦م دقم٤مء يمٚمٞمٝمًم سم٠من ي٘مٌض اهلل روح اًمٙم٤مذب أُم

ُمٜمٝمًم ذم طمٞم٤مة ص٤مطمٌف ويًٚمط قمٚمٞمف داء ُمثؾ داء اًمٓم٤مقمقن يٙمقن ومٞمف طمتٗمف، وومٕمئًا شم٤ٌمهئا وسمٕمد صمئاصم٦م 

 قمنم ؿمٝمًرا وقمنمة أي٤مم ُم٤مت ُمرزا سم٤معمرض اًمذي شم٤ٌمهئا سمف وهق ُمرض اًمٙمقًمػما، وعمزيد شمقؾمع

، ٕب احلًـ اسمـ قمكم احلًٜمل اًمٜمدوي، وأب إقمغم اعمقدودي، شاًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م»واـمئاع اٟمٔمر يمت٤مب 

اًمري٤مض  –، عمحٛمد إسمراهٞمؿ احلٛمد، دار اًم٘م٤مؾمؿ شاًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م»وحمٛمد اخلي طمًلم، ويمذًمؽ 

، اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمِم٤ٌمب شاعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة»(، و1417-1996)

 (.287اًمري٤مض، ) –ؾمئاُمل اإل



 021 

 

 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـِ  اهللِ  دِ ٌْ قمـ قمَ »ُمٜمٝم٤م:  ذم رواي٤مٍت  ضم٤مءَ  ُم٤من ُم٤ماًمزي  رَ قمغم يمثرة اعمٜم٤موم٘ملم آظِم  ٤م يدل  وممي   سم

 ؿْ ٝمِ ٞمْ ومِ  َس ٞمْ ًمَ  ؿْ هِ دِ ٤مضمِ ًَ  ُمَ ذِم  قنَ ٕمُ ٛمِ تَ جَيْ  ٤منٌ ُمَ زَ  ٤مسِ  اًمٜمي غَم قمَ  لَمي شمِ ٠مْ ٞمَ ًمَ  ىم٤مل: ڤ روٍ ٛمْ قمَ 

ًي » ىم٤مل: ـِ ًَ وقمـ احلَ ، (1)شـٌ ُمِ ١مْ ُمُ  قَد يمؾي ىمقمٍ طمتي  ٤مقم٦مُ ٓ شم٘مقم اًم ًُ  .(3)شُمٜم٤موم٘مقه٤م ك َي

 احلدي٨م اًمذي رواه مَم ِمػم سمذًمؽ إِ يُ  $ اًمٌٍميي  ـَ ًَ احلَ  ٤ممَ ُمَ اإلِ  ني ٠مَ ٙمَ وًمَ 

 اٌت قَ ٜمَ ؾَم  ٤مسِ  اًمٜمي غَم  قمَ ِت ٠مْ ٞمَ ؾَم »ف ىم٤مل: ٟمي أَ  ملسو هيلع هللا ىلصك ٗمَ ٓمَ ّْم قمـ اعمُ  ڤ ةَ رَ يْ رَ قهُ سمُ أَ 

  ُق دي ، ُيَّم ٤مٌت اقمَ دي ظَم 
َ ُي١مْ ، وَ ُق ٤مدِ ٤م اًمّمي ٝمَ ٞمْ ومِ  ُب ذي ُيٙمَ وَ  ،ُب ٤مذِ ٙمَ ٤م اًمْ ٝمَ ٞمْ ومِ   ـُ مَت

 نُ قي خُيَ ، وَ ـُ ٤مِِ ٤م اخْلَ ٝمَ ٞمْ ومِ

َ ٝمَ ٞمْ ومِ  ْٕ  فُ ٤مومِ اًمتي  ُؾ ضُم اًمري » ؟ ىم٤مل:٦مُ َْم ٌِ يْ وَ وُم٤م اًمر   :ىمٞمؾ ش٦مُ َْم ٌِ يْ وَ ٤م اًمر  ٝمَ ٞمْ ومِ  ُؼ ٓمِ ٜمْ يَ وَ  ،لْمُ ُمِ ٤م ا

ش٦مِ ٤مُمي ٕمَ اًمْ  رِ ُمْ  أَ ذِم  ؿُ ٚمي ٙمَ تَ يَ 
(2). 

 اٌت وًم٘م٤مءَ  شُمٕم٘مد طمقاراٌت  ذْ إِ  :هق اًمذي ٟمراه ذم زُم٤مٟمٜم٤م – اعمًتٕم٤منُ  واهلُل - وهذا

ك وٓ طمتي  ،يٕم٦مسمٕمٚمقم اًمنمي هلؿ  صٚم٦مَ  ٓ ـْ ُمع ُمَ  ئاٌت ٘م٤مسمَ ودُمرى ُمُ  ئامٌ ىمْ وشمًتٙمت٥م أَ 

يم٤من  ويتٓم٤موًمقن سم٤محلدي٨م ذم ىمْم٤مي٤م ًمقْ  ،ٝمؿؿ، ومُٞمدًمقن سمآراِِ قاهلِ طْم ٤مس وأَ سمقاىمع اًمٜمي 

ُث  ؿُ ٝمَ ٚمْ وهق اعمُ  رَ ٛمَ ُمٜمٝم٤م ذم زُمـ قمُ  رءٌ   .رٍ دْ ؾ سمَ هْ أَ  ـْ ُمِ  ٞم٤مَخ ؿْم ع هل٤م إَ جلٛمَ  ،واعُمحدي

 س:ُمْ ُمـ ُمٜم٤موم٘مل إَ  ُمٜم٤موم٘مق اًمٞمقم ذ  

ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ  ذ   اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ومٞمٙمؿ اًمٞمقمَ » :ىم٤مل ڤ ٦مَ ٗمَ يْ ذَ ومٕمـ طُم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ُمـ ـمري٘ملم قمـ إقمٛمش قمـ 119، 118ش )صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملم»أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم  (1)

ش اًمٙم٤مُمؾ»اهلل سمـ قمٛمرو ُمقىمقوًم٤م، وروي ُمرومققًم٤م، أظمرضمف اسمـ قمديٍّ ذم  ظمٞمثٛم٦م قمـ قمٌد

د، (، ًمٙمـ ذم اًمًٜمد رواد سمـ اجلراح وٕمٞمػ، وروايتف قمـ اًمثقري ومٞمٝم٤م وٕمػ ؿمدي2/178)

 وهذا احلدي٨م ُمٜمٝم٤م. 

( ؾمٜمده طمًـ ًمقٓ أن اسمـ ؿمقذب مل يًٛمع 117ش )صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملم»أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم  (3)

 ُمـ احلًـ. 

(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 4126أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، يمت٤مب: اًمٗمتـ، سم٤مب: ؿمدة اًمزُم٤من، سمرىمؿ: ) (2)

 (.2361، سمرىمؿ: )شصحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»
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 ني إِ  ىم٤مل: ؟ويمٞمػ ذاك اهللِ دِ ٌْ ٤م قمَ سمَ ٤م: ي٤م أَ ٜمَ ٚمْ ىم٤مل: وم٘مُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد رَ 

و َؽ ئِ وًمَ أُ  اعمٜم٤موم٘ملم  ني إِ  ىم٤مل: ٤موقمٜمف أيًْم  .(1)ٜمقنٕمٚمِ ه١مٓء يُ  ني ٝمؿ وإِ ن ٟمٗم٤مىمَ يم٤مٟمقا ُين 

 .(3)ًمنيْ سمٕمد اإلِ  رُ ٗمْ ًم هق اًمٙمُ ٟمي وم٢مِ  ٤م اًمٞمقمَ ُمي وم٠مَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم ُمٜمٝمؿ قمغم قمٝمد رَ  ذ   اًمٞمقمَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ  ِه   لمُ ُمِ قال اعمٜم٤موم٘ملم، يمٞمػ وهق أَ طْم سم٠مَ  قم٤مملٍ  ظمٌػمٍ  : هذا يمئامُ ٧ُم ٚمْ ىمُ 

ُمـ  ڤ ٦مَ ٗمَ يْ ذَ طُم  كَ رَ دْ أَ  ـْ يم٤من ُمَ  ذْ إِ  :هؿًمءَ ؾْم أَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ف رَ قمَ دَ قْ تَ ؾْم ا ـْ وُمَ 

 ًمقْ  ڤومًمذا ي٘مقل  ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم ؿ اًمري ه هِب ؼَمَ ظْم أَ  ـْ ذ  ممي  ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمد اًمري 

 ؟ٜم٤مُمٜم٤موم٘مل زُم٤مٟمِ  كَ رَ دْ أَ 

 ُؾ حِ ئا يًتٗمْ ومَ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم اًمري  ح٤مِب ْص أَ  ـَ ُمَ ٤مس زَ ى ذم اًمٜمي َهَ  ٗم٤مُق ا يم٤من اًمٜم  ذَ وم٢مِ 

 سم٦مُ رْ همُ  ًم ازدادْت ويمٚمي ، يـاًمد   قاهمٞم٧م، وهمرسم٦مِ اًمٓمي  ـَ ه زُمَ ه ويًتنمي ضرُ رُ ظمٓمَ 

 ؟سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذُ  ٗم٤مُق ر اًمٜم  ًم يمثُ يمٚمي  ،هّم٤مرُ ٟمْ أَ  يـ وىمؾي اًمد  

ـي  ًٓ ؿْم ذ أَ اختي  اًمٞمقمَ  ٗم٤مَق اًمٜم   ًمٙم وٟمقاٍد  ٤مٍت ٞمي ٕمِ ومَجْ  ٤ًمٍت ؾمي ١مَ ُمُ  ٦مِ قمغم هٞمئَ  ٛم٦مً ٜمٔمي ُمُ  ٙم٤م

اًمروشم٤مري  ٤مُت وُم٤م مجٕمٞمي ، ٤مسٝم٤م ًمتْمٚمٞمؾ اًمٜمي ًمِِ ؾْم أَ  ـْ ُمِ  ْت ، همػمي ئامٍ قمْ إِ  ِت وؿمٌٙم٤م

 ٓي إِ  ٤ًمن واحلٞمقانِ ٟمْ قمغم اإلِ  ٦مَ مْح واًمري  ٦مَ ٤ًمٟمٞمي ٟمْ قمل اإلِ اًمتل شمدي  ٤ًمُت ؾمي ١مَ واًمٚمٞمقٟمز واعمُ 

 ؾْم ٛمك سم٠مَ ٔمْ قمُ  ٌل وَ ٗم٤مق اًمذي شمدقمٛمف دُ اًمٜم   ٤منِ ـمَ ًمَنَ  تدادٌ اُمْ 
ٍ
 ـْ هب٤م ُمِ  اهلُل زَل ٟمْ أَ  ُم٤م ًمء

 يي قِ يٜمٝم٤م وهُ دِ  ـْ ُمِ  ٦مِ ُمي إُ  َخ ٚمْ شمريد ؾَم  ٦مٌ هيقديي  ٤ًمٌت ؾمي ١مَ ًم هل ُمُ ٟمي وإِ ، ٓم٤منٍ ٚمْ ؾُم 
ٝم٤م ًمتٕمٛمؾ قمغم تِ

ؿْ ٚم  ؾَم  ؿْ ٚم  ؾَم  ؿي ٝمُ هلؿ، وم٤مًمٚمي  ٙملمِ ٛمْ واًمتي  قدٍ هَيُ  ُم٦مِ دْ ظِم 
(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملم»(، وُمـ ـمري٘مف اًمٗمري٤مب ذم 27296ش )ُمّمٜمٗمف»ؿمٞم٦ٌم ذم  أظمرضمف اسمـ أب (1)

 (، وؾمٜمده صحٞمح.12)

أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمٗمتـ، سم٤مب: إذا ىم٤مل قمٜمد ىمقم ؿمٞمًئ٤م صمؿ ظمرج وم٘م٤مل سمخئاومف، سمرىمؿ:  (3)

(6697.) 

 (.98-97، د/ حمٛمد ُمقؾمك ٟمٍم، )صشاعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م» (2)



 023 

 

 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ني وهق أَ  َٓ أَ ، ٥م قمٚمٞمفيؽمشمي  اًمذي ىمدْ  سِ ٌْ اًمٚمي  ٞمف ودمٚمٞم٦مِ ًمَ ٤مرة إِ ؿَم ُمـ اإلِ  دي ٓسمُ  وهٜم٤م ُمٚمحظٌ 

ـَ  ٦مَ ٌَ ٘مْ قمُ   ُمي ل أُ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  رُ ثَ يمْ أَ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ىم٤مل رَ  :ىم٤مل ڤ رٍ ٤مُمِ قمَ  سم
 .(1)ش٤مهَ اؤُ ري ل ىمُ تِ

 ُمي ل أُ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  رُ ثَ يمْ أَ » ش:ومٞمض اًم٘مدير» ذم اعمٜم٤موي   ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 
: اًمذيـ ِي أَ ش ٤مهَ اؤُ ري ل ىمُ تِ

ع ًمدومْ  ٦مً شم٘مٞمي  آنَ رْ حيٗمٔمقن اًم٘مُ  وْ ويْمٕمقٟمف ذم همػم ُمقاوٕمف، أَ  ،فٝمِ ضْم ًمقٟمف قمغم همػم وَ وي يت٠مَ 

 .ي  قِ ٌَ اًمٜمي  اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمٕمٝمدِ  ف، وهذه صٗم٦مُ ئاومَ دون ظِم ٘مِ تَ ٕمْ ُمُ  ؿْ ٗمًٝمؿ، وهُ ٟمْ ٝمٛم٦م قمـ أَ اًمت  

ي  نَمِ خَمْ وىم٤مل اًمزي 
٤مهر ف ذم اًمٔمي ادشمُ رَ ُمٜمٝمًم إِ  يمئًا  ني َٕ  :ي٤مءَ ٗم٤مق اًمر  سم٤مًمٜم   ادَ رَ أَ » :(3) 

ِٓ  ٓ اًمٕمٛمؾِ  ٟمٗم٤مَق  ادَ رَ وىمٞمؾ: أَ  ذم اًم٤ٌمـمـ. ُم٤م ئاُف ظِم   رَ ٝمَ فمْ أَ  اعمٜم٤مومَؼ  ني ، وَٕ ٘م٤مدِ تِ قمْ ا

 صمٜم٤مءَ  رَ ٛمَ ْو وأَ  ،رةَ سمٕمٛمٚمف أظِم  رَ ٝمَ فمْ ل أَ راِِ ف، واعمُ ف وُم٤مًمِ دُمِ  ٛم٦مَ ّْم قمِ  رَ ٛمَ ْو وأَ  ،سم٤مهلل ًمنَ يْ اإلِ 

ًِ  طمظي  رَ ٛمَ ْو ه وأَ دَ وطْم  ف يريد اهللَٟمي أَ  رَ ٝمَ فمْ أَ  واًم٘م٤مرُئ  ،ٞم٤مٟمْ اًمد   وقمرَض  ٤مسِ اًمٜمي  ف وهق ٟمٗم

ًَ قاُب اًمثي  ، اعمٜم٤مومَؼ  فَ ٌَ ؿْم وم٠مَ  ،ئالضْم اإلِ   قمٛمٚمف سمٕملمِ مَم إِ  ويٜمٔمرُ  ،ًمف ئًا هْ ف أَ ، ويرى ٟمٗم

ـِ واؾْم   .ش٤مهرِ واًمٔمي  تقي٤م ذم خم٤مًمٗم٦م اًم٤ٌمـم

 ري ّم٤مل اًم٘مُ ظِم  ـْ ُمِ  رْ ذَ اطْم »: (2)$ ازِم  زَ اًمٖمَ  ٤ممُ ُمَ وًمذًمؽ ىم٤مل اإلِ 
ِ
: ٦مِ سمٕمرْ إَ  اء

.شدِ ًَ واحلَ  ،ؼْمِ ، واًمٙمِ ٦مِ ٚمَ جَ ، واًمٕمَ ؾِ ُمَ إَ 
(2) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ُمـ طمدي٨م 4/111اهلل سمـ قمٛمرو، وأظمرضمف أيًْم٤م ) (، ُمـ طمدي٨م قمٌد3/171ف أمحد )أظمرضم (1)

 (.711، سمرىمؿ: )شاًمّمحٞمح٦م»، وصححف إًم٤ٌمين ذم ڤقم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر 

اخلقارزُمل اًمٜمحقي ص٤مطم٥م هق: يمٌػم اعمٕمتزًم٦م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمزخمنمي  (3)

هـ( ويم٤من رأؾًم٤م ذم اًمٌئاهم٦م 467ن ُمقًمده سمزخمنم ذم رضم٥م ؾمٜم٦م )يم٤مش اعمٗمّّمؾ»وش اًمٙمِم٤مف»

٤مسم٦م، ُم٤مت ًمٞمٚم٦م قمروم٦م ؾمٜم٦م ) ًي هـ(. ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل: ويم٤من 128واًمٕمرسمٞم٦م واعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من ويم٤من ٟم

ش ُمٕمجؿ إدسم٤مء»( و398 - 397/ 6ش )إٟم٤ًمب»داقمٞم٦م إمم آقمتزال اهلل ي٤ًمحمف. اٟمٔمر ذم شمرمجتف 

ُمٗمت٤مح »( و1382/ 4ش )شمذيمرة احلٗم٤مظ»( و78/ 31ش )ان آقمتدالُمٞمز»( و121 - 136/ 19)

 (.111/ 31، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 97/ 3ش )اًمًٕم٤مدة

ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ واًمذيم٤مء اعمٗمرط هق: زيـ اًمديـ أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓمقد اًمٖمزازم  (2)

 =هـ( يم٤من ُمـ يم٤ٌمر 411ّ٘م٥م سمحج٦م اإلؾمئام، وًمد قم٤مم )وم٘مٞمًٝم٤م قم٤معًم٤م سم٤مًمًٚمقك وإظمئاق زاهًدا، ًم
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 ـْ ُمِ  آشم٤مهؿ اهلُل ه قمغم ُم٤ماءَ رَ ٔمَ وشمراه حيًد ٟمُ ، ومُٞم٘مٓمع قمٜمف ،شمراه يًتٕمجؾ قمغم اخلػم

 .وٓ وم٤مضمرٌ  قمٚمٞمٝم٤م وم٤مؾمٌؼ  مُ دِ ُي٘مْ  ٓ َح وىم٤ٌمِِ  َح حيٛمٚمف قمغم ومْم٤مِِ  ٤مًم يٌٚمغ ُمٌٚمٖمً ومْمٚمف، ومرسمي 

وم٤مؾمتٜمٙمروا  .ٚمًمءَ واًمٕمُ  اءَ ري  اًم٘مُ ٓي إِ  لٍّ ُم  قمغم ذِ  ٤مُف ظَم أَ  ٤مُم»: قوي  اًمٜمي  ٤ممُ ُمَ وهلذا ىم٤مل اإلِ 

شل  ٕمِ خَ اًمٜمي  (1)ٞمؿُ اهِ رَ سمْ إِ  فُ ٤مًمَ ًم ىمَ ٟمي وإِ  ،فتُ ٚمْ ىمُ  ٤م ُم٤مٟمَ وم٘م٤مل: أَ  ،ُمٜمف ذًمؽ
 (3). 

ـُ ا ٤مءٌ ٓمَ وىم٤مل قمَ  ظم٤مًمٗم٧َم  ومٚمقْ  :وين ُمٕمٝمؿرُ ذَ واطْم  ،اءَ ري وا اًم٘مُ رُ ذَ اطْم »: (2) ٤مٍح سمَ رَ َأِب  سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـّ ظم٤ممتتف يم٤مٟم٧م إمم ظمػم إن ؿم٤مء اهلل طمٞم٨م ذيمر أٟمف  = اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وُمـ قمٔمًمء اًمٗمئاؾمٗم٦م واًمّمقومٞم٦م، ًمٙم

سملم يديف، وذيمر أٟمف سمٕمد إيٖم٤مًمف قمٛمًرا ُمـ اًمزُمـ ذم ؿمٕم٤مب اًمٗمٚمًٗم٦م ش صحٞمح اًمٌخ٤مري»ُم٤مت و

ل طمٜملم. أىمٌؾ قمغم ـمٚم٥م وأودي٦م اًمتّمقف وُمٗم٤مزات اعمٜمٓمؼ وقمٚمؿ اًمٙمئام  رضمع ُمـ يمؾ ذًمؽ سمخٗمي

 - 31/ 3ش )ـمٌ٘م٤مت اسمـ اًمّمئاح»هـ(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف 111أهٚمف .. ُم٤مت ؾمٜم٦م )احلدي٨م وجم٤مًم٦ًم 

قمٞمقن »( و327/ 3ش )اعمختٍم ذم أظم٤ٌمر اًمٌنم»( و319 - 316/ 4ش )وومٞم٤مت إقمٞم٤من»( و32

ديـ ذم اإلؾمئام»( و369 - 366/ 11ش )ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم»(، 367 - 363/ 12ش )اًمتقاريخ ش اعمجد 

 (.232/ 19، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 184 - 181)

اًمٞمًمين صمؿ اًمٙمقذم ُمٗمتل  هق: اإلُم٤مم احل٤مومظ وم٘مٞمف اًمٕمراق أسمق قمٛمران إسمراهٞمؿ سمـ يزيد سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل (1)

ًٞم٤م ُمـ احلج٤مج.أهؾ اًمٙمقوم٦م هق واًمِمٕمٌل ذم زُم٤مّنًم، ويم٤م  ن رضمئًا ص٤محل٤ًم وم٘مٞمًٝم٤م، ويم٤من ُمتخٗم 

ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ مح٤مد: ىم٤مل سمنّمت إسمراهٞمؿ سمٛمقت احلج٤مج، ومًجد ورأيتف يٌٙمل ُمـ اًمٗمرح. 

هـ(، وهق اسمـ مخًلم أو 96ىم٤مل اسمـ طمجر: صم٘م٦م إٓ أٟمف يرؾمؾ يمثػًما، ُمـ اخل٤مُم٦ًم، ُم٤مت ؾمٜم٦م )

/ 9ش )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( و69/ 1ش )ة احلٗم٤مظشمذيمر»( و31/ 1ش )وومٞم٤مت إقمٞم٤من»ٟمحقه٤م. يٜمٔمر: 

 (.131/ 4، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 141

 (.3/81ش )ومٞمض اًم٘مدير»مل أضمد ُمـ ظمرضمف، وًمٙمـ ذيمره اعمٜم٤موي ذم  (3)

حمٛمد اًم٘مرر  ، أؾمٚمؿ اًم٘مرر ُمقٓهؿ اإلُم٤مم ؿمٞمخ اإلؾمئام ُمٗمتل احلرم أسمقهق: قمٓم٤مء اسمـ أب رسم٤مح (2)

وٟمِم٠م ذم ُمٙم٦م وىمد أدرك ُم٤مِتلم ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  ڤُمقٓهؿ اعمٙمل، وًمد ذم ظمئاوم٦م قمثًمن 

ُمـ ؿمًمِٚمف ىمقًمف: )إن اًمرضمؾ ًمٞمحدصمٜمل سم٤محلدي٨م وم٠مٟمّم٧م ًمف يم٠مين مل أؾمٛمٕمف وىمد ؾمٛمٕمتف ىمٌؾ أن يقًمد  ملسو هيلع هللا ىلص

/ 1ش )اًم٘مراءـمٌ٘م٤مت »( و71/ 2ش )ُمٞمزان آقمتدال»هـ(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف 17ؾمٜم٦م ) $..(. شمقذم 

، ًمٚمذهٌل شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 219ش )ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ»( و372/ 1ش )اًمٜمجقم اًمزاهرة»( و112

(1 /78.) 
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 مَم ل إِ ُمِ يًٕمك سمدَ  نْ ف أَ تُ ٜمْ ُمِ أَ  ، ُم٤م٤م طم٤مُمْم٦مٌ ّني وي٘مقل إِ  ةٌ قَ ٚمْ ٤م طُم ّني : إِ قُل ىمُ ٟم٦م أَ ٤مُمي هؿ ذم رُ دَ طَم أَ 

 .(1)شرٍ ضم٤مِِ  ٓم٤منٍ ٚمْ ؾُم 

ـُ  ُؾ ٞمْ َْم وىم٤مل اًمٗمُ   ري قمـ اًم٘مُ  سمٕمٞمدةً  ااؿمؽموا دارً » ف:ٜمِ سمْ ِٓ  (3) ٤مضٍ ٞمَ قمِ  سم
ِ
زم  ُم٤م ،اء

، (2)شويِن دُ ًَ طَم  طمًٜم٦مٌ قمكّم  فمٝمرْت  نْ إِ ، وقيِن ٚمُ تَ ىمَ  ٦مٌ ل زًمي ُمٜم   فمٝمرْت  نْ !! إِ ؟واًم٘مقمُ 

ٌ  ُمُ  ،هبؿ ويًتخػ   ،٤مس قمغم اًمٜمي ُمٜمٝمؿ يتٙمؼمي  وًمذًمؽ شمرى اًمقاطمدَ  ًم ٟمي يم٠مَ  ،فٝمَ ضْم وَ  ٤مًً ٕم

 ،٦مِ ٜمي سم٤مجلَ  اهلل ُمٜمِمقرٌ  ـَ ُمِ  هُ ٤مءَ ًم ضَم ٟمي يم٠مَ  وْ أَ  ،ريمٕمتلم  زي٤مدةَ ّمكم  ٤مس سمًم يُ قمغم اًمٜمي  ـ  يٛمُ 

ًي  ـَ ٘مَ ٞمْ تَ ف اؾْم ٟمي يم٠مَ  وْ أَ  ،٤مرـ اًمٜمي ُمِ  ةِ اءَ واًمؼَمَ  ُمع  ؿي ٤مس، صمُ اًمٜمي  رِ ًم٤ًمِِ  ٘م٤موةَ ًمٜمٗمًف، واًمِمي  ٕم٤مدةَ اًم

ُ يٚمٞمؼ سمف اًمتي  وهذا ٓ، ُت وَ ًَم تَ ويَ  ،اعمتقاوٕملم ٤ٌمَس ًمِ  ُس ٌَ ٚمْ ذًمؽ يَ  وٓ  ،عُ وم  واًمؽمي  ٙمؼم 

ـي  ،ٜم٤مومٞمفيُ  سمْؾ  ،فٛمُ ئاِِ يُ  شهـ.ا. ٍِمُ ٌْ يُ  ك ٓٛمَ قمْ إَ  وًمٙم
(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/81ش )ومٞمض اًم٘مدير»مل أضمد ُمـ ظمرضمف، وًمٙمـ ذيمره اعمٜم٤موي ذم  (1)

إلؾمئام أسمق قمكم اًمتٛمٞمٛمل سمـ ُمًٕمقد سمـ سمنم اإلُم٤مم اًم٘مدوة اًمث٧ٌم ؿمٞمخ اهق: اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض  (3)

قمغم اعمًٚمٛملم، ويم٤من ؾم٥ٌم  اًمٓمريؼاخلراؾم٤مين اعمج٤مور ًمٚمحرم. وًمد سمًٛمرىمٜمد، يم٤من ؿم٤مـمًرا ي٘مٓمع 

﮴ }شمقسمتف أٟمف قمِمؼ ضم٤مري٦م، ومٌٞمٜمًم هق يرشم٘مل اجلدران إًمٞمٝم٤م إذ ؾمٛمع شم٤مًمًٞم٤م يتٚمق:  ﮲  ﮳  ے ۓ ۓ

آواه اًمٚمٞمؾ إمم [، ومٚمًم ؾمٛمٕمٝم٤م ىم٤مل: سمغم ي٤مرب، ىمد آن. ومرضمع، وم16]ؾمقرة احلديد: {﮵ ﮶ ﮷

ظمراسم٦م، وم٢مذا ومٞمٝم٤م ؾم٤مسمٚم٦م، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ٟمرطمؾ. وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: طمتك ٟمّمٌح: وم٢من ومْمٞمئًا قمغم اًمٓمريؼ 

 ي٘مٓمع قمٚمٞمٜم٤م.

ىم٤مل: ومٗمٙمرت وىمٚم٧م أٟم٤م أؾمٕمك سم٤مًمٚمٞمؾ ذم اعمٕم٤ميص، وىمقم ُمـ اعمًٚمٛملم ه٤مهٜم٤م خي٤مومقٟمٜمل، وُم٤م 

 شمقسمتل جم٤مورة اًمٌٞم٧م احلرام.أرى اهلل ؾم٤مىمٜمل إًمٞمٝمؿ إٓ ٕرشمدع، اًمٚمٝمؿ إين ىمد شم٧ٌم إًمٞمؽ، وضمٕمٚم٧م 

ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ؿمًّمس: رأي٧م أوم٘مف اًمٜم٤مس وأورع اًمٜم٤مس وأطمٗمظ اًمٜم٤مس ويمٞمًٕم٤م واًمٗمْمٞمؾ واسمـ 

اعم٤ٌمرك .. ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: إن اًمٗمْمٞمؾ صدق اهلل وم٠مضمرى احلٙمٛم٦م قمغم ًم٤ًمٟمف ومٛمـ ذًمؽ: )أُمس ُمثؾ 

ٜمد اهلل، وسم٘مدر ُم٤م يٕمٔمؿ واًمٞمقم قمٛمؾ وهمًدا أُمؾ( وىم٤مل: )سم٘مدر ُم٤م يّمٖمر اًمذٟم٥م قمٜمدك يٕمٔمؿ قم

اًمت٤مريخ »هـ(، وىمٞمؾ: ىمٌٚمٝم٤م. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 187ؾمٜم٦م ) $قمٜمدك يّمٖمر قمٜمد اهلل(. ُم٤مت 

ُمٞمزان »( و11 - 47/ 4ش )وومٞم٤مت إقمٞم٤من»( و84/ 8ش )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء»( و132/ 7ش )اًمٙمٌػم

 ( وهمػمه٤م.433/ 8، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 261/ 2ش )آقمتدال

 (.3/81ش )ومٞمض اًم٘مدير»ُمـ ظمرضمف، وًمٙمـ ذيمره اعمٜم٤موي ذم  مل أضمد (2)

ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م  -، ًمٚمٛمٜم٤موي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت شومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم» (4)

 (.81-3/81م(، ) 1994 -هـ  1411إومم )
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 قي ٌُ ٟمُ  ئامِ قمْ أَ  ـْ ُمِ  ؿٌ ٚمَ قمَ  : وهذا احلدي٨ُم ٧ُم ٚمْ ىمُ 
واًمذيـ  اءَ ري ٤م ه١مٓء اًم٘مُ ٜمَ يْ أَ رَ  وم٘مدْ  ملسو هيلع هللا ىلصف شمِ

 ٗم٤مظَ ًمْ ٘مٜمقا إَ شمْ أَ  اءٌ ري ىمُ ، ؿهِب  ٦مُ ئاُمٞمي ؾْم اإلِ  ٦مُ ُمي إُ  ٧ِم ٞمَ ٚمِ تُ ـ اسمْ ممي  قمٚمٞمٝمؿ احلدي٨ُم  ٟمصي 

 سمًًمع اًمٖمِ  كِمَ تُ ُمٜمٝمؿ اسمْ  ـمقا ذم اًمٕمٛمؾ، ويمثػمٌ ومري  ، سمْؾ قا اًمٕمٛمَؾ ٜمُ ًِ ومل حُيْ  ،واحلروَف 
ِ
 ،ٜم٤مء

ف وا سمآي٤مشمِ ؽَمَ واؿْم  ،وا سمٙمت٤مب اهللرُ ٤مضَم شمَ  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل - ًم احلِمٞمشورسمي  ،ظم٤مناًمد   ِب وُذْ 

 .ٕم٦مٍ ُمْ وقمٜمد دَ  ،طم٦مٍ رْ ، قمٜمد ومَ ٦ٌمٍ ٜم٤مؾَم ُمُ  ذم يمؾ   آنِ رْ ٚمقن سم٤مًم٘مُ يمي ، يت٠مَ ىمٚمٞمئًا  ٤مصمٛمٜمً 

هؿ ي٘مقل دَ طَم أَ  ني إِ  ر واًمٕمٛمؾ، سمْؾ دسم  ًمٚمتي  ٓ، ومح٥ًم ؿِ ٟم  ل واًمؽمي ٖمٜم  قمٜمدهؿ ًمٚمتي  آنُ رْ اًم٘مُ 

  ٤محً تٌج  ُمُ 
ِ
 ،صقت لِ وي إَ  فِ ضْم قمغم اًمقَ  :٤مُمريٙمَ ذم أَ  ٤معُ ٌَ ـمتل شمُ ْذ أَ  ني إِ  ىم٤مل: ُم٤م وي٤م ًمًقء

 عُ وُيًٛمَ  ،ئامومْ ف ئمٝمر ذم إَ ٟمي ئاٟم٦م، ويٗمخر سم٠مَ ومُ  سم٦مِ رِ ٓمْ اعمُ  ٤مين صقُت اًمثي  فِ ضْم وقمغم اًمقَ 

 سمذًمؽ. ٤مل شمِمجٞمٕمً ف ًم٘مِ ٟمي وأَ  ،فصقشمُ 

ذًمؽ وحيًٌقن  هؿ، يٗمٕمٚمقن يمؾي ز طمٜم٤مضمرَ ٤موِ جُي  ٓ آنَ رْ ون اًم٘مُ اًمذيـ ي٘مرأُ  ؿُ ؽ هُ وًمئِ أُ 

 ويتٚمقٟمف طمؼي  آنَ رْ ون اًم٘مُ اًمذيـ ي٘مرأُ  – ٦مٌ ٚمي ىمِ  ؿْ وهُ  –ؽ وًمئِ ٤م أُ ُمي أَ ، ٤مٕمً ٜمْ ٜمقن ُص ًِ ؿ حُيْ ّني أَ 

ف، تِم٤مهِبِ قن سمٛمُ ٜمُ ُمِ ١مْ ويُ  ،فٛمِ ٙمَ حْ ف، ويٕمٛمٚمقن سمٛمُ ُمقن طمراُمَ ر  وحُي  ،فقن طمئاًمَ ٚم  شمئاوشمف، حُيِ 

ٚمقا ٛمقه وقمٛمِ قه وشمٕمٚمي ؾُم رَ ومدَ  ،ةٍ وه سم٘مقي ذُ ظَم ٝم٤مر، أَ ف ذم اًمٜمي ويٕمٛمٚمقن سم ،ٞمَؾ قن سمف اًمٚمي ٞمُ وحُيْ 

 ،ُمٜمٝمؿ ٜم٤م اهلُلٚمَ ضمٕمَ  ،٤مطم٘مًّ  آنِ رْ اًم٘مُ  ُؾ هْ أَ  ؿْ ؽ هُ ئِ وًمَ وأُ  ،فتُ اهلل وظم٤مصي  ُؾ هْ أَ  ؿْ ؽ هُ وًمئِ سمف، أُ 

 .(1)شؿِت رَ ُمْ ٟم٤م ذم زُ وطمنَمَ 

 ري سم٤مًم٘مُ  ٥ُم ٕمَ ٚمْ ٞمَ ًمَ  ٞمٓم٤منَ اًمِمي  ني إِ » ىم٤مل: (3) سمـ ديٜم٤مر قمـ ُم٤مًمؽ
ِ
 ٞم٤منُ ٌْ يمًم يٚمٕم٥م اًمّم   ،اء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.61، د/ حمٛمد ُمقؾمك ٟمٍم )صشاعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م»اٟمٔمر:  (1)

ٕمٚمًمء إسمرار، ُمٕمدود ذم صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم، وُمـ أقمٞم٤من يمت٦ٌم اعمّم٤مطمػ، وًمد ذم أي٤مم اسمـ هق: قَمَٚمُؿ اًم (3)

ًمف أىمقال ُمٗمٕمٛم٦م سم٤محلٙمٛم٦م واًمققمظ واًمتقضمٞمف، ومٛمـ ذًمؽ: ُمـ شم٤ٌمقمد ُمـ زهرة  ڤقم٤ٌمس 

اًمدٟمٞم٤م، ومذاك اًمٖم٤مًم٥م هقاه. وىم٤مل: ظمرج أهؾ اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومل يذوىمقا أـمٞم٥م رء ومٞمٝم٤م. ىمٞمؾ: 

 هـ(.121هـ( وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل: )137وم٦م اهلل شمٕم٤ممم. شمقذم رمحف ؾمٜم٦م )وُم٤م هق؟ ىم٤مل: ُمٕمر

 =ُمٞمزان »( و318/ 8ش )اجلرح واًمتٕمديؾ»( و14/ 11ش )تذي٥م اًمتٝمذي٥م»اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 
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يٌتٖمل  ذي ٓاًمي  اًمذي شمٕمرف سمف اًم٘م٤مرَئ  ىمٞمَؼ اًمدي  ٌقيي اًمٜمي  َػ ْص ؽ اًمقَ وٟمَ ودُ ،  (1)زِ قْ سم٤مجلَ 

 .ٕم٦مً ٛمْ وٓ ؾُم  ،ري٤مءً  ٓ ،اهلل فَ ضْم  وَ ٓي ف إِ شمِ راءَ سم٘مِ 

ـِ  رِ ٤مسمِ ومٕمـ ضَم   ٤مسِ اًمٜمي  ـِ ًَ طْم أَ  ـْ ُمِ  ني إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ىم٤مل، ىم٤مل رَ  ڤ اهللِ دِ ٌْ قمَ  سم

 .(3)شك اهللََِم خَيْ  فُ ٟمي أَ  ٧َم يْ أَ رَ  أُ رَ ٘مْ يَ  فُ تَ ٕمْ ٛمِ ا ؾَم ذَ ي إِ ذِ ، اًمي آنِ رْ ٘مُ ٤مًمْ سمِ  ٤مشمً قْ َص 

ل ٘مِ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  رُ ثَ يمْ أَ » ملسو هيلع هللا ىلصك ٗمَ ٓمَ ّْم طمدي٨م اعمُ  ـْ ُمِ  اعم٘مّمقدَ  ني  أَ يتٌلمي ؾمٌؼ  جمٛمقع ُم٤م ـْ ُمِ 

 ُمي أُ 
 ٤مزم ٓ، وسم٤مًمتي اعمثقسم٦مِ  ٥َم ٚمَ اهلل وـمَ  فَ ضْم ف وَ ئاوشمِ قن سمتِ ٖمُ تَ ٌْ يَ  ذيـ ٓؿ اًمي هُ  (2)ش٤مهَ اؤُ ري ل ىمُ تِ

 .مَ زَ ًمْ وأَ  ٥َم ضَم وْ اهلل وأَ  رَ ُمَ ف يمًم أَ قمِ وٓ يٜم٘م٤مدون ًمنَمْ  ،ٙم٤مُمفطْم يٕمٛمٚمقن سم٠مَ 

 ُمٜمٝم٤م: دِ ُمـ اًمٗمقاِِ  اًمٕمديدُ  صمٛمرات هذا احلدي٨ِم  ـْ وًمذا يم٤من ُمِ 

  ُقمدم  ِٓ  ري قات اًم٘مُ ْص أَ  ـِ ًْ سم٤معمٔم٤مهر وسمحُ  ارِ ؽِم همْ ا
ِ
 نَ زِ ك ٟمَ طمتي  ،ؿشمئاوِت  ومج٤ملِ  اء

ْ ٕم٤مهلَ ؿ وومِ قاهلَ طْم أَ   .عِ ؿ سمٛمٞمزان اًمنمي

  ٌؿ ئاوَت ّمقا شمِ ٚمِ وًمُٞمخْ  ،رةِ ثْ ه١مٓء اًمٙمَ  ـْ  يٙمقٟمقا ُمِ ٓي لم أَ ٜمِ ُمِ ١مْ ًمٚمٛمُ  وذم احلدي٨م شمقضمٞمف

ومٗمل احلدي٨م اًمذي  :آن ًمُٞم٘م٤ملرْ اًم٘مُ  ، ٓ أن يٓمٚمٌقااهلل شمٕم٤ممم فِ ضْم ؿ ًمقَ ٚمْ ٝمؿ اًمٕمِ ٌَ ٚمَ وـمَ 

 مَم إِ  ُل زِ ٜمْ يَ  ٦مِ ٤مُمَ ٞمَ ٘مِ اًمْ  مُ قْ يَ  ٤منَ ا يمَ ذَ إِ  اهللَ ني إِ » :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمـ اًمٜمي  ڤ ةَ رَ يْ رَ هُ  قسمُ رواه أَ 

 ضَم  ٦مٍ ُمي أُ  ؾ  يمُ وَ ، ؿْ ٝمُ ٜمَ ٞمْ سمَ  ِضَ ٘مْ ٞمَ د ًمِ ٤مِ ٌَ ٕمِ اًمْ 
 ،آنَ رْ ٘مُ اًمْ  عَ مَجَ  ٌؾ ضُم رَ  فِ ق سمِ قمَ دْ يُ  ـْ ُمَ  ُل وي ٠مَ ومَ  ،٦مٌ ٞمَ ٤مصمِ

 َؽ ٛمْ ٚم  قمَ  أُ ملْ : أَ ئِ ٤مرِ ٘مَ ٚمْ ًمِ  اهلُل قُل ٘مُ ومٞمَ  ،٤ملِ اعمَْ  ػْمُ ثِ يمَ  ٌؾ ضُم رَ وَ  ،اهللِ  ؾِ ٞمْ ٌِ  ؾَم ذِم  َؾ تِ ىمُ  ٌؾ ضُم رَ وَ 

 ؟٧َم ٛمْ ٚمِ  قمَ ًَم سمِ  ٧َم ٚمْ ٛمِ ا قمَ ذَ ًَم : ومَ ٤مَل ىمَ  .ب  ٤م رَ  يَ غَم : سمَ ٤مَل ىمَ  ؟قزِم ؾُم  رَ غَم قمَ  ٧ُم ًمْ زَ ٟمْ أَ  ٤مُمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 96/ 3ش )شم٤مريخ اًمٗمًقي»( و436/ 2ش )آقمتدال =

 ( وهمػمه٤م.263

 (.13/17ش )شم٤مرخيف»(، وُمـ ـمري٘مف اسمـ قم٤ًميمر ذم 3/271ش )ٞم٦ماحلٚم»أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم  (1)

(، وىمد 1229أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمئاة، سم٤مب: ذم طمًـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن، سمرىمؿ: ) (3)

 $طمٙمؿ سمّمحتف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين 

( ُمـ طمدي٨م 4/111اهلل سمـ قمٛمرو، وأظمرضمف أيًْم٤م ) (، ُمـ طمدي٨م قمٌد3/171أظمرضمف أمحد ) (2)

 (.711، سمرىمؿ: )شاًمّمحٞمح٦م»، وصححف إًم٤ٌمين ذم ڤ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر
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 فُ ًمَ  قُل شم٘مُ وَ  ٧َم سمْ ذَ : يمَ فُ ًمَ  اهلُل قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ٤مرِ ٝمَ اًمٜمي  ٤مءَ آٟمَ وَ  ؾِ ٞمْ اًمٚمّ  ٤مءَ آٟمَ  فِ سمِ  قمُ ىمُ أَ  ٧ُم ٜمْ : يمُ ٤مَل ىمَ 

 .َؽ ًمِ ذَ  َؾ ٞمْ ىمِ  دْ ٘مْ ومَ  ىم٤مرٌئ  نٌ ئَا ومُ  ٤مَل ٘مَ يُ  نْ أَ  َت دْ رَ أَ  ْؾ : سمَ فُ ًمَ  اهلُل قُل ٘مُ يَ وَ  ،٧َم سمْ ذَ : يمَ ٦مُ ٙمَ ِِ ئَا اعمَْ 

ْ : أَ فُ ًمَ  اهلُل قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ٤ملِ اعمَْ  ٥ِم ٤مطمِ َّم ك سمِ شمَ ١مْ يُ وَ  ْ تي طَم  َؽ ٞمْ ٚمَ قمَ  عْ ؾم  وَ أُ  مَل ؟ دٍ طَم  أَ مَم إِ  ٤مُج تَ َتْ  َؽ قمْ دَ أَ  ك مَل

 .ُق دي َّم شمَ وأَ  ،ؿَ طمِ اًمري  ُؾ ِص أَ  ٧ُم ٜمْ : يمُ ٤مَل ؟ ىمَ َؽ تُ ٞمْ  آشمَ ًَم ٞمْ ومِ  ٧َم ٚمْ ٛمِ ا قمَ ذَ ًَم : ومَ ٤مَل ىمَ  .ب  ٤م رَ  يَ غَم : سمَ ٤مَل ىمَ 

: ٤مَل ٘مَ يُ  نْ أَ  َت دْ رَ أَ  ْؾ : سمَ اهللُ  قُل ٘مُ يَ وَ  .٧َم سمْ ذَ : يمَ ٦مُ ٙمَ ِِ ئَا اعمَْ  قُل ٘مُ وشمَ  .٧َم سمْ ذَ : يمَ فُ ًمَ  اهلُل قُل ٘مُ ٞمَ ومَ 

 .َؽ ًمِ ذَ  َؾ ٞمْ ىمِ  دْ ٘مَ ومَ  ،ادٌ قَ ضَم  نٌ ئَا ومُ 

 ُت رْ ُمِ : أُ قُل ٘مُ ٞمَ ؟ ومَ ٧َم ٚمْ تِ ا ىمُ ٤مذَ  ُمَ : ذِم اهلُل قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ،اهللِ ؾِ ٞمْ ٌِ  ؾَم ذِم  َؾ تِ ي ىمُ ذِ ٤مًمي ك سمِ شمَ ١مْ يُ وَ 

: ٦مُ ٙمَ ِِ ئَا اعمَْ  فُ ًمَ  قُل ٘مُ شمَ وَ  .٧َم سمْ ذَ : يمَ فُ ًمَ  اهلُل قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  .٧ُم ٚمْ تِ ك ىمُ تي طَم  ٧ُم ٚمْ ٤مشمَ ٘مَ ومَ  ،َؽ ٚمِ ٞمْ ٌِ  ؾَم ذِم  ٤مدِ ٝمَ ٤مجلِْ سمِ 

 .َؽ ًمِ ذَ  َؾ ٞمْ ىمِ  دْ ٘مَ ومَ  يءٌ رِ ضَم  نٌ ئَا ومُ  ٤مَل ٘مَ يُ  نْ أَ  َت دْ رَ أَ  ْؾ : سمَ اهلُل قُل ٘مُ يَ وَ  .٧َم سمْ ذَ يمَ 

 .(1)ش ٦مِ ٤مُمَ ٞمَ ٘مِ اًمْ  مَ قْ يَ  ٤مرُ اًمٜمي  ؿُ هِبِ  رُ ٕمي ًَ شمُ  اهللِ  ِؼ ٚمْ ظَم  ُل وي أَ  ٦مُ صمَ ئَا اًمثي  َؽ ئِ ًمَ وْ أُ  ةَ رَ يْ رَ ٤م هُ سمَ ٤م أَ يَ 

  ًي  ُمَ ئاـملم وإُ وومٞمف تذيٌر ًمٚم
ِ
 ري ١مٓء اًم٘مُ  يٜمخدقمقا هِب ٓي أَ  راء

ِ
  وْ أَ  اء

ِ
ومئا  :ٗم٤مقاًمٜم   قمٚمًمء

ٝمؿ دون ُمٓم٤مُمٕمِ  ْؼ ٚمَ ٖمْ تُ وٓ ُمًتِم٤مريـ، وًمْ  ،خذوا ُمٜمٝمؿ سمٓم٤مٟم٦مً وٓ يتي  ،سمقهؿ٘مر  يُ 

ً   ؿُ ُمآرهِب  وت٘مٞمِؼ   .(3)اُب قَ سمْ وإَ  ُؾ ٌُ اًم

ِّفام ٚايٖشٗد عًِٝٗ :سابّعا ِْهاُس امُلِشٔد١٦َ يً  .ِإ

 قالِ ىمْ إَ  رُب همْ أَ  ٦م، وهذا اًم٘مقُل ُمي ٗم٤مق ذم إُ اًمٜم   وضمقدَ  (2)٦مِ ئَ ضمِ رْ اعمُ  ـَ ُمِ  ٌػ ـمقاِِ  رَ ٙمَ ٟمْ أَ 

ـَ  آنُ رْ قمغم ذًمؽ اًم٘مُ  ٝم٤م، يمٞمػ وىمد ٟمصي جٌُ قمْ وأَ  ً   ،يمثػمةٍ  ذم ُمقاـم  ؟رةُ اعمٓمٝمي  ٦مُ ٜمي ويمذا اًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمًٚمؿ، يمت٤مب: ذم احلدي٨م وأصؾ، (3192) سمّمحتف وطمٙمؿ شاجل٤مُمع صحٞمح» ذم إًم٤ٌمين أورده( 1)

 (. 1911) اًمٜم٤مر، سمرىمؿ: اؾمتحؼ واًمًٛمٕم٦م ًمٚمري٤مء ىم٤مشمؾ ُمـ اإلُم٤مرة، سم٤مب:

 ًمٚمديمتقر: ،شاعمٓمٝمرة ًمًٜم٦ما وقء ذم واعمٜم٤موم٘مقن اًمٜمٗم٤مق» رؾم٤مًم٦م ذم اًمٗمقاِد ُمـ ُمزيًدا اٟمٔمر( 3)

 (.311-311)ص ىمّم٤مص قمٌداًمرمحـ

 .شفم٤مهرة اإلرضم٤مء ذم اًمٗمٙمر اإلؾمئاُمل»اٟمٔمر: رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراة ًمٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم ( 2)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

، ٗم٤مَق  ٟمٗم٤مق، وٓ خي٤مومقن اًمٜم  ٓي يزقمٛمقن أَ  ٤مىمقُمً  ني إِ  :$ اًمٌٍمي   ـِ ًَ ىمٞمؾ ًمٚمحَ 

 (1)ـمئِاع ـْ ُمِ  زَمي إِ  ٥م  طَم أَ  ٗم٤مِق ُمـ اًمٜم    سمرٌئ ين  ٚمؿ أَ قمْ أَ  قنَ يمُ أَ  نْ َٕ  واهللِ » :ـُ ًَ وم٘م٤مل احلَ 

 – صمئاٌث  ٦مِ ئَ ضمِ رْ سمٞمٜمٜم٤م وسملم اعمُ  ُم٤م ظمئاُف » :ي  قرِ اًمثي  ٤منُ ٞمَ ٗمْ وىم٤مل ؾُم ،  (3)ش٤مض ذهًٌ رْ إَ 

 ٦مُ ئَ ضمِ رْ اعمُْ  َؽ ئِ ًمَ وْ ؾ أُ ومحَ ، (2)ٟمٗم٤مق ي٘مقًمقن: ٓ ؿْ ٗم٤مق، وهُ ٟمحـ ٟم٘مقل: اًمٜم   –ُمٜمٝم٤م  وذيمر

ـِ  اهللِ دِ ٌْ قمَ  طمدي٨َم    ـي يمُ  ـْ ُمَ  عٌ سمَ رْ أَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمـ اًمٜمي  ڤ روٍ ٛمْ قمَ  سم
 ٤منَ يمَ  فِ ٞمْ ومِ

ذه قا هِب ًُ ٌي ٚمَ شمَ  طمٞم٨ُم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم قمغم اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد رَ  ،(4)ش٤م٘مً ٤مومِ ٜمَ ُمُ 

 .(1)سمعِ رْ إَ  ّم٤ملِ اخلِ 

ٌُ  فُ ضَم رَ ظْم قا سمًم أَ حيتج   نْ وًمٞمس هلؿ أَ  ًم ٟمي إِ » ىم٤مل: طمٞم٨ُم  ڤ ٦مَ ٗمَ يْ ذَ قمـ طُم  ي  ٤مرِ خَ اًم

٤م اًمٞمقَم وم٢مِٟميًم هق اًمُٙمْٗمُر سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمغم قمٝمد اًمٜمي  ٗم٤مُق يم٤من اًمٜم   طمٞم٨م  .(ش6)اإِلْيًمن وم٠َمُمي

 َل ٗمْ ٟمَ  دْ رِ يُ  ملْ  ڤ ٦مَ ٗمَ يْ ذَ طُم  ني واًمذي ئمٝمر أَ » :$ رٍ جَ طَم  ـُ اسمْ  ىم٤مل احل٤مومظُ 

، رِ ٗمْ اًمٙمُ  ٗم٤مءُ ظْم ًمن وإِ يْ اإلِ  ٝم٤مرُ فمْ إِ  ٗم٤مَق اًمٜم   ني َٕ  :ؿٙمْ احلُ  ٗم٤مِق اشم   َل ٗمْ ٟمَ  ادَ رَ ًم أَ ٟمي اًمقىمقع، وإِ 

ؿ ٝمُ ٗمَ ًمي يم٤من يت٠مَ  ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ اًمٜمي  ني : َٕ ؿُ ٙمْ تٚمػ احلُ ًم اظْم ٟمي ، وإِ قمٍٍم  ٙمـ ذم يمؾ  ذًمؽ مُمْ  ووضمقدُ 

ٝمر فمْ أَ  ـْ ٤م سمٕمده ومٛمَ ُمي ف، وأَ ئاومِ ظِم  ًمُل تِ ر ُمٜمٝمؿ اطْم ئام، وًمق فمٝمَ ؾْم اإلِ  ـَ وه ُمِ رُ ٝمَ فمْ أَ  وي٘مٌؾ ُم٤م

ِٓ  :ِػ ًم  ٠مَ عمّمٚمح٦م اًمتي  كُ ؽْمَ وٓ يُ  ،سمف ذُ اظَم ١مَ ف يُ ٟمي وم٢مِ  ٤مؿمٞمئً   .(7)ش ذًمؽمَم ٞم٤مج إِ تِ طْم ًمٕمدم ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـمئاع: أي ُمؾء إرض . ( 1)

 ( ُمـ ـمري٘ملم قمـ احلًـ.81، 73ش )صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملم»أظمرضمف اًمٗمري٤مب  ذم  (3)

 (.11/163ش )ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، وُمـ ـمري٘مف اًمذهٌل ذم92 صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق )أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم (2)

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب اإليًمن: 24أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اإليًمن، سم٤مب: قمئاُم٦م اعمٜم٤مومؼ، سمرىمؿ: )( 4)

 (. 18سم٤مب: سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ، سمرىمؿ: )

 (. 3/481احلٜمٌكم  ) ضم٥ماًمرمحـ سمـ أمحد سمـ ر ، أسمق اًمٗمرج قمٌدشضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»اٟمٔمر ( 1)

 سمخئاومف، سمرىمؿ: وم٘م٤مل ظمرج صمؿ ؿمٞمًئ٤م ىمقم قمٜمد ىم٤مل إذا اًمٗمتـ، سم٤مب: اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: أظمرضمف (6)

(6697.) 

، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مئاين اًمِم٤مومٕمل شومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري» (7)

(12/74 .) 
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ذم  ةِ قي ٌُ ٗم٤مق سمٕمد قمٝمد اًمٜم  قمغم وىمقع اًمٜم   ٟمصي  ىمدْ  ڤ ٦مَ ٗمَ يْ ذَ طُم  ني قمغم ذًمؽ أَ  دْ زِ 

ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم  اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ومٞمٙمؿ َذ  » :ڤف ، وُمـ ذًمؽ ىمقًمُ قالٍ ىمْ أَ  ةِ دي قمِ 

يم٤مٟمقا  َؽ ئِ ًمَ وْ أُ  ني إِ  وم٘م٤مل: ؟ف: ويمٞمػ ذاكوم٘مٞمؾ ًم ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد اًمري 

 .(1) .شٜمقنٚمِ ٕمْ ه١مٓء يُ  ني ٝمؿ، وإِ ون ٟمٗم٤مىمَ ُين  

ًي  قٍب ي  َٕ  ٦مِ ئَ ضمِ رْ اعمُ  ـَ ُمِ  رضمٌؾ  وضم٤مءَ  ٞم٤مين  تِ خْ اًم
، ًمنُ يْ واإلِ  رُ ٗمْ ًم هق اًمٙمُ ٟمي إِ  :، وم٘م٤مل$(3) 

]ؾمقرة  {ىئىئېئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ } ف:ىمقًمَ  ٧َم يْ أَ رَ أَ »: قٌب ي  وم٘م٤مل أَ 

 :آنَ رْ اًم٘مُ  رأِ وم٤مىمْ  ٥ْم هَ اذْ  :قٌب ي  ، وم٘م٤مل أَ ُؾ ضُم ٧م اًمري ؟ ومًٙمَ ٤مرٌ ٗمي يمُ  مْ أَ  ؿْ قن هُ ٜمُ ُمِ ١مْ ُمُ ، أَ  [116اًمتقسم٦م:

 .(2)شٝم٤م قمغم ٟمٗمز٤مومُ ظَم  أَ ين  ٗم٤مق وم٢مِ اًمٜم   رُ يمْ ومٞمٝم٤م ذِ  آنِ رْ ذم اًم٘مُ  آي٦مٍ  ومٙمؾ  

ي٘مقل:  ُئ ضمِ رْ ومٝمذا اعمُ  :ٗم٤مقًمٚمٜم   ٦مِ ئَ ضمِ رْ اعمُ  َؽ ئِ وًمَ ٙم٤مر أُ ٟمْ إِ  يٙمِمػ ؾم٥ٌَم  رُ صمَ هذا إَ  وًمٕمؾي 

ف، مجٞمٕمُ  ٧َم ٌِ صمْ أُ  ،٧َم ٌِ صمْ ا أُ ذَ إِ  ،واطمدٌ  رءٌ  ًمنَ يْ اإلِ  ني ه أَ ، وُم٘مّمقدُ ًمنُ يْ واإلِ  ًم هق اًمٙمٗمرُ ٟمي إِ 

 ٟمٗم٤مٌق  وْ أَ  ،ويمٗمرٌ  ًمنٌ يْ إِ  تٛمع قمٜمدهؿ ذم اًمٕمٌدف، ومئا جيمجٞمٕمُ  اَل زَ  ،فسمٕمُْم  اَل ا زَ ذَ وإِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملم» ذم اًمٗمري٤مب ري٘مفـم (، وُمـ27296) شُمّمٜمٗمف» ذم ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ أظمرضمف (1)

 صحٞمح. (، وؾمٜمده12)

هق: أسمق سمٙمر سمـ أب متٞمٛم٦م يمٞم٤ًمن اًمٕمٜمزي ُمقٓهؿ، اًمٌٍمي، أدُمل، وًمد قم٤مم شمقذم اسمـ قم٤ٌمس،  (3)

ؾمٜم٦م صمًمن وؾمتلم. روى قمٜمف ؿمٕم٦ٌم وُمٕمٛمر سمـ راؿمد واحلًمدان واًمًٗمٞم٤مٟم٤من، واسمـ قمٚمٞم٦م وإقمٛمش 

أب يمثػم، وظمٚمؼ يمثػم. ىم٤مل ومٞمف مح٤مد سمـ زيد: هق أومْمؾ ُمـ ضم٤مًمًتف وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وحيٞمك سمـ 

طمتك يٙمقن ومٞمف ظمّمٚمت٤من  -أو ٓ يًقد اًمٕمٌد-وأؿمدهؿ اشم٤ٌمقم٤م ًمٚمًٜم٦م. ىم٤مل أيقب: ٓ يًتقي اًمٕمٌد 

اًمٞم٠مس مم٤م ذم أيدي اًمٜم٤مس، واًمتٖم٤مومؾ قمًم يٙمقن ُمٜمٝمؿ. وقمـ مح٤مد سمـ زيد ىم٤مل: ؾمئؾ أيقب قمـ 

٘م٤مل: ىمؾ ومٞمف سمرأيؽ، وم٘م٤مل: مل يٌٚمٖمف رأيل. ُم٤مت ذم اًمٓم٤مقمقن ؾمٜم٦م رء وم٘م٤مل: مل يٌٚمٖمٜمل ومٞمف رء وم

 .(16/ 6، ًمٚمذهٌل ) شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»إطمدى وصمئاصملم وُم٤م٦ِم. يٜمٔمر: 

، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ شتذي٥م أصم٤مر وشمٗمّمٞمؾ اًمث٤مسم٧م قمـ رؾمقل اهلل ُمـ إظم٤ٌمر»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (2)

هـ(، ت٘مٞمؼ: حمٛمقد 211ٗمر اًمٓمؼمي )اعمتقرم: ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم، أسمق ضمٕم

ش صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملم»( واًمٗمري٤مب ذم 1111اًم٘م٤مهرة ) -حمٛمد ؿم٤ميمر، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م اعمدين 

 (، وؾمٜمده صحٞمح.93)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ } :سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦مِ  قٌب ي  قمٚمٞمف أَ  ، وًمذا اطمت٩مي ٖمرُ ْص أَ 

 .[116]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ېئ ېئ 

 ،٤مئً وآظمر ؾمٞم   ،٤مص٤محلً  وُمٕم٤مٍص، وظمٚمٓمقا قمٛمئًا  ًمنٍ يْ مجٕمقا سملم إِ  ٌػ ٜمْ ومٝمذا ِص 

 ا٤مرً ٗمي ؿ ًمٞمًقا يمُ ّني يمًم أَ  ،٤مم  اًمتي  ٓمٚمِؼ اعمُ  ًمنِ يْ ؾ اإلِ هْ أَ  ـْ  اهلل شمٕم٤ممم، ومٚمٞمًقا ُمِ مَم هؿ إِ رُ ُمْ وم٠مَ 

 .ئاٍق ـمْ سم٢مِ 

 ًمنَ يْ اإلِ  ني إِ  ، سمْؾ واطمدةً  ٦مً ٌَ ٕمْ ؿُم  وْ أَ  ،٤مًمن ؿمٞمئً يْ ومٚمٞمس اإلِ  :ذم ذًمؽ ٦مُ ئَ ضمِ رْ ط اعمُ همٚمِ  وىمدْ 

 ٥ٌم ٕمَ ؿُم  ٗم٤مُق واًمٜم   ويمذًمؽ اًمٙمٗمرُ  –ًمن يْ اإلِ  ٥ِم ٕمَ طمدي٨م ؿُم  يمًم ذم – دةٌ تٕمد  ُمُ  ٥ٌم ٕمَ ؿُم 

 .دةٌ تٕمد  ُمُ 

  ـي يمُ  ـْ ُمَ  ٌث ئَا صمَ » :٤مُمرومققمً  ڤ ةَ رَ يْ رَ ق هُ سمُ رواه أَ  قمغم ذًمؽ ُم٤م ويدل  
 قَ ٝمُ ومَ  فِ ٞمْ ومِ

ِ ا اؤْ ذَ إَ ، وِ َػ ٚمَ ظْم أَ  دَ قمَ ا وَ ذَ إِ ، وَ َب ذَ يمَ  َث دي ا طَم ذَ : إِ ٌؼ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  ٤م : يَ ٌؾ ضُم وم٘م٤مل رَ ش. ٤منَ ظَم  ـَ مُت

 َل ٘مِ سمَ  ٤مُمَ  ٤مٍق ٗمَ ٟمِ  ـْ ُمِ  ٦مٌ ٌَ ٕمْ ؿُم  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ني ٢مِ ومَ » ىم٤مل: ؟ةٌ دَ اطمِ وَ  ٧ْم ٞمَ ٘مِ سمَ وَ  ،٤منِ تَ ٜمَ اصمْ  ٧ِم ٌَ هَ ذَ  ،اهللِ  قَل ؾُم رَ 

شءٌ َرْ  ـي ٝمُ ٜمْ ُمِ 
(1). 

هٌل  اًمذي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 
 ني ٥م، يمًم أَ ض ويتِمٕمي يتٌٕمي  ٗم٤مَق اًمٜم   ني وومٞمف دًمٞمٌؾ قمغم أَ »: (3) 

 .(2)شويٜم٘مُص  ويزيدُ  ٥ٍم ٕمَ ذو ؿُم  ًمنَ يْ اإلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 11/263ش )ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، وُمـ ـمري٘مف اًمذهٌل ذم4أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق ) (1)

 ؾمٜم٤مد.وىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ اإل

هق: ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثًمن سمـ ىم٤ميًمز سمـ قمٌد اهلل اًمؽميمًمين اًمٗم٤مرىمل ( 3)

٤مظ، وُم١مرخ اإلؾمئام. ـمٚم٥م  ث اًمٕمٍم وظم٤ممت٦م احلٗمي إصؾ اًمدُمِم٘مل اسمـ اًمذهٌل اًمِم٤مومٕمل، حمد 

وظمدُمف إمم أن احلدي٨م وًمف صمًمين قمنمة ؾمٜم٦م، ومًٛمع اًمٙمثػم، ورطمؾ، وقمٜمل هبذا اًمِم٠من، وشمٕم٥م ومٞمف، 

رؾمخ٧م ومٞمف ىمدُمف، وًمد ؾمٜم٦م صمئاث وؾمٌٕملم وؾمتًم٦ِم وشمقذم ًمٞمٚم٦م آصمٜملم صم٤مًم٨م ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م صمًمن 

ـمٌ٘م٤مت »شمٕم٤ممم يٜمٔمر:  $وأرسمٕملم وؾمٌٕمًم٦ِم ودومـ ُمـ اًمٖمد سمٛم٘مؼمة اًم٤ٌمب اًمّمٖمػم ُمـ دُمِمؼ 

 (.21، ٓسمـ ٟم٤مس اًمديـ )ص: شاًمرد اًمقاومر » (، 111/ 9، ًمٚمًٌٙمل )شاًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى

 (.11/262) اًمذهٌل أمحد سمـ حمٛمد اًمديـ ؿمٛمس ،شاًمٜمٌئاء أقمئام ؾمػم» (2)
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 ؿُ ًمف دقم٤مِِ  ٗم٤مِق واًمٜم   ًمن واًمٙمٗمرِ يْ ُمـ اإلِ  واطمدٍ  ويمؾ  » ئام:ؾْم اإلِ  وىم٤مل ؿمٞمُخ 

ً   ُؾ ٧م قمٚمٞمف دِِٓ ، يمًم دًمي ٥ٌم ٕمَ وؿُم   .(1)ش٦مٜمي اًمٙمت٤مب واًم

ِِ  ـْ وهؿ ُمِ  - ٦مِ اًمٙمراُمٞمي  ُم٘م٤مًم٦مَ  ني وهق أَ  رُ آظَم  رٌ ُمْ وأَ   ىمقٌل  ًمنَ يْ اإلِ  ني سم٠مَ  -٦مِ ئَ ضمِ رْ اعمُ  ِػ ـمقا

 ـٌ ُمِ ١مْ ُمُ  –قمٜمدهؿ  – وم٤معمٜم٤مومُؼ  :فوٟمٗمٞمِ  ٗم٤مَق ٙم٤مرهؿ اًمٜم  ٟمْ ذم إِ  ٤مشمٙمقن ؾمًٌٌ  ٤ًمن ىمدْ سم٤مًمٚم  

 قمـ اعمٜم٤مومؼ سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف: ًمنَ يْ ٟمٗمك اإلِ  شمٕم٤ممم ىمدْ  اهللَ ني ٞم٤م، ُمع أَ ٟمْ ٙم٤مم اًمد  طْم  أَ مَم ٦ٌم إِ ًْ سم٤مًمٜم  

 .[8]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: { ڄڃڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}

ومٞمخرضمقّن٤م قمـ  ،٦مَ اًم٘مٚمٌٞمي  ًمَل قمْ ٜمٙمرون إَ يُ  ٕمٝمؿشمٌِ  ـْ وُمَ  ٦مَ اجلٝمٛمٞمي  ٦مِ ئَ ضمِ رْ اعمُ  هُمئاةَ  ني يمًم أَ 

 ، وهذا ٓىمٚمٌلٍّ  شمّمديٌؼ سمئا قمٛمؾٍ  وْ ُمٕمروم٦ٌم أَ  –قمٜمدهؿ  – ًمنُ يْ ًمن، وم٤مإلِ يْ ك اإلِ ُمًٛمي 

ًٓ  ٤مصحٞمحً  ٤مًمٟمً يْ إِ  ُيٕمد   ومجٕمٚمقا ، (3)ٟمٗم٤مٌق  ىمٚمٌلٍّ  قمٛمؾٍ  وْ أَ  ٦مٍ سمئا ٟمٞمي  ّمديُؼ ، وم٤مًمتي وٓ ُم٘مٌق

 .(2)ٚمؿقمْ واهلل أَ  ،ٗم٤مَق رون اًمٜم  ٜمٙمِ صَمؿي ؾمٞمُ  ـْ ديؼ، وُمِ ّْم هذا اًمتي  دَ ري ًمن جُم يْ اإلِ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احلراين شمٞمٛمٞم٦م سمـ احلٚمٞمؿ قمٌد سمـ أمحد اًمٕم٤ٌمس أسمق اًمديـ شم٘مل ،شاًمٗمت٤موى جمٛمقع» اٟمٔمر (1)

(38/422.) 

 (.7/171) احلرُملم سمٌئاد اًمٕمٚمًمء يم٤ٌمر هلٞمئ٦م اًمداِٛم٦م اًمٚمجٜم٦م ،شاًمٗمت٤موى» اٟمٔمر (3)

 اًمٚمٓمٞمػ، ُمدار اًمٕمٌد حمٛمد سمـ اًمٕمزيز قمٌد . ، دشواًمٜمٗم٤مق اًمٗمًؼ» يمت٤مب: ُمـ ُمًتٗم٤مد اعمٌح٨م هذا( 2)

 (.41- 27(، )3112-1434) إومم : اًمٓمٌٕم٦م - اًمري٤مض – ًمٚمٜمنم اًمقـمـ
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 الثاين الباب

 

 ويِمتٛمؾ قمغم صمئاصم٦م ومّمقل:

ِل : صٗم٤مُت اعمٜم٤موم٘ملم.  اًمٗمّمِؾ إَوي

 .وومٞمف صمئاصم٦ُم ُم٤ٌمطم٨ماًمٗمّمِؾ اًمثي٤مين : 

 اًمٗمّمِؾ اًمثي٤مًم٨ِم : ويِمتٛمؾ قمغم صمئاصم٦ِم ُم٤ٌمطم٨م
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ف داراشمِ ْص ف وإِ ٚمِ ف ورؾم٤مِِ ٗم٤مشمِ ًمي ١مَ ٌف وُمُ ًمٙمتُ  عٍ ٌِ تْ تَ ًْ ٗم٤مق ُمُ ذم ُمقوقع اًمٜم   سم٤مطم٨ٍم  يمؾي  ني إِ 

 .احلدي٨م قمـ هذا اعمٌح٨م صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ـَ ُمٜمٝم٤م ُمِ  يٙم٤مد خيٚمق رءٌ  ف ٟٓمي د أَ جيِ 

وهذا  ،ٗم٤مق قمـ احلدي٨م قمٜمفاًمٜم   شمٜم٤مول ُمقوقعَ  ـْ ُمَ  همٜمك ًمٙمؾ   ف ذم اعم٘م٤مسمؾ ٟٓمي يمًم أَ 

 ،٦ًم وؿمقاهدَ ًمي دِ أَ  ،٤مْم٤مطًم يْ وإِ  ٤مٗم٤مق شمٌٞم٤مٟمً آًمٞمػ قمـ اًمٜم  اًمتي  ـَ ف يمثػٌم ُمِ ىمد اؾمتقومتْ  اعمٌح٨ُم 

 . (1)فتف وضورشمِ ٞمي مَه  وذًمؽ َٕ 

ً   آنَ رْ اًم٘مُ  ني ويٙمٗمٞمٜم٤م أَ  اعمٜم٤موم٘ملم..  وقمئاُم٤مِت  صٗم٤مِت  ـْ  يمثػٍم ُمِ مَم ا إِ ٤مرَ ؿَم أَ  ىمدْ  ٦مَ ٜمي واًم

 ٧ُم ومْ هل٤م ومٞمًم ـمقي  دْ ضمِ مل أَ  ضمديدةٍ  زاوي٦مٍ  ـْ ُمِ  هذا اعمٌح٨َم  َل ٜم٤موَ شمَ أَ  نْ أَ  ل هٜم٤م طم٤موًم٧ُم وًمٙمٜم  

 ا..رً يمْ ذِ  ُمراضمعَ  ـْ ومٞمف ُمِ 

 :اعم٤ٌمطم٨م اًمتي٤مًمٞم٦مظمئال  ـْ ، وؾمٞمٕمرض ُمِ اٗمٞمدً وُمُ  ارً ٛمِ ثْ ُمُ  يٙمقنَ  نْ أَ  اهللَ  ُل ٠مَ ؾْم أَ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ًمٚمِمٞمخ شاًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م»ومٛمـ ذًمؽ:  (1)

، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم شصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦ماًمٜمٗم٤مق وأ»( وُم٤م سمٕمده٤م، 11قمٌداًمرمحـ ىمّم٤مص، )ص

، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه شاعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ»( وُم٤م سمٕمده٤م، 81ًمٚمِمٞمخ قم٤مدل اًمِمّدي، )ص

، ًمٚمِمٞمخ د/ قمٌداًمرمحـ اعمٞمداين شفم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»(، 441ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز احلٛمٞمدي )ص

 ( وُم٤م سمٕمده٤م. 1/117)
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 ُلوَّاأَل املبحُث

 ملسو هيلع هللا ىلص ىِلُسهه مع الرَِّلامليافقني حال تعاُم صفاُت

 ذم سمٕمض صٗم٤مِت  فٍ شمِم٤مسمُ  فَ ضُم وْ هٜم٤مك أَ  ني أَ  هلذا اعمٌح٨ِم  ىمد يٚمحظ اًم٘م٤مرُئ 

 ذم هذا ِت ٠مْ ومًٞمَ  ،ٜملمُمِ ١مْ وُم٤م هل قمٚمٞمف ُمع اعمُ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اعمٜم٤موم٘ملم ُمع اًمٜمي  ؾِ شمٕم٤مُمُ  ٤مِت وؾمٚمقيمٞمي 

 ذًمؽ: ـْ ومٛمِ  -ن اهللذْ سم٢مِ  - ٞمٝم٤مًمَ وُيٙمتٗمك هٜم٤مك سم٤مإلؿم٤مرة إِ  ،ٝم٤مٚمُ ٞمشمٗمّم اعمٌح٨ِم 

َُِْٜٚأ دعاٚاِٖ ايهارب١ُ -1  :ِٗ ايفادش٠ُُا

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ذًمؽ قمددٌ  ـْ ُمِ  ٤مر ىمريًٌ وذيمَ  يمثػمٍ  ـُ ىم٤مل اسمْ  .[1]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: { ڻڻڻں 

ئام ؾْم هقن سم٤مإلِ ًم يتٗمقي ٟمي ؿ إِ ّني قمـ اعمٜم٤موم٘ملم أَ  اي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف خمؼمً  :اهلل رمحٝمؿيـ ٗمن  ُمـ اعمُ 

ذًمؽ، وهلذا  ـْ ُمِ  د  قمغم اًمْم   سمْؾ  ،ومٚمٞمًقا يمذًمؽ رِ ُمْ ٤م ذم سم٤مـمـ إَ ُمي ، وم٠مَ ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ ا اًمٜمي ُءو٤ما ضَم ذَ إِ 

 .[1]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: { ڳڳڳک ک گ گ گ گ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٝمروا ًمؽ ذًمؽ، وًمٞمًقا يمًم فمْ واضمٝمقك سمذًمؽ، وأَ  ،ا طميوا قمٜمدكذَ إِ  :ْي أَ 

ومٞمًم أظمؼموا  :ْي أَ  [1]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ڱ ں ں ڻ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ؿي ي٘مقًمقن.. صمُ 

وٓ  ،ي٘مقًمقن ُم٤م ٦مَ حي ؿ مل يٙمقٟمقا يٕمت٘مدون ِص ّني َٕ  :ًمٚمخ٤مرج ٤ميم٤من ُمٓم٤مسم٘مً  نْ وإِ  ،سمف

 ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ  اًمٜمي مَم ا إِ ُءو٤م٤م ضَم ذًمؽ عمي وًم، (1)هؿ٘م٤مدِ تِ  اقمْ مَم ٦ًٌم إِ وهلذا يمذهبؿ سم٤مًمٜم   ،فىمَ دْ ِص 

 .ؿ اهللُ هَب يمذي  ،اهللِ قُل ؾُم رَ ًمَ  َؽ ٟمي إِ  دُ ٝمَ ِْم ٟمَ  :ي٘مقًمقن قنَ قمُ رَ هُيْ 

ؿ ىمقهلِ  فم٤مهرَ  ني ُمع أَ  ِب ذِ د قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمَ ؿمٝمِ » :(3)$ ل  ٓمِ ٞمْ ٘مِ ٜمْ اًمِمي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش شمٗمًػم اًمٓمؼمي»(، 18/131ش )ًم٘مرـمٌلشمٗمًػم ا»(، ويٜمٔمر: 8/111ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (1)

(38/111.) 

 = ، ٓشاًمٌٞم٤من أوقاء» ص٤مطم٥م اًمِمٜم٘مٞمٓمل اجلٙمٜمل اعمخت٤مر حمٛمد سمـ إُملم حمٛمد اإلُم٤مم اًمِمٜم٘مٞمٓمل: (3)
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 ْئ ومٚمؿ شمقاـم :ىم٤مل ؿي صمُ  .٤مِت ٞمي سم٤مًمٜم   ًمَل قمْ إَ  ني وَٕ  ،هؿب فمقاهرَ ٝمؿ شُمٙمذ  سمقاـمٜمَ  ني َٕ  :طمؼ  

 ،يم٤مذسمقن قمٜمد اهلل ؿْ ومٝمُ  :قلٍ ؾُم رَ  ؽ همػمُ ٟمي هؿ أَ ٘م٤مدُ تِ واقمْ  ،ٝمؿ قمغم شمّمدي٘مؽتَ ٜمَ ًِ ًمْ ؿ أَ ىمٚمقهُب 

 .(1)شٝمؿًِ ٗمُ ٟمْ يم٤مذسمقن قمٜمد أَ  وْ أَ  ،ؿقمرف طم٤مهلَ  ـْ وقمٜمد ُمَ 

ِ ي َح بِ أَ  امِ مَ الِ  َل قو يف هذه أيةِ  «تػسقره»يف  (3) ي  وزِ الجَ  ل ابنُ كؼَ  وقدْ   ،(2) ةَ ػَ قْ ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمتٌحر جي٤مرى، وم٘مٞمف ٓ ُمٗمّن  ومحؾ أصقزم أٟمف ذم يمتٌف ذم ىمرأ أو ؾمٛمٕمف أو قمرومف ممـ اصمٜم٤من يتًمرى =

 شمقذم، اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اًمٜمٌقي٦م، ودرس سم٤معمديٜم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ذم أًم٦م، دّرس قمٚمؿ ًمف اهلل مجع

 أوقاء ُم٘مدُم٦م» يٜمٔمر: سمٛمٙم٦م. ووم٤مشمف ، ويم٤مٟم٧م هـ17/13/1292 اخلٛمٞمس وحك $

 قاهدواًمِم إصقًمٞم٦م اًمٗمقاِد ؾمئاًم٦م» اعم٤مضمًتػم ؾم٤ممل، ورؾم٤مًم٦م حمٛمد قمٓمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ ،شاًمٌٞم٤من

 اًمرمحـ د/ قمٌد ، اعم١مًمػ:شاًمٌٞم٤من أوقاء ذم إصقًمٞم٦م ًمٚمٛم٤ًمِؾ واحلديثٞم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمتٓمٌٞم٘م٤مت

  . وهمػممه٤م اهلجرة دار اًمًديس، ـمٌٕمتف:

، حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد سمـ اعمخت٤مر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل، شأوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن( »1)

 (.8/291ًمٌٜم٤من، ) -سمػموت -دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع

، أسمق اًمٗمرج، قمئاُم٦م قمٍمه ذم اًمت٤مريخ اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي اًم٘مرر اًمٌٖمدادي هق قمٌد (3)

واحلدي٨م. وص٤مطم٥م اًمّتّم٤مٟمٞمػ اعمِمٝمقرة ذِم أٟمقاع اًمٕمٚمقم ُمـ اًمتٗمًػم، واحلدي٨م، واًمٗم٘مف، 

ْهد، ُمٜمٝم٤م:  اًمْمٕمٗم٤مء »، وشٚمٌٞمس إسمٚمٞمسشم»، وشاعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿ»واًمققْمظ، واًمز 

شم٤مريخ اإلؾمئام َوَوومٞم٤مت »هـ(. يٜمٔمر:  197وشمقرم ؾمٜم٦م  -هـ 118)وًمد ؾمٜم٦م ش. واعمؽمويملم

 (.481ًمٚمًٞمقـمل )ص ش ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ»(. و1111ص  13ًمٚمذهٌل )جش اعمِم٤مهػم َوإقمئام
ٜمٕمًمن سمـ صم٤مسم٧م سمـ زوـمل اًمتٞمٛمل اًمٙمقذم، : اإلُم٤مم وم٘مٞمف اعمٚمي٦م قم٤ممل اًمٕمراق أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمأسمق طمٜمٞمٗم٦م (2)

، ڤهـ(، ذم طمٞم٤مة صٖم٤مر اًمّمح٤مسم٦م 81ُمقمم سمٜمل متٞمؿ اهلل، وًمد ؾمٜم٦م ) اًزا يٌٞمع اخلزي ، يم٤من ظمزي

، وىمٞمؾ عم٤مًمؽ: هؾ رأي٧م أسم٤م شيم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ٓ حيدث سم٤محلدي٨م إٓ سمًم حيٗمٔمف»ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: 

تف ٟمٕمؿ رأي٧م رضمئًا ًمق يمٚميٛمؽ ذم هذه»طمٜمٞمٗم٦م؟ ىم٤مل:  ٤ًٌم ًم٘م٤مم سمحجي ٤مري٦م أن جيٕمٚمٝم٤م ذه ًي ، يم٤من ُمـ شاًم

ٛم٧م  أطمًـ اًمٜمي٤مس صقرة وأسمٚمٖمٝمؿ ٟمٓمً٘م٤م، وأقمذهبؿ ٟمٖمٛم٦م، يمثػم اًمتٕمٓمر، يم٤من ورقًم٤م شم٘مٞم٤ًّم ـمقيؾ اًمّمي

 : ؿي ذم ش. اًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف قمٞم٤مل قمغم أب طمٜمٞمٗم٦م»يمثػم اًمٕم٘مؾ، ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل   ً شمقذم  ؿمٝمٞمًدا ُمً٘مٞم٤ًّم )أي اًم

(، 237-167ش )ـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦م»هـ(، وًمف ؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 111اًمٕمًؾ( ذم ؾمٜم٦م )

(، 12/232ش )شم٤مريخ سمٖمداد»(، 11-8/449ش )اجلرح واًمتٕمديؾ»(، 8/81ش )شم٤مريخ اًمٌخ٤مري»

، شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 3/13ش )اًمٜمجقم اًمزاهرة»(، 432-1/411ش )وومٞم٤مت إقمٞم٤من»

 (.6/291ًمٚمذهٌل )
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َ و، دَ ؿَ ْح وأَ   اطِ زَ وْ إ

 
ؾ   ُف ؾِ ْح وأَ  مُ زِ طْ وأَ  مُ ِس قْ وأُ  َأْشَفدُ  ن  أَ »:  (3)ي  ورِ الث  و،  (1) ي فا ك

 .«ؿانٌ يْ أَ 

ٝمؿ وضمٚمقؾِم  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ؿُ ٤مهُ ٞمَ ٘مْ ًمُ  ؾمًمت اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مَل  ـْ ُمِ  ني  أَ مَم هٜم٤م ٟمخٚمص إِ  ـْ وُمِ 

 وًمٞمًقا يمذًمؽ. ،فون سمرؾم٤مًمتِ ر  ٘مِ ؿ يُ ّني أَ  ،ؿ اًمٗم٤مضمرةِ سمِمٝم٤مدِت  ٙم٤مذُب هؿ اًمقم٤مؤُ د  اُمٕمف هق 

 :ِٗ ملٛاثٝكِِٖٗ يعٗٛدِٖ ْٚكُضخفُش -2

ٝمؿ ُمع ٚمِ شمٕم٤مُمُ  ؾمًمِت  رزِ سمْ أَ  ـْ ُمِ  ني إِ  سمْؾ ، دٍ ٝمْ ٕمَ قن سمِ وٓ يقوم   ،٦مً يرقمقن ذُمي  وم٤معمٜم٤موم٘مقن ٓ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوزاقمل. قمٛمرو أسمق اًمِم٤مم أهؾ وقم٤ممل اإلؾمئام ؿمٞمخ حيٛمد سمـ قمٛمرو سمـ اًمرمحـ قمٌد :إوزاقمل (1)

ا ويم٤من هـ(88) ؾمٜم٦م وًمد سمٕمٚمٌؽ، ُمقًمده يم٤من ىمٞمؾ: ً ٦م اًمٕمٚمؿ همزير ُم٠مُمقًٟم٤م وم٤موئًا  ظمػم   يتٞمًًم  ويم٤من طمجي

ف طمجر ذم وم٘مػًما  يم٤من :اخلريٌل   ىم٤مل، ؾمٛمرة سمف اًمٚمحؿ ظمٗمٞمػ ويم٤من سمٚمد، إمم سمٚمد ُمـ شمٜم٘مٚمف أُم 

: ىم٤مل. زُم٤مٟمف أهؾ أومْمؾ إوزاقمل   ن اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم أـم٤مل ُمـ إوزاقمل   يقم وىمقف قمٚمٞمف اهلل هقي

 اًم٘مٞم٤مُم٦م.

وىم٤مل: ُمـ أيمثر ُمـ ذيمر اعمقت، يمٗم٤مه اًمٞمًػم، وُمـ قمرف أن ُمٜمٓم٘مف ُمـ قمٛمٚمف ىمؾي يمئاُمف. وىم٤مل: 

طمٚمٞم٦م »مجتف: هـ(. اٟمٔمر ذم شمر117ؾمٜم٦م ) $ُمـ أظمذ سمٜمقادر اًمٕمٚمًمء، ظمرج ُمـ اإلؾمئام. ُم٤مت 

(، 181-1/178ش )شمذيمرة احلٗم٤مظ»(، 1/336، ًمٚمذهٌل )شاًمٕمؼم»(، 149-6/121ش )إوًمٞم٤مء

 (.7/117، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 343-1/341ش )ؿمذرات اًمذه٥م»

 ذم ٤مٟمفزُم ؾمّٞمد يم٤من احلدي٨م ذم اعم١مُمٜملم أُمػم هق اهلل قمٌد أسمق اًمثقري ؾمٞمد سمـ ؾمٗمٞم٤من هق :اًمثقري (3)

 وم٠مسمك اًم٘مْم٤مء، قمغم اعمٜمّمقر وأراده اًمٙمقوم٦م، ذم وٟمِم٠م هـ(،97) ؾمٜم٦م وًمد واًمت٘مقى، اًمديـ قمٚمقم

 اجل٤مُمع» يمتٌف ُمـ، ُمًتخٗمًٞم٤م هب٤م ومًمت اًمٌٍمة، إمم واٟمت٘مؾ ومتقارى، ومٓمٚمٌف، واعمديٜم٦م، ُمٙم٦م وؾمٙمـ

 .اًمٗمراِض ذم ويمت٤مب احلدي٨م، ذم يمئامه٤م شاًمٙمٌػم اجل٤مُمع»و شاًمّمٖمػم

ف سمٚمٖمقا اًمًتًم٦ِم، ىم٤مل قمـ ٟمٗمًف ُم٤م اؾمتقدقم٧م ىمٚمٌل ؿمٞمًئ٤م ىمط  ومخ٤مٟمٜمل. ىم٤مل وىمد ىمٞمؾ: إن ؿمٞمقظم

اسمـ قم٤ٌمس اًمدوري: رأي٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم ٓ ي٘مدم قمغم ؾمٗمٞم٤من أطمًدا ذم زُم٤مٟمف ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م 

 هـ(.161ؾمٜم٦م ) $واًمزهد ويمؾ رء، وىمد ؾمٛمل سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م. شمقذم 

(، 174-9/111ش )شم٤مريخ سمٖمداد»(، 291-3/286)ش وومٞم٤مت إقمٞم٤من»اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 

، شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 111-4/111ش )تذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، 6/16ش )اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم»

 ( .7/339ًمٚمذهٌل )



 040 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 ،اعمِم٤مهد ٟم٤مـم٘م٦مٌ  َل هِ  ومٙمؿْ  :ٞم٤مٟم٦مٍ وظِم  ٨ٍم ٙمْ وٟمَ  ؽْمٍ وظَم  ذارٍ قمْ أَ  ُؾ هْ ؿ أَ ّني أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي 

 !ه٤مرِ ٓمَ ومِ  ٙم٤مسِ تِ واٟمْ  سِ ٗمُ ٟمْ ه٤مشمٞمٙمؿ إَ   ُمرضِ مَم ِمػم سمٛمجٛمققمٝم٤م إِ شمُ  ،واعمقاىمػ ٟم٤مصٕم٦مٌ 

حب خب مب ىب جب } :قمٜمٝمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ره اهللُ ذيمَ  : ُم٤م٦مِ ٚمَ ثِ ُمْ شمٚمؽ إَ  ـْ وُمِ 

 .[12]ؾمقرة اًمٜمقر: { جحمحجخيب جتحت خت مت ىتيت جث مثىث يث حج مج 

 قَل ؾُم َيِٕمُدوا اًمري  نْ ؿ مل يٙمتٗمقا سم٠مَ ّني ًمٞمجد أَ  حل٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ذم هذه أي٦مِ  َؾ ُم  اعمت٠مَ  ني إِ 

وا هذا دُ يمي أَ  ، سمْؾ قالِ ُمْ ٘مقا ُمـ إَ ٗمِ ٜمْ يُ  وْ أَ  ،خيرضمقا ًمٚم٘مت٤مل نْ هؿ أَ رَ ُمَ أَ  نْ ٤مقم٦م إِ سم٤مًمٓمي  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ؾ  حِ ٛمَ ويْْم  ،ذًمؽ ٌٞمؼ يتئاؿمك يمؾ  ٓمْ ٝمؿ قمٜمد اًمتي ًمٙمٜمي  ،ه٤مد  ؿَم وأَ  ًمنِ يْ إَ  غِ ٚمَ سمْ سم٠مَ  دَ قمْ اًمقَ 

 اًمري  طم٤مَل  ٦مِ ف احلًمؾمٞمي قاًمِ ىمْ ذم أَ  غَ ٤مًمَ سمَ  ـْ ُمَ  ني ٤مس أَ اًمٜمي  قكِ ٚمُ ذم ؾُم  ِب جري اعمُ  ـَ ُمِ  ني إِ 
ِ
 ظم٤مء

ِٓ  وىمٌَؾ  زول قمٜمد اًمٜم   ٤مٞمً ًم  وشمق وُمٕمّمٞم٦مً  ًٓ ٤مذُ خَت  ٤مسِ اًمٜمي  رَ ثَ يمْ يم٤من أَ  ،اًمٗمٕمكم   ٤منِ حَ تِ ُمْ ا

 ؿْ يمٞمػ وهُ ، اُح وَ رْ وإَ  ٩ُم ٝمَ ومٞمف اعمُ  ُل ذَ ٌْ اًمذي شمُ  ٤مدِ ٝمَ طم٤مل اجلِ  ٤مّمقًص وظُم  ،دانٞمْ ًمٚمٛمَ 

ًي ٤مس قمغم طمٞم٤مةٍ اًمٜمي  ُص رَ طْم أَ   اًمري  طم٤مَل  اعمٜم٤مومَؼ  ني ذم ذًمؽ أَ  ٥ٌُم ، واًم
ِ
يٙمقن ًمف  نْ يريد أَ  ظم٤مء

 ف.ٟمٗم٤مىمِ  ٤مِت ٞمَ َْم تَ ٘مْ ُمع ُمُ  ٤مج٤مُمً ًِ اٟمْ  ،٦مٍ ٗمَ اِِ زَ  سمًم يتٔم٤مهر سمف ُمـ مح٤مؾم٦مٍ  ،ؾم٤مُمٞم٦مٌ  ُمٙم٤مٟم٦مٌ 

ٓمك قمْ ُم٤مأَ  ،ٝمؿ عمقاصمٞم٘مٝمؿثِ وٟمٙمْ  ،اعمٜم٤موم٘ملم ًمٕمٝمقدهؿ قمغم ٟم٘مضِ  ؾِ ِِٓ ٔمؿ اًمدي قمْ أَ  ـْ وُمِ 

ٓىمك  نْ ف إِ شمِ ٍْم قمغم ٟمُ  ُمـ اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمِؼ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم ٝمؿ ًمرَ ًِ ٗمُ ٟمْ أَ  ـْ اعمٜم٤موم٘مقن ُمِ 

 ًمنِ يْ ف سم٤مَٕ وٟمَ دُ يم  ١مَ ٤م يم٤مٟمقا يُ ذًمؽ ممي   همػممَم ، إِ ٤ملٍ تَ ٘مِ ٝمؿ ًمِ َْم ٝمَ ٜمْ تَ اؾْم  نْ ا، وقمغم ـم٤مقمتف إِ وًّ دُ قمَ 

جب حب خب مب ىب يب جتحت خت مت } :ذًمؽ ـْ ومٛمِ  .اًمٙم٤مذِب  واحلٚمِػ  ،٦مِ ٔمَ ٚمي ٖمَ اعمُ 

 .[12]ؾمقرة اًمٜمقر: { جحمحجخىتيت جث مثىث يث حج مج 

 ل  ٌِ اًمٜمي  ؿِ ٙمْ ٝمؿ حلُ  يمراهتَ ٤م سملمي ف عمي ٟمي وم٢مِ  :ر اعمٜم٤موم٘ملميمْ  ذِ مَم د إِ قم٤م»: ل  ٌِ ـمُ رْ اًم٘مُ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

 اهلُل ردي  ؿي صمُ ،  (1) ومٜمزًم٧م هذه أي٦م .ٟم٤م٤مهدْ جَل  ،ٝم٤مدٜم٤م سم٤مجلِ شمَ رْ ُمَ أَ  ًمقْ  واهللِ  :ىم٤مًمقا هُ قْ شمَ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ني وم٢مِ  :تٚمٗمقا ٓ :ْي أَ  :[12]ؾمقرة اًمٜمقر: { جثمثخت مت ىتيت } ؿ:قمٚمٞمٝمؿ ىمقهلَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/396ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل» (1)
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يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ؿْ تُ سمْ يمذي  ،ؿْ تُ ٗمْ ٚمَ ًم طَم ويمٚمي  ،ُمٕمف ومٕمَؾ  ٓ ،ًم هل ىمقٌل ٟمي إِ  ،ٙمؿ ُمٕمرووم٦مٌ ـم٤مقمتَ 

 .[96]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ژژڑڈ ڈ }

ك طمتي  ،ٝمؿ اًمٙمذُب تُ ومًجٞمي  : [16]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: { ہہہ }: ۵وىم٤مل 

 .(1)شومٞمًم خيت٤مروٟمف

ـُ  ٙمؿ ٟمي أَ  زَمي ٙمؿ إِ ىمد قَمروم٧ُم ـم٤مقمتَ » ف ىم٤مل ذم أي٦م:ٟمي أَ  (3)دٍ ٤مهِ قمـ جُمَ  رٍ يْ رِ ضَم  وروى اسم

قمغم  ٝمُؾ ؾْم ٝمؿ وٓ أَ تِ ٜمَ ًِ ًمْ قمغم أَ  ُن يْ أَ  رءٌ  اعمٜم٤موم٘ملم ُم٤م ني  أَ ٤م ؾمٌؼ يتٌلمي ممي  .(2)ششمٙمذسمقن

 ٗمقا وي٘مقًمقا ومٞمٙمذسمقا.ٚمِ دوا ومُٞمخْ ٕمِ ٕم٤مهدوا ومٞمٖمدروا ويَ يُ  نْ أَ  ـْ ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمِ 

ٌي  ـْ ُمَ  ارُ قَ يٜمٙمِمػ قمَ  اًمذي ٓ ٗم٤مُق ف اًمٜم  ٟمي إِ   قمٜمد طمٚمقل ٓي ف إِ شمَ قَ ٝمْ ٓمك َص تَ س سمف واُمْ شمٚم

ذم  ص ُم٤موُيٛمحي  ،٦مُ ٕمَ ٜمِ ىمْ وشمرشمٗمع إَ  ،ُؼ ، قمٜمده٤م شمٔمٝمر احل٘م٤مِِ ـِ حَ اعمِ  دادِ تِ ُم٤مت واؿْم زَ إَ 

 .دوراًمّم  

 ح٤مسم٦مُ زاب واًمّمي طْم يقم إَ  –قمٝمقدهؿ وُمقاصمٞم٘مٝمؿ  ْي أَ  –حل٤مل اعمٜم٤موم٘ملم  اٟمٔمرْ 

  ةِ دي اًمِم   ـَ ىمد ٟمزل هبؿ ُمِ  ڤ
ِ
 قمْ وشمٙم٤مًم٥م إَ  واًمٌئاء

ِ
 ، اهلُلٓي ٓ يٕمٚمٛمف إِ  ُم٤م داء

ًمُٞم١ْمَذن هلؿ  اًمٙم٤مذسم٦مِ  اِت قم٤مءَ وآد   ،٦مَ اًمقاهٞمي  ارَ ذَ قمْ  إَ ٓي هؿ إِ دِ طَم َٕ  هؿي  واعمٜم٤موم٘مقن ٓ

 ٍماف.ٝم٤م سم٤مٟٓمْ اِِ ضمري  ـْ ُمِ 

قا ٌُ حِ ًَ ظم٤ٌمي٤مهؿ.. وفمٝمروا قمغم طم٘مٞم٘متٝمؿ طمٞم٨م اٟمْ  ٗم٧ْم زاب شمٙمِمي طْم ومٗمل همزوة إَ 

ـُ  ٥ُم ك ىم٤مل ُمٕمتّ ٝمؿ طمتي وزاد ظمقومُ  ئاُمل  ؾْم اإلِ  اجلٞمشِ  ـَ ُمِ  ـِ  ورِ ٛمْ ق سمٜمل قمَ ظُم أَ  ػْمٍ َِم ىمُ  سم  سم

قمغم ٟمٗمًف  ـُ ُمَ ٠مْ يَ  ٟم٤م ٓدُ طَم وأَ  ،ٍَمَ ٞمْ ى وىمَ ْن يمِ  يمٜمقزَ  َؾ يمُ ٠مْ ٟمَ  نْ ٟم٤م أَ دُ يٕمِ  دٌ ٛمي يم٤من حُمَ  (4)ٍف قْ قمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/239ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (1)

 . (78صـ )ؾمٌ٘م٧م شمرمجتف  (3)

 (.9/241ش )ًمٓمؼميشمٗمًػم ا» (2)

سمـ ُم٤مًمؽ  : سم٘م٤مف وُمٕمجٛم٦م ُمّمّٖمًرا، اسـم ُمٚمٞمؾ سمـ زيد سمـ اًمٕمٓم٤مف سـم وٌٞمٕم٦م سمـ زيدهق: ُمٕمّت٥م سـم ىمِمػم  (4)

سمـ قمقف سـم قمٛمرو سمـ قمقف سمـ إوس إٟمّم٤مرّي إوّد ذيمروه ومٞمٛمـ ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم. وىمٞمؾ: إٟمف يم٤من 

ٌء ُم٤م ىُمتِْٚمٜم٤م ه٤مُهٜم٤م}ُمٜم٤مومً٘م٤م، وإٟمف اًّمذي ىم٤مل يقم أطمد:  َُْمِر َرْ ْٕ ـَ ا  =[ وىمٞمؾ: 114]آل قمٛمران:  {ًَمْق يم٤مَن ًَمٜم٤م ُِم
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ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ } ؿقاهلِ طْم سم٠مَ  وم٘م٤مل اًمٕمٚمٞمؿُ  (1)طِ  اًمٖم٤مِِ مَم يذه٥م إِ  نْ أَ 

 ف شمٕم٤ممم:ىمقًمَ  ْؾ ُمي وشم٠مَ  .[13]ؾمقرة إطمزاب: { ہہھڻ ۀ ۀ ہ ہ 

﮹  ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁   }  { ﮶ ﮷ ﮸
 .[12]ؾمقرة إطمزاب:

ـَ  اهللِ دَ ٌْ قمَ  ٗم٤مِق اًمٜم   َس أْ ٝمؿ رَ زقمٞمٛمَ  ني ويٙمٗمل أَ » ـِ  َب  أُ  سم اجلٞمش  ٨ِم ٚمُ ٟمٍمف سمثُ ا ىمدِ  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ } ىم٤مل شمٕم٤ممم:9  (3)دٍ يقم ُأطُم 

 .[167قمٛمران: ]ؾمقرة آل { ڄڄڄڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ـُ  زقمٞمؿُ  ٥َم حَ ًَ اٟمْ  (2)قطَ اعمًٚمٛملم اًمِمي  قمٜمدُم٤م وصؾ ضمٞمُش   قلٍ ٚمُ ؾَم  اعمٜم٤موم٘ملم اسم

قمغم ىمرار اًم٘مت٤مل  ٤موُمٕمؽمًو  ،ُمع اعمنميملم ىمت٤مٌل  ي٘معَ  ف ًمـٟمي أَ  ٦مِ جي ف سمحُ ٤ٌمقمِ شمْ أَ  ـْ ُمِ  ٦مٍ سمثئاصمًمَِ 

ٟم٘متؾ  قمئامَ ، ٤مينَّم ٝمؿ وقمَ ٤مقمَ ـمَ رأي ًمف، أَ  ٓ ـْ ٤مع اًمقًمدان وُمَ ـمَ أَ  :ىم٤مِئًا  ٦مِ ٜمَ يْ دِ اعمَ  ظم٤مرَج 

؟ٜم٤مًَ ٗمُ ٟمْ أَ 
 ذم اجلٞمشِ  ٍب واوٓمرا ٦مٍ ٚمَ ٌَ ٚمْ سمَ  داَث طْم إِ  دِ ٛمر  هذا اًمتي  ـْ ُمِ  ٞمُس ِِ ف اًمري ويم٤من هدومُ  (4)

 .(1)شُتفوشمٜمٝمزم ُمٕمٜمقيي  ،ُتفٟمٗمًٞمي  ٤مرَ ٝمَ ٜمْ ًمتَ  :ئاُمل  ؾْم اإلِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، 3192/ 1ش )ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»إٟمف شم٤مب. وىمد ذيمره اسمـ إؾمح٤مق ومٞمٛمـ ؿمٝمد سمدًرا.  =

ـ طمجر)شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، 462/ 2)  (.127/ 6، ٓسم

 (.2/421ش )دِٓؾ اًمٜمٌقة»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 31/123ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (1)

(، 4/168ش )اًمتٗمًػم» ذم اًمٓمؼمي ـمري٘مف (، وُمـ4/9ش )اًمًػمة» ذم إؾمح٤مق اسمـ أظمرضمف (3)

 (.17628ش )اًمٙمؼمى» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

، ُم١مرخ اعمديٜم٦م شاعمديٜم٦م سملم اعم٤ميض واحل٤مض»سملم اعمديٜم٦م وأطمد. اٟمٔمر :  –ًت٤من سم –اؾمؿ طم٤مِط  (2)

 -هـ( ، ـمٌٕم٦م: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة 1411سمـ قمكم اًمٕمٞم٤مر )ت: اًمنميػ إسمراهٞمؿ 

 (.269هـ( )ص1293ًمّم٤مطمٌٝم٤م حمٛمد ؾمٚمٓم٤من اًمٜمٛمٜمٙم٤مين، اًمٓمٌٕم٦م إومم: ؾمٜم٦م: )

(، 4/168ش )اًمتٗمًػم» ذم اًمٓمؼمي ـمري٘مف (، وُمـ4/9ش )اًمًػمة» ذم إؾمح٤مق اسمـ أظمرضمف (4)

 (.17628ش )اًمٙمؼمى» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م  –، حمٛمد سمـ قمٞمٔم٦م سمـ ؾمٕمٞمد سم٤مُمدطم٩م، دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م شطمد دراؾم٦م دقمقي٦مهمزوة أ»( 1)

 (.84(، )ص1999-1431إومم، ؾمٜم٦م )
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـُ  اهلل دُ ٌْ وىمد طم٤مول قمَ  ـِ  رِ ٤مسمِ ضَم  واًمدُ  (1)طمرام سم اعمٜم٤موم٘ملم  ٜم٤معَ ىمْ إِ  ڤ اهللِ دِ ٌْ قمَ  سم

 ـْ ُمِ  َيَ ٙمؿ قمٜمدُم٤م طَم ٞمي ٌِ ٙمؿ وٟمَ  ختذًمقا ىمقُمَ ٓي أَ  ريمؿ اهللَ ذيم  أُ  ي٤م ىمقمِ  :قا، وم٘م٤ملسمَ سم٤مًمٕمقدة وم٠مَ 

ف يٙمقن ٟمي ٟمرى أَ  ٤م ٓوًمٙمٜمي  ،ٜم٤ميمؿٛمْ ٚمَ ؾْم ٤م أَ ٘م٤مشمٚمقن عمََ ٙمؿ شمُ ٟمي ًمق ٟمٕمٚمؿ أَ  :وم٘م٤مًمقا .هؿو  قمد

ِٓ ٓي قا إِ سمَ  اؾمتٕمّمقا قمٚمٞمف وأَ ومٚمًمي  .ىمت٤مٌل   ،اهلل داءَ قمْ أَ  اهلُل ؿُ يمُ دَ ٕمَ سمْ أَ  :قمٜمٝمؿ، ىم٤مل اَف ٍِم ٟمْ  ا

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلصف قمٜمٙمؿ ٟمٌٞمي  ومًٞمٖمٜمل اهلُل

ـُ وعمي  ـي  ،شمرضمٕم٤م نْ أَ  ٦مَ صمَ ٤مرِ وسمٜمق طَم  ٦مَ ٛمَ ٚمَ سمٜمق ؾَم  ٧ْم مهي  ،فح٤مسمُ ْص وأَ  قلٍ ٚمُ ؾَم  ٤م رضمع اسم  وًمٙم

ٌي  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ } :ف شمٕم٤ممموذم ذًمؽ ٟمزل ىمقًمُ  ،تٝمًم وقمّمٛمٝمًماهلل صم

[133]ؾمقرة آل قمٛمران: { ڀڀٺپ پپ ڀ ڀ 
(2). 

هبؿ ذم  ُيٕمتد   ف ٟٓمي ويمٞمػ أَ  ،اعمٜم٤موم٘ملم  طم٤مُل يتٌلمي  -ف يمثػمٌ ث٤مًمُ ُمْ وأَ - ُمـ هذا اعمقىمِػ 

 قمْ ٝمقض سم٠مَ ٞمٝمؿ ذم اًمٜم  ًمَ ـ إِ وٓ ُيريمَ  ؾ شمٙم٤مًمٞمٍػ قمٚمٞمٝمؿ ذم تٛم   دُ ٛمَ تَ ٕمْ وٓ يُ  ىمت٤ملٍ 
ٍ
 .٤ٌمء

ـِ  ُؾ ُمي ٠مَ تَ يَ  ـْ ُمَ  وًمٕمؾي   ةِ وَ زْ  اًمٖمَ مَم  خيرج إِ ٓي ٙم٤مٟمف أَ ُمْ ف يم٤من سم٢مِ ٟمي جيد أَ  قلٍ ٚمُ ؾَم  ذم ُمقىمػ اسم

ا مل ذَ ًَم ومٚمِ  .ـم٤مقمٝمؿ وقمّم٤مينرأي ًمف، أَ  ـم٤مع اًمقًمدان وُمـ ٓ: أَ ُؾ اًم٘م٤مِِ  َس ٞمْ ًمَ أَ  :اسمتداءً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م، وأُمف  اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام هق: قمٌد (1)

أُمٞم٦م سمـ ؾمٜم٤من سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م، وهق أسمق اًمرسم٤مب سمٜم٧م ىمٞمس سمـ اًم٘مريؿ سمـ 

اهلل، ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم ُمع اًمًٌٕملم ُمـ إٟمّم٤مر ذم روايتٝمؿ مجٞمًٕم٤م، وهق أطمد اًمٜم٘م٤ٌمء آصمٜمل  ضم٤مسمر سمـ قمٌد

 قمنم، وؿمٝمد سمدًرا، وأطمًدا وىمتؾ يقُمئذ ؿمٝمٞمًدا.

ؾمقل اهلل ىم٤مل ضم٤مسمر: عم٤م ىمتؾ أب يقم أطمد، ضمٕمٚم٧م أيمِمػ قمـ وضمٝمف، وأسمٙمل، وضمٕمؾ أصح٤مب ر

شمٌٙمٞمف أو ٓ شمٌٙمٞمف، ُم٤م زاًم٧م : »ملسو هيلع هللا ىلصيٜمٝمقٟمٜمل، وهق ٓ يٜمٝم٤مين، وضمٕمٚم٧م قمٛمتل شمٌٙمٞمف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلص

ؾمػم أقمئام »(، 631/ 2ش )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»يٜمٔمر: ش. اعمئاِٙم٦م شمٔمٚمٚمف سم٠مضمٜمحتٝم٤م طمتك رومٕمتٛمقه

 (.234/ 1، ًمٚمذهٌل )شاًمٜمٌئاء

ش شمٗمًػم اًمٓمؼمي»(، 2/64ش )ةاًمًػم»(، واسمـ هِم٤مم ذم 214)صش اًمًػمة»اسمـ إؾمح٤مق ذم ( 3)

(2/111.) 

 (.4383، سم٤مب: ؾمقرة آل قمٛمران )شاًمتٗمًػم»رواه اًمٌخ٤مري ذم  (2)



 044 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ه دُ قْ ف وقمَ رضمققمُ  يٙمقنَ  نْ أَ  ادَ رَ ًم أَ ٟمي ف إِ ًمٙمٜمي  ؟ُمٕمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ـْ قمـ اًم٘مت٤مل هق وُمَ  دْ ٕمُ ي٘مْ 

 هؿ.قمدو   وُمئاىم٤مةِ  ،ٝمؿصٗمقومِ   رص  مَم يٙمقٟمقن إِ  ُم٤م ُج قَ طْم ذم ؾم٤مقم٦ٍم اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م أَ 

3- ُْ  ِٖ املخايف١:ٚاطتظشاُس اع١َِٗ ايطَّإعال

د ذم ورَ  قمٜمٝمؿ ُم٤م شمٜمٗمؽ   سمج٤مٟم٥م اًمٙمذب ٓ ـ ؾمًمت اعمٜم٤موم٘ملم واًمتل هل٤م صٚم٦مٌ وُمِ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ } ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .ملسو هيلع هللا ىلصك ٗمَ ٓمَ ّْم ا يتٕم٤مُمٚمقن ُمع اعمُ هٙمذ . [81]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: { ڦڦڦڤ ڤ 

ـُ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ   قلِ ؾُم قن قمٜمد رَ ٜمُ ُمِ ١مْ يم٤مٟمقا يُ  :ذم اعمٜم٤موم٘ملم ٟمزًم٧ْم » :$ اجلقزي   اسم

ـِ  .ظم٤مًمٗمقا ،ا ظمرضمقاذَ وم٢مِ  ،َُمٜمقاًمَٞم٠مْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ري واًمٗمَ  ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  هذا ىمقل اسم
ِ
 .(1)شاء

ـُ  ا ظمرضمقا ذَ إِ  ؿْ ومٝمُ  :ه٤م داًًِم ٗم٤مءَ ظْم وًمقن إِ ٤مٝمؿ اًمتل حُي وهذه طم٘مٞم٘متُ »: $ ػمٍ ثِ يمَ  ىم٤مل اسم

ًمؽ..  وهُ رُ ٝمَ فمْ أَ  ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ سمٖمػم ُم٤م وا ًمٞمئًا اؾمتن   ،ٜملمُمِ ١مْ وقمـ اعمُ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ وا قمـ اًمٜمي ارَ قَ وشمَ 

ـي   : [81قرة اًمٜم٤ًمء:]ؾم { ڦڦڦڤ ڤ } ونٝمؿ وُم٤م ين  تِ ٞمْ ٞمِ ٌْ قمغم شمَ  عٌ ٚمِ ُُمٓمي  اهللَ  وًمٙم

سمًم يْمٛمروٟمف  ف قم٤مملٌ ٟمي سم٠مَ  ؼِمُ ف شمٕم٤ممم خُيْ ٟمي ٝمديد أَ واعمٕمٜمك ذم هذا اًمتي ، ويٙمتٌف قمٚمٞمٝمؿ ،يٕمٚمٛمف :ْي أَ 

ؿ ّني وأَ  ،فوقمّمٞم٤مٟمِ  ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم خم٤مًمٗم٦م اًمري  ـْ ُمِ  ٗم٘مقن قمٚمٞمف ًمٞمئًا وٟمف ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ، وُم٤م يتي وين  

 .(3)شزهيؿ قمغم ذًمؽوؾمٞمج واعمقاوم٘م٦مَ  ٤مقم٦مَ وا ًمف اًمٓمي رُ ٝمَ فمْ أَ  يم٤مٟمقا ىمدْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هق: حيٞمك سمـ زي٤مد سمـ قمٌداهلل سمـ ُمٜمٔمقر إؾمٚمٛمل اًمديٚمٛمل اًمٙمقذم، اًمٜمحقي، ص٤مطم٥م اًمٙم٤ًمِل.  (1)

صٜم٤مقم٦م اًمٗمراء،  ُمقمم سمٜمل أؾمد، اًمٗم٤مرد إصؾ، ُيٙمٜمك سم٠مب زيمري٤م، واؿمتٝمر سم٤مًمٗمّراء، ومل يٕمٛمؾ ذم

ىمٞمؾ: ٕٟمف يم٤من يٗمري اًمٙمئام، وُمـ آصم٤مره: اًمٚمٖم٤مت واعمّم٤مدر ذم اًم٘مرآن، آًم٦م اًمٙمت٤مب، اًمقىمػ 

وآسمتداء، اعم٘مّمقر واعمٛمدود، اجلٛمع واًمتثٜمٞم٦م ذم اًم٘مرآن، ُم٤م شمٚمحـ ومٞمف اًمٕم٤مُم٦م، ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، 

ؾمٌع  واظمتئاف أهؾ اًمٙمقوم٦م واًمٌٍمة واًمِم٤مم ذم اعمّم٤مطمػ وهمػمه٤م ُم٤مت سمٓمريؼ ُمٙم٦م ؾمٜم٦م

، شهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م»(، 131/ 11، )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»وُم٤مِتلم، وًمف صمئاث وؾمتقن ؾمٜم٦م . يٜمٔمر: 

 (.271/ 3ٓسمـ اجلزري )

 ( سمتٍمف يًػم.1/181ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (3)
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 معهم
 يٗم٘مٝمقن هب٤م: ٓ هلؿ ىمٚمقٌب 

ًَ ذَ ؿ إِ ّني أَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٙمريؿِ  ل  ٌِ ٝمؿ ُمع اًمٜمي ٚمِ اعمٜم٤موم٘ملم ذم شمٕم٤مُمُ  ِت ًَم ؾِم  ـْ وُمِ  ف ا طميوا جمٚم

ًي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ  :ؿىمٚمقهُب  شمٗم٘مفَ  نْ ُيّمٖمقن سمآذاّنؿ دون أَ  وُمـ » :(1)$ ٕمدي  اًم

 سمْؾ ، واٟم٘مٞم٤مدٍ  قمـ ىمٌقلٍ  ٤مقمً شم٘مقل اؾمتًم ُم٤م [31]ؾمقرة إٟمٕم٤مم: {ې ې ېې}اعمٜم٤موم٘ملم 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ } وهلذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ،ؿ قمٜمفىمٚمقهُب  ٦مٌ َو رِ ٕمْ ُمُ 

٤م مل يٙمـ هلؿ ومٞمف وُم٤م ؾمٛمٕمقا ممي  ،٧َم ٚمْ  ىمُ ، ُمًتٗمٝمٛملم قمًمي  [16]ؾمقرة حمٛمد: {ۉۉ

 .٤مىمريًٌ  :ْي أَ  :[16]ؾمقرة حمٛمد: {ېېې } رهم٦ٌمٌ 

ٝمؿ، قمَ ًَم ؾْم ٞمف أَ ًمَ قا إِ ٘مَ ًمْ ؿ ًمق يم٤مٟمقا طمريّملم قمغم اخلػم، َٕ ّني وم٢مِ  :هلؿ م  وهذا ذم هم٤مي٦م اًمذي 

وهلذا ىم٤مل . ٝمؿ سمٕمٙمس هذه احل٤ملًمٙمٜمي  ،ٝمؿًمف ضمقارطُم  واٟم٘م٤مدْت  ،ؿف ىمٚمقهُب ووقمتْ 

ؿ ظمتَ  ْي أَ  :[118]ؾمقرة اًمٜمحؾ: { ہہۀ ۀ ہ ہ } ؾمٌح٤مٟمف:

هيقون ومٞمٝم٤م  هؿ اًمتل ٓقاءَ هْ ٤ٌمقمٝمؿ أَ ٞمٝم٤م سم٥ًٌم اشم  ًمَ اخلػم اًمتل شمّمؾ إِ  قاَب سمْ أَ  قمٚمٞمٝم٤م وؾمدي 

 .(3)ش اًم٤ٌمـمؾٓي إِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذم وذًمؽ سمٕمٜمٞمزة وًمد متٞمؿ ٞمٚم٦مىمٌ ُمـ ؾمٕمدي آل ٟم٤مس سمـ اًمرمحـ قمٌد اهلل قمٌد أسمق اًمٕمئاُم٦م اًمِمٞمخ هق (1)

 ويم٤مٟم٧م يتٞمًًم  ومؽمسّمك ؾمٜملم ؾمٌع وقمٛمره واًمده وشمقذم ؾمٜملم أرسمع وًمف أُمف وشمقومٞم٧م هـ1217 حمرم

 ُمع يتٙمٚمؿ ُمتقاوًٕم٤م ويم٤من اًمٕمٚمؿ وـمٚم٥م ؾمٜم٦م قمنم أطمد وقمٛمره وأشم٘مٜمف اًم٘مرآن طمٗمظ، طمًٜم٦م ٟمِم٠مشمف

 اًمٙمريؿ )شمٞمًػم اعمًّٛمك شاًمٙمريؿ ناًم٘مرآ شمٗمًػم» : ُمّمٜمٗم٤مشمف ُمـ ٟمزهًي٤م قمٗمٞمًٗم٤م ويم٤من يٜم٤مؾمٌف سمًم ومرد يمؾ

 اًمري٤مض»، شاًمٗم٘مف أصقل ذم خمتٍم»، شاًم٘مرآن ًمتٗمًػم احل٤ًمن اًم٘مقاقمد»، شاًمٕمٍمي٦م اخلٓم٥م»اعمٜم٤من(، 

 قم٤مًُم٤م. (69) ىمدره قمٛمر سمٕمد هـ(1276) ؾمٜم٦م $ ، شمقذمشاًمٜم٤مضة

ك أهؾ ، اعم١مًمػ: أقمْم٤مء ُمٚمت٘مشاعمٕمجؿ اجل٤مُمع ذم شمراضمؿ اًمٕمٚمًمء وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مسيـ»يٜمٔمر: 

احلدي٨م، ُمّمدر اًمٙمت٤مب: ُمٚمت٘مك أهؾ احلدي٨م، أقمده ًمٚمٛمقؾمققم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ظم٤مًمد ًمٙمحؾ 

 ش.ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمئام اعمٜم٤من»(، 1/311)

، ت٘مٞمؼ: اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ اًمًٕمدي ، قمٌدششمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمئام اعمٜم٤من» (3)

م(، 3111-هـ1431ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )اًمرمحـ سمـ ُمٕمئا اًمٚمقحيؼ،  قمٌد

 (.786)ص: 



 046 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ؿ ّني قمغم أَ  يدل   ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم ؿ سمٕمد اؾمتًمقمٝمؿ ًمٚمري اهلُ ١مَ وؾُم » :$ ٥ٍم ٓمُ ىمُ  دُ ٞم  ىم٤مل ؾَم 

 ؿ ٓهٞم٦مٌ وىمٚمقهُب  ملسو هيلع هللا ىلصقل ؾُم ؿ ًمٚمري ٝمؿ وسم٤مهلُ ؿ ُيٚم٘مقن ؾمٛمٕمَ ّني سم٠مَ  ايم٤مٟمقا يتٔم٤مهرون شمٔم٤مهرً 

 :ٞمؿِ ئِ اًمٚمي  اخلٗمل   قمغم اًمٖمٛمزِ  آظمرَ  ُمـ ضم٤مٟم٥ٍم  ف ىمد يدل  ٟمي يمًم أَ  ،ٗم٦مٌ ُمٖمٚمي  ُمٓمٛمقؾم٦مٌ  وْ أَ  ،هم٤مومٚم٦مٌ 

ًُ  نْ يريدون أَ  ذْ إِ   .ؿُ ٝمَ ٗمْ يُ  ٓ دٌ ٛمي ي٘مقًمف حُمَ  ُم٤م ني أَ ؾ اًمٕمٚمؿ هْ ؿ هذا َٕ اهلِ ١مَ ي٘مقًمقا سم

 ومٝم٤مهؿ أُ 
ِ
  ،ىجيدون ًمف ومحقً  ٝمؿ ًمف، ًٓمقمِ تِ ُمع اؾْم  وٓء

ٍ
 ،وٓ يٛمًٙمقن ُمٜمف سمٌمء

  ً ً   الِ ١مَ يمذًمؽ ىمد يٕمٜمقن هبذا اًم  تِ ُمـ اطْم  ٦مَ يي رِ خْ اًم
ِ
 دٌ ٛمي ي٘مقًمف حُمَ  ُم٤م ؾ اًمٕمٚمؿ سمٙمؾ  هْ أَ  ٗم٤مء

 ح٤مسم٦ماًمّمي  ف يمًم يم٤من طم٤مُل ٗم٤مفمِ ًمْ أَ  ظِ ٗمْ ٕم٤مب ُمٕم٤مٟمٞمف وطمِ ٞمْ تِ ٝمؿ قمغم اؾْم وطمرِص  ملسو هيلع هللا ىلص

 ًمٌٓت تِ هذه اطْم  يمؾ   .ملسو هيلع هللا ىلص ؿ اًمٙمريؿُ قهلُ ؾُم يم٤من يتٚمٗمظ هب٤م رَ  يمٚمٛم٦مٍ  ُمع يمؾ   ڤ

ِٓ  ٨ِم ٌْ واخلُ  مِ ١مْ قمغم اًمٚم   شمدل    .(1)شوملمواهلقى اًمدي  ًمسِ ٓمِ ٟمْ وا

 ط اهلل قلِ ؾُم ه٤م ًمٙمئام رَ رِ ٛمٝم٤م وشمدسم  اعمٜم٤موم٘ملم سم٘مٚمقهبؿ قمـ شمٗمٝم   راُض قمْ ويزداد إِ 

ًي  ًمهلؿ همػمِ قمْ ض سم٠مَ قمٜمدُم٤م يٕمري  شمٙم٤مًمٞمٗمف  ـْ وُم٤م يٚمزم ُمِ  ،اًم٘مت٤مل نُ ٠مْ ؿَم  رُ يمَ ذْ يُ  وْ أَ  ،ةِ ٤مري اًم

ؾ شُمٓمٞمؼ وٓ شمتحٛمي  ٓ ٦مَ ٗم٤مىمٞمي ٝمؿ اًمٜم  ـمٌٞمٕمتَ  ني َٕ  :٦مِ ٘مَ ٗمَ اعم٤مل واًمٜمي  لِ ذْ  سمَ مَم يدقمق إِ  وْ أَ  ،٦مِ ٤مىمي اًمِمي 

 .تل هل٤م ذم ذًمؽ ُم٤ٌمدراٌت وٓ هل سم٤مًمي  ،ٕم٤متٌِ شمٚمؽ اًمتي  ُمثَؾ 

 ـْ ُمَ  هبذا يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ طم٤مُل  ؿْ ، وهُ سمئا ىمٚمقٍب  انٌ وآذ ،ٕم٤ملٍ ومْ سمئا أَ  قاٌل ىمْ أَ  ؿْ ًم هُ ٟمي إِ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ } سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف: ٝمؿ اهلُلوصٗمَ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ 

ؿ ومح٥ًم ُمع يمئام ُّن ٠مْ ، وًمٞمس هذا ؿَم  [179ٕقمراف:]ؾمقرة ا {ڦڄڦ

ؿ يمذًمؽ هق طم٤مهلُ  سمْؾ  ،قمـ آٟمتٗم٤مع سمف ٤موشمّم٤ممُمً  ٤مقمٜمف واًمتٗم٤مومً  ٤مراًو قمْ إِ   ط اهلل قلِ ؾُم رَ 

 .اًمٙمريؿِ  آنِ رْ ُمع اًم٘مُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/2394سمػموت، ) –، ؾمٞمد ىمٓم٥م، دار اًمنموق شذم فمئال اًم٘مرآن» (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ } :ف شمٕم٤مممىمقًمَ  ْؾ ُمي ٠مَ وشمَ 

ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 

 ڇ ڇچ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦڦ ڦ 

ک  ڑ ڑژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[34-31]ؾمقرة حمٛمد: { ڳڳڳک ک ک گ گ گ گ 

٤مكُ حي ٤مُم٤من اًمْمي ُمَ ىم٤مل اإلِ 
ًي  (1)  وئ ۇئ ۇئ ۆئ } (3)اعمٜم٤موم٘مقن ؿْ هُ »: ي  د  واًم

 ش [78]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: { ۈئۈئېئۆئ 

  ،٤مهيي هؿ إِ زُ عمَْ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن يتٕم٤مُمٚمقن سمف ُمع اًمٜمي  ُم٤م أِ قَ ؾْم أَ  ـْ وُمِ 
ٞمف ًمَ إِ ٝمؿ ٌتُ ًْ وٟمِ

  ةٍ ؿمدي  ـْ ٤مس ُمِ سم٤مًمٜمي  حيؾ   ُم٤م
ٍ
 ـْ ُمِ  ٚم٦مُ ّْم وهذه اخلِ ، هزيٛم٦مٍ  ـْ ٟمزل سم٤معمًٚمٛملم ُمِ  ُم٤م وْ أَ ، وسمئاء

 ٤مٕمً شمَ رْ قا سمف ُمَ ُو ورَ  ،رَ ٗمْ قا اًمٙمُ ٜمُ ٓمَ ٌْ تَ ؿ ىمد اؾْم ّني وأَ  ،ًمّنؿيْ قمغم قمدم إِ  قاهدِ قى اًمِمي ىمْ أَ 

 ٤م ُم٤م٤م وشمٍمحي٤مِت ئمٝمر قمغم ومٚمت٤مت ،ؿىمٚمقهِب  ٝمؿ ُمٖم٤مريَػ ًٜمتُ ًمْ أَ  وًمذا يم٤مٟم٧ْم ، ٤موُم٘م٤مُمً 

ې ې }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :هؿقه ذم صدورِ يمٜم  وُم٤م أَ  ،ؿىمٚمقهِب   هَمٚم٧ْم سمف ىمدورُ قمًمي  ُئ ٌِ ُيٜمْ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی 

 .[78قرة اًمٜم٤ًمء:]ؾم { مئىئيئی ی جئ حئ 

ٌ  ُمِ ١مْ اعمُ  رِ ٗمَ وم٤معمٜم٤موم٘مقن ذم طم٤مًم٦م فمَ   :ي٘مقًمقن وهمٜمٞمٛم٦مٍ  طمًٜم٤مِت ٟمٍٍم  ـْ قن ُمِ ٜملم سمًم حي

ذم  قلِ ؾُم ٛم٦م اًمري ٙمْ ف، ومل يٙمـ حلِ اهلل ذم قمٓم٤مِِ  ومْمؾِ  ضِ حَمْ  ـْ : ُمِ ْي أَ  .قمٜمد اهلل ـْ هذه ُمِ 

 ٍْم  هلؿ سم٤مًمٜمي رام اهلليمْ ذم إِ  ؾم٥ٌٌم  ه سم٘مت٤مل اًمٕمدو  رِ ُمْ ف وأَ ف وىمٞم٤مدشمِ ف وؾمٞم٤مؾمتِ ارشمِ دَ إِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسمق حمٛمد وىمٞمؾ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ىمٞمؾ إٟمف ُم٤مت اًمْمّح٤مك  (1)

تذي٥م اًمٙمًمل ذم »(، 4/223ش )شم٤مريخ اًمٌخ٤مري»ف: هـ(، اٟمٔمر ذم شمرمجت111هـ( وىمٞمؾ )113)

ؿمذرات »(، 9/332ش )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»(، 3/231ش )ُمٞمزان آقمتدال»(، 618ش )أؾمًمء اًمرضم٤مل

 ( .4/198، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 1/134ش )اًمذه٥م

 (.1/41ش )ومتح اًم٘مدير» (3)
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ٜمقن ُمِ ١مْ قن يُ يمُ نْمِ ذم سم٤مـمٜمٝمؿ ُمُ  ؿْ ، وهذه ذم اعمٜم٤موم٘ملم سملم اعمًٚمٛملم، وهُ واًمٖمٜمٞمٛم٦مِ 

ديـ حِ ٚمْ لم اعمُ ي  اعم٤مد   ُم٘م٤مًم٦مِ  ، ٟمٔمػمُ قلِ ؾُم ٜمقن سم٤مًمري ُمِ ١مْ يمقن سمف وٓ يُ نِم ويُ  اخل٤مًمِؼ  ب  سم٤مًمري 

هذا ىمد : اهلل ومْمؾِ  ـْ قن ُمِ ٜمُ ُمِ ١مْ  يٜم٤مًمف اعمُ ي٘مقًمقن قمًمي  ذْ إِ  :اخل٤مًمَؼ  بي اًمذيـ جيحدون اًمري 

 .ّم٤مدوم٦مِ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمُ  ٤مءَ ضَم 

 وْ أَ  ٍح رْ ضُم  وْ أَ  ؾٍ تْ ىمَ  ٤مِت ئَ ؾمٞم   ـْ اعمًٚمٛملم سمًم يٙمرهقن ُمِ  ٤مسم٦مِ َص واعمٜم٤موم٘مقن ذم طم٤مًم٦م إِ 

ف، ىمٞم٤مدشمِ  وْ ف أَ ارشمِ دَ يم٤من سم٢مِ  ف ىمدْ ٟمي وأَ  ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم ذًمؽ قمغم اًمري  ٦مَ ٕمَ ٌِ شمَ  قنَ ٘مُ ٚمْ ، يُ هزيٛم٦مٍ  وْ أَ  ظم٤ًمرةٍ 

 ئ٤مٍت ؾمٞم   ـْ ومٞمًم ٟمزل سم٤معمًٚمٛملم ُمِ  ، هق اًم٥ًٌُم و  دُ  ىمت٤مل اًمٕمَ مَم سم٤مخلروج إِ ه رِ ُمْ أَ  وْ أَ 

 .يٙمرهقّن٤م

قاهر اًمٔمي  ـَ ُمِ  ٤مهرةُ شمٙمقن هذه اًمٔمي  نْ ، وٓ يٛمٜمع أَ ص  اًمٜمي  ٞم٤مُق قمٚمٞمف ؾِم  يدل   هذا ُم٤م

 هللُومٝم٤م ااًمتل ُيٍم   ٥ِم واعمّم٤مِِ  ؿِ ٕمَ ، قمٜمد ٟمزول اًمٜم  ٦مِ قال اًمٕم٤مديي طْم ذم إَ  ٤مًْم يْ اًمتل شمٙمقن أَ 

 تِ ذم قم٤ٌمده ًمئاسمْ  يمٞمػ يِم٤مءُ 
ِ
ْ  وِ ، أَ ئاء   وِ ، أَ ٦مِ ٞمي سمِ اًمؽمي

ِ
ي٘مقل  ؿُ ٕمَ ل اًمٜم  ومحلم شمتٜمزي  ،اجلزاء

ِِ  ـْ ُمِ  هل قمٓم٤مءٌ  :ْي أَ  :قمٜمد اهلل ـْ اعمٜم٤موم٘مقن: هذه ُمِ   .ؽ اهللٚمْ ُمُ  ـِ ظمزا

 مِ ِم٤مؤُ اًمتي  راوم٦مِ ظُم  ـَ ٛمْ ِو  قلِ ؾُم ـ سم٤مًمري يتٓمػم  ي٘مقل اعمٜم٤موم٘مقن ُمُ  ٥ُم وطملم شمٜمزل اعمّم٤مِِ 

ً   ارةِ دَ خ٤مص ذوي اإلِ ؿْم ٤مَٕ سم م ١مْ : ُمـ اًمِم  ْي أَ  :قمٜمدك ـْ : هذه ُمِ ؿِ ٙمْ واحلُ  ٓم٤منِ ٚمْ واًم

 .واعمٙم٤مرهِ  ٥ِم ًمٚمٛمّم٤مِِ  اًمذي هق قمٜمدك، اجل٤مًم٥ِم 

 ٦مُ ٗمي ًمدهيؿ يمِ  ٧ْم حَ ضَم اًمذيـ رَ  ٥ِم يْ اًمري  ُؾ هْ  اعمٜم٤موم٘مقن، وأَ ٓي ي٘مقًمف إِ  وهذا يمئاٌم ٓ

 ُؾ هْ ًم أَ ، وٓ ؾمٞمي ٤مس ىمديًًم ذم اًمٜمي  ُمٕمرووم٦مٌ  ةُ ػَم ، وهذه اًمٓم  يِؼ دِ ّْم اًمتي  ٦مِ ٗمي ذي٥م قمغم يمِ ٙمْ اًمتي 

 .فٛمتِ ٙمْ اًمٙمٗمر سم٤مهلل وسمحِ 

 ره اهللُ ذيمَ  ، وهق ُم٤مڠك قؾَم ذم قمٝمد ُمُ  قنَ قمَ رْ ومِ  يم٤من ي٘مقًمف آُل  ٝم٤م ُم٤مثٚمتِ ُمْ أَ  ـْ ومٛمِ 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ} سم٘مقًمف:
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ 

[121-121]ؾمقرة إقمراف: { ٹٹٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
(1). 

ًِ  ٦مِ ئَ اًمٗمِ  ـَ ٤مريخ ُمِ اًمتي  ٞم٤ملِ ضْم وأَ  ؿِ ُمَ إُ  رونِ ىمُ  ؼْمَ ر قمَ شمتٙمري  وهذه اعم٘مقًم٦مُ  ٜم٤موم٘مل ٝم٤م ُمُ ٟمٗم

 ىمل  اًمر   هؿ قمـ ُمّم٤مف  رِ ظم  ػ اعمًٚمٛملم وشم٠مَ ختٚم   ؾم٥ٌَم  ني إِ  :طمٞم٨م ي٘مقًمقن :ٍْمٍ قمَ  يمؾ  

 ضمري  ـْ هق ُمِ  مِ ٘مد  واًمتي 
ِ
ً   ،ٝمؿٜمِ يْ دِ  اء  ٝمؿ.ٝمؿ سمنميٕم٦م ظم٤مًم٘مِ ٙمِ ومت

 :ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل -

يـ ف ُمـ اًمد  ٤م ُمقىمٗمَ ٜمً ٌٞم  ُمُ  ُمًتٕمٚمٞم٦مٍ  ج٦مٍ وهلْ  ذم دقمقة ص٤مرظم٦مٍ  (3)لْمٍ ًَ ي٘مقل ـمف طُم  -1

ـي » ف ًمٚمٖمرب:وٟمٔمرشمَ   ػْمَ ؾَم  ٟمًػمَ  نْ .. وهل أَ  ذًمؽ واطمدةٌ مَم إِ  اًمًٌٞمَؾ  وًمٙم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/111ش )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق» (1)

 ضم٤مُمٕم٦م ذم درس صمؿ اعمٍمي٦م اجل٤مُمٕم٦م ُمـ ختّرج اعمِمٝمقر اًمٕمٚمًمين واعمٗمٙمر اًمٙم٤مشم٥م :طمًلم ـمف (3)

 يمٚمٞم٦م قمًمدة شمقمم اعمًٚمٛملم سمئاد ذم سمٌثٝم٤م ًمٞم٘مقم اًمٖمرسمٞم٦م سم٤معمٜم٤مه٩م قم٤مد طمٞم٨م سم٤مريس ذم اًمًقرسمقن

٤ًٌم أًّمػ، اًمتٕمٚمٞمؿ وزارة صمؿ اًم٘م٤مهرة آداب  ياًمذ شُمٍم ذم اًمث٘م٤موم٦م ُمًت٘مٌؾ» أؿمٝمره٤م ُمـ قمديدة يمت

 اًمِمٕمر» ذم ويمت٤مسمف أورسم٤م، ُمـ ضمزء قمٜمده هل سمؾ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌئاد ُمـ ضمزًءا ُمٍم شمٙمقن أن ومٞمف ٟمٗمك

 وسم٤محلٞم٤مة سم٤مًمٞمقٟم٤من ؿمٖمٗمف قمٜمف ، قمرف اعمًٚمٛملم ُمـ مجٚم٦م قمٚمٞمف ورد يمٌػمة وج٦م أصم٤مر اًمذي شاجل٤مهكم

 ..وُمـ ـمقاُمف اعمخرضم٦م ًمف ُمـ ُمٚم٦م سم٤مًمٖمرب اعمًٚمٛملم سمئاد إحل٤مق ذم اًمِمديد وؾمٕمٞمف اًمٖمرسمٞم٦م

ًمٚمتقراة أن تدصمٜم٤م قمـ إسمراهٞمؿ وإؾمًمقمٞمؾ وًمٚم٘مرآن أن حيدصمٜم٤م قمٜمٝمًم أيًْم٤م، وًمٙمـ »اإلؾمئام ىمقًمف: 

ورود هذيـ آؾمٛملم ذم اًمتقراة واًم٘مرآن ٓ يٙمٗمل إلصم٤ٌمت وضمقدمه٤م اًمت٤مرخيل، ومْمئًا قمـ إصم٤ٌمت 

هذه  هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمتل تدصمٜم٤م هبجرة إؾمًمقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ إمم ُمٙم٦م ... وٟمحـ ُمْمٓمرون أن ٟمرى ذم

اًم٘مّم٦م ٟمققم٤م ُمـ احلٞمٚم٦م ذم إصم٤ٌمت اًمّمٚم٦م سملم اًمٞمٝمقد واًمٕمرب ُمـ ضمٝم٦م، وسملم اإلؾمئام واًمٞمٝمقد 

ش ـمف طمًلم طمٞم٤مشمف وومٙمره ذم ُمٞمزان اإلؾمئام»ٟم٘مئًا قمـ يمت٤مب ش. واًم٘مرآن واًمتقراة ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

 هـ(.1292) سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم (،8ٕٟمقر اجلٜمدي صـ )

ٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م وومٙمرهؿ دراؾم٦م آ»(، 2/321ش )إقمئام»اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 

، ديمتقراه ًمألؾمت٤مذ د/ ؾمٕمٞمد اًمٖم٤مُمدي، دار إٟمدًمس اخلياء، اًمٓمٌٕم٦م إوزم، ؾمٜم٦م شٟم٘مدي٦م ذقمٞم٦م

 ( .1/111(، )3112-هـ1434)
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ذم  يم٤مءَ وًمٜمٙمقن هلؿ ُذَ  ،ادادً ٟمْ ًمٜمٙمقن هلؿ أَ  :ٝمؿـمري٘مَ  وٟمًٚمَؽ  ،لمٞم  وروسم  إُ 

 .(1) شُمٜمٝم٤م وُم٤م ُيٕم٤مب حُي٥َم   ه٤م ُم٤مر  ه٤م وُمُ قِ ٚمْ ه٤م طُم ه٤م وذ  احلْم٤مرة ظمػمِ 

ً  » اعمٕم٤مسيـ: ٦مِ اًمٕمٍماٟمٞمي  قم٤مةِ دُ  دُ طَم وي٘مقل أَ  -3  قنُ ئُ وؿُم  واًم٘مْم٤مءُ  ؿُ ٙمْ واحلُ  ٞم٤مؾم٦مُ وم٤مًم

ً    وآهتداءُ د  ٠مَ جي٥م ومٞمٝم٤م اًمتي  ٤موذقمً  ٤ميٜمً دِ  ًمٞم٧ًْم  عِ ٛمَ تَ جْ اعمُ   :عَ وىم٤مِِ  ـْ ُمِ  ٦مِ ٜمي سمًم ذم اًم

 .(3)شةٌ ُمتٖمػم   رةٌ ُمتٓمق   ورةِ هل سم٤مًميي  ُمّم٤مًمَح  ٤م قم٤مجل٧ْم ّني َٕ 

 ني وم٢مِ  ؿي صمَ  ـْ وُمِ  ،ٜم٤م ومٝمق قمٚمًمين  ئاُمُ ؾْم ٤م إِ ُمي أَ » :ُؾ ِِ ومٝمق اًم٘م٤م :وًمٞمس هذا سمٖمري٥م قمٚمٞمف

يٜمٜم٤م سمدِ  ؾ اًمٕمقدةَ ٛمث  يُ  :قمغم اًمٕمٙمس سمْؾ  ،يٜمٜم٤م٤م قمغم دِ ؾ قمدواٟمً ٛمث  يُ  ٓ ٦مِ اًمٕمٚمًمٟمٞمي  ُمّمٓمٚمَح 

 .(2)شصٞمؾِ  ُمقىمٗمف إَ مَم إِ 

ح سم٘مقًمف: ٍم  يُ  نْ  أَ مَم إِ  اًمٕمـ٘مدي   حراُف وآٟمْ  اًمٗمٙمري   طُ ٓمَ هؿ سمٚمغ سمف اًمِمي دَ طَم أَ  ني إِ  سمْؾ  -2

ـي ؾِم  سمٚمٖم٧ْم  ىمدْ  ٦مَ اًمٌنميي  ني إِ  قمـ  ا٤م سمٜمٗمًٝم٤م سمٕمٞمدً قَّن ئُ ؿُم  ٤ٌمَذ شمُ  نْ هل٤م أَ  وىمد آنَ  ،دِ ؿْم اًمر   ـ

ًي   وص٤مي٦م اًم
ِ
ی } زيؾ:ٜمْ اًمتي  ؿِ ٙمَ ذم حُمْ  ضم٤مءَ  ف ىمدْ ٟمي ف أَ ٤مًمُ ثَ ُمْ هذا وأَ  تج٤مهئًا ُمُ ، (4)ًمء

 ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:[11]ؾمقرة اعم٤مِدة: { خبمبىبی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب 

 .[44]ؾمقرة اعم٤مِدة: { ھھھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ }

هق  ل  ىمِ اًمر   ؿِ ٚمي ذم ؾُم  درضم٦مٍ  َل وي أَ  ني إِ » يـ ومت٘مقل:اًمد   ـِ يْ زَ  ةُ ػْمَ ٔمِ ٟمَ  ٦مُ يٌَ دِ إَ  ٤م اًمٙم٤مشم٦ٌمُ ُمي أَ  -4

  ً   اعم٘مّمقدَ  ح٦مً ْمٞمػ ُمقو  قر، وشمُ ٗمُ اًم
ٍ
 ؿٌ ُمَ أُ  ج٤مَب احلِ  اًمتل ٟمٌذْت  ؿَ ُمَ إُ  ني : إِ سمجئاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/29م(، )1928ُمٍم، ؾمٜم٦م ) -، ـمف طمًلم، ُمٓمٌٕم٦م اعمٕم٤مرفشُمًت٘مٌؾ اًمث٘م٤موم٦م ذم ُمٍم( »1)

 -هـ  1419 -، حمٛمد قمًمرة، ـمٌٕم٦م: دار اًمنموق، اًمٓمٌٕم٦م إومم شيٜمٞم٦ماإلؾمئام واًمًٚمٓم٦م اًمد»( 3)

 (.131م )ص 1988

 (.131، حمٛمد قمًمرة، )صشاإلؾمئام واًمًٚمٓم٦م اًمديٜمٞم٦م» (2)

، حمٛمد قمًمرة، ـمٌٕم٦م: دار اًمقطمدة ـ سمػموت ـ ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم شاإلؾمئام وىمْم٤مي٤م اًمٕمٍم( »4)

، حمٛمد أمحد ظمٚمػ، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م إظمقان شإؾمس اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٚمت٘مدم»(، 11م( )ص 1981)

 (.44م )ص 1984 -ُمقراومتكم، اًمٓمٌٕم٦م: إومم 
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ًي  ؿُ ُمَ وم٤مُٕ  :فُمثٚمُ  ٦ٌمِ تحج  ؿ اعمُ ُمَ ٤م ًمٞمس ًمألُ ة رىمٞمًّ ذم اًمٕم٘مؾ واعم٤مدي  راىمٞم٦مٌ  هل  ٤مومرةُ اًم

 .(1)شٞمٕم٦مِ ٌِ اًمٓمي  ارَ ْه أَ  ٘مٞم٥ِم ٜمْ واًمتي  سم٤مًمٌح٨ِم  اًمتل ايمتِمٗم٧ْم 

 ٤مزُمٜمً  زَمي ؾ إِ وًم٘مد ظمٞم   :٤مُمٚم٦مجُم  وْ أَ  قارسم٦مِ وسمئا ُمُ »ي٘مقل:  ؾٍ ٙمَ ٞمْ هَ  لْمِ ًَ طُم  دُ ٛمي هق حُمَ  وه٤م -1

 مَم ٜم٤م إِ ؾمٌٞمٚمُ  ٦مِ وطمٞمي واًمر   ٦مِ اًمٖمرب اًمٕم٘مٚمٞمي  طمٞم٤مةِ  ٟم٘مَؾ  ني ح٤مب أَ ْص أَ  مَم ؾ إِ ٞمي يزال خُي  يمًم ٓ

 .(3)شٝمقضِ هذا اًمٜم  

 دُ طَم أَ  ،دَ مْحَ  أَ كَم همَ وْ ٤م أَ همَ أَ  ،وطم٤مد ُمٜمٝمُجف ،ومٓمرشُمف اٟمتٙم٧ًْم  ـِ ٖم٤مل ُمَ يْ ذم اإلِ  ـُ ٕمِ ٛمْ ويُ 

 ،لمقمٜمد اًمٖمرسمٞم   ُم٤م يمؾي  ذَ ظُم ٠مْ ٟمَ  نْ ٤م قمغم أَ ٜمَ ُمْ زَ ٤م قمَ ٟمي إِ »٤م طمٞم٨م ىم٤مل: ٞمَ يمِ رْ لم ذم شمُ اًمٙمًمًمٞم   قم٤مةِ دُ 

 .(2)شٝمؿٕم٤مِِ ُمْ اًمتل ذم أَ  ج٤مؾم٤مِت واًمٜمي  ،ٝمؿتِ ك آًمتٝم٤مسم٤مت ذم رِْ طمتي 

ًي ا ةِ قي هذه اهلُ  ـْ ٟمٕمقذ سم٤مهلل وسمف ٟمًتجػم ُمِ  ك طمتي ، اعمخقِف  رِ دَ حَ ٜمْ واعمُ  حٞم٘م٦مِ ًم

٤م ممي  ،ؿٍّ َْم ظِم  ـْ ُمِ  ةٌ رَ ٓمْ وىمَ  ،يمثػمٍ  ـْ ُمِ  رٌ زْ هذا ٟمَ  ٤م.ٗمٝم٤م وطمٞم٤مزِت ذم شمٚم٘م   شمرهم٥ُم  ج٤مؾم٤مِت اًمٜمي 

ِٓ مَم ِمػم إِ يُ  ـِ  اهلل دِ ٌْ ٗم٤مد قمَ طْم ًٓ  ٗم٤مىمل  تداد اًمٜم  ُمْ  ا ـِ  َب  أُ  سم  ؿ.ومًم فمٚمَ  ٤مهُ سمَ أَ  فَ ٌَ ؿْم أَ  ـْ وُمَ  ،قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

َُٔبَدَأ ط٤ُٛ -4 ٖٓخاطبٔتِٗ يذ٣   :ملسو هيلع هللا ىلص ِّٞٔبِٗ اي

 ٤م٤مُمً ُمٜمف وات   ٦مً ريَ خْ اؾمتٝمزاًء سمف وؾُم  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٝمؿ ُمع اًمٜمي ٚمِ اعمٜم٤موم٘ملم ذم شمٕم٤مُمُ  ِب دَ أَ  قءَ ؾُم  ني إِ 

ي تَ ٌَ ًْ وٟمِ  ،يٚمٞمؼ ًمف سمًم ٓ  ،ه اًمٕمديدةُ ه.. ًمف ؿمقاهدُ رِ دْ ٘مَ سمِ  ٗم٤مَف خْ تِ وآؾْم  ،ٞمفًمَ إِ  ٝمؿ اًمنمي

 ..ًتٗمٞمْم٦مُ ه اعمُ رُ قَ وُص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومٝمٛمل ضمدقم٤من، دار اًمنموق قمًمن، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ؾمٜم٦م شأؾمس اًمت٘مدم قمٜمد ُمٗمٙمرة اإلؾمئام»( 1)

 (.491م( )ص1988)

ؾم٦م، ؾمٜم٦م ، حمٛمد طمًلم هٞمٙمؾ، اعمٓمٌٕم٦م: دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدشذم ُمٜمزل اًمقطمل» (3)

 (.33م( )ص1974)

، د/ حمٛمد حمٛمد طمًلم، سمػموت، ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، شآدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم إدب اعمٕم٤مس» (2)

 (.3/331م(، )1982 -1412اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م، ؾمٜم٦م )
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 : [13]ؾمقرة إطمزاب: { ہہھۀ ۀ ہ ہ } :ًمقني٘مق – أ

 :اًمٙم٤مذِب  ـ اًمققمدِ ُمِ  ملسو هيلع هللا ىلصف قًمَ ؾُم تقا سمف رَ ٕمَ وُم٤م ٟمَ  ٗمقا سمف اهللََص وَ  ُم٤م ٤مًم٘مد ُذيمر ؾم٤مسم٘مً  

 { ہہھ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} زقمٛمقا
 .[13]ؾمقرة إطمزاب:

 :[61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ۉۅۅۋ } -ب

ع آخر يت  وها يف موض كههم  نٌ بلك   ملسو هيلع هللا ىلص فؿو ل تعالى:  9ه ُأُذ  ۈ ۈ}قا

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 9 [61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ۈئېئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ

ون رَ  ػ م يص هلل وَل ُس فف ب ملسو هيلع هللا ىلص ا ةِ بال لغَ  اله ةِ ػْ وا ِف  ؾ ضع لَ دْ الِ  و ه ب وحاشا ك،  ِ را ي ب

ؼال يُ  ما يسؿع كل   المُ والس   الةُ ه طؾقه الص  ك  أَ  - قاتؾفم اهللُ  -هم رادُ ومُ  ملسو هيلع هللا ىلص يم  وأُ  وَ هُ 

  .َب ذِ يػرتي طؾقه الؽَ  نْ ومَ  ،َيصُدُقه الؼوَل  نْ ق بقن مَ يػر   ففو ٓ 9ق ذلكصد  له ويُ 

ـُ ظْم أَ  ـُ (1) رِ ذِ ٜمْ عمُ ا ـُ واسمْ  ح٤مٍق ؾْم إِ  رج اسم ـِ  (3) ؿٍ ٤مشمِ  طَم ِب أَ  واسم  ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  قمـ اسم

ـُ  ُؾ تَ ٌْ يم٤من ٟمَ » ىم٤مل: يٜم٘مؾ  ؿي ٞمف، ومٞمًٛمع ُمٜمف، صمُ ًمَ ، ومٞمجٚمس إِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَل ؾُم  رَ ِت ٠مْ يَ  ِث ٤مرِ احلَ  سم

 زَل ٟمْ وم٠مَ  .ىمفصدي  ٤مصمف ؿمٞمئً دي طَم  ـْ ، ُمَ نٌ ذُ أُ  دٌ ٛمي ًم حُمَ ٟمي  اعمٜم٤موم٘ملم، وهق اًمذي ىم٤مل هلؿ: إِ مَم ف إِ طمديثَ 

[61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ۅۅۉۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ } ومٞمف اهللُ 
 .ش (2)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٞم٤ًمسمقري اًمٜم هق: اإلُم٤مم، احل٤مومظ، اًمٕمئاُم٦م، ؿمٞمخ اإلؾمئام، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر( 1)

ؾمػم »هـ ( يٜمٔمر:  219اًمٗم٘مٞمف، ٟمزيؾ ُمٙم٦م، وًمد: ذم طمدود ُمقت أمحد سمـ طمٜمٌؾ، وشمقذم سمٛمٙم٦م) 

 (.394/ 1، ًمٚمزريمكم )شإقمئام»(، 14/491، ًمٚمذهٌل )شأقمئام اًمٜمٌئاء
٤مب رازي أطمد احلٗم٤مظ ص٤مطم٥م يمتاًم اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس أسمق حمٛمد سمـ أب طم٤مشمؿ هق: قمٌد (3)

اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م قمٚمًمء »هـ(. يٜمٔمر:  237هـ، وشمقرم 341)وًمد: ش اجلرح واًمتٕمديؾ»

اهلل سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ  ، ٕب يٕمغم اخلٚمٞمكم ظمٚمٞمؾ سمـ قمٌدشاحلدي٨م/اٟمتخ٤مب أب ـم٤مهر اًمًٚمٗمل

 -(، اعمح٘مؼ: حمٛمد ؾمٕمٞمد قمٛمر إدريس/ط: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 682ص 3ٚمٞمؾ اًم٘مزويٜمل )جاخل

 (.217/ 21ش )شم٤مريخ دُمِمؼ»ـ. وه1419. 1اًمري٤مض. ط

 =( ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق. وؾمت٠مت شمرمج٦م هلؿ ذم ُمٌح٨م 11299أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ) (2)
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ـُ  َج رَ ظْم وأَ  ًي  ؿٍ ٤مشمِ  طَم ِب أَ  اسم  ُس ئاي ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ومٞمٝمؿ ضُم  اضمتٛمع ٟم٤مٌس »ىم٤مل:  ي  د  قمـ اًم

ـُ  ـِ  دٍ يْ قَ ؾُم  سم ـُ  -٘م٤مل:خمٌمويُ – ـٌ َِم ، وخَمْ ٧ٍم ٤مُمِ َص  اسم ـِ  ٦مُ ٕمَ يْ ، وودِ (1) محػم سم  ،(3)٧ٍم ٤مسمِ صمَ  سم

 ادً ٛمي يٌٚمغ حُمَ  نْ ٤م ٟمخ٤مف أَ ٟمي وىم٤مًمقا: إِ  ٤مٝمؿ سمٕمًْم ومٜمٝمك سمٕمُْم  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ي٘مٕمقا ذم اًمٜمي  نْ وا أَ ادُ رَ وم٠مَ 

 .ؿْ ٙمُ ومٞم٘مع سمِ 

 حْ ٟمَ  نٌ ذُ أُ  دٌ ٛمي ًم حُمَ ٟمي ٝمؿ: إِ وىم٤مل سمٕمُْم 
ۈ ۈ } ومٜمزل: .ىمٜم٤مّمد  ًمف ومٞمُ  ُػ ٚمِ

 ني  أَ ، وسملمي ٞمؿَ صمِ إَ  قمٚمٞمٝمؿ هذا اًم٘مقَل  اهللُ  ومردي ، (2)أي٦م [61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۋٴۇ

 اًمٙم٤مذب، واحلؼي  ـَ ُمِ  ٤مدَق ف يٕمرف اًمّمي ٟمي  هذا وهذا وم٢مِ ِمَم اؾمتٛمع إِ  نِ وإِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَل ؾُم رَ 

ؿ يم٤من يٕمٚم نْ اهلل ًمف سمذًمؽ، وإِ ر ِ ُمْ ف يم٤من يٕمرض قمـ اعمٜم٤موم٘ملم َٕ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ. وًمٙمٜمي 

 .(4)شهؿرِ ُمْ أَ  طم٘مٞم٘م٦مَ 

ـُ  ىم٤مل احل٤مومظُ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَل ؾُم ون رَ ذُ ١مْ يُ  ي٘مقل شمٕم٤ممم: وُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ىمقمٌ » :ػْمٍ ثِ يمَ  اسم

صمف طمدي  ـْ ىمف ومٞمٜم٤م، وُمَ صدي  ٤مىم٤مل ًمف ؿمٞمئً  ـْ ُمَ  :ْي أَ  ؛{ۅ ۅۉ} :سم٤مًمٙمئام ومٞمف، وي٘مقًمقن

 ٤م.ٜمَ ىمَ ٤م ًمف صدي ٜمَ ٗمْ ٚمَ ٤مه وطَم ٜمَ ئْ ا ضمِ ذَ ىمف، وم٢مِ صدي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمٕمض أؾمًمء اعمٜم٤موم٘ملم. =

، طمٚمٞمػ ًمٌٜمل ؾمٚمٛم٦م ُمـ إٟمّم٤مر، يم٤من ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، وؾم٤مر ُمع اًمٜمٌل هق: خمٌم سمـ محػم إؿمجٕمل( 1)

وأصح٤مسمف، صمؿ شم٤مب وطمًٜم٧م شمقسمتف، وؾمٛمل قمٌد  ملسو هيلع هللا ىلصإمم شمٌقك طملم أرضمٗمقا سمرؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

» اًمرمحـ، وؾم٠مل اهلل أن ي٘متٚمف ؿمٝمٞمدا. ٓ يٕمٚمؿ ُمٙم٤مٟمف، وم٘متؾ يقم اًمٞمًمُم٦م، ومٚمؿ يقضمد ًمف أصمر. يٜمٔمر: 

 (.1281/ 2، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شآؾمتٞمٕم٤مب 
أُمٞم٦م سمـ زيد، ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف، ُمـ رؤؾم٤مء اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ  أظمق سمٜمل هق: وديٕم٦م سمـ صم٤مسم٧م( 3)

وقم٤مٟمك ُمٜمٝمؿ إُمريـ. يم٤من يقازم اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم ظمّمقًص٤م سمٜمل اًمٜمْمػم،  ملسو هيلع هللا ىلصاسمتكم هبؿ اًمٜمٌل 

واعمًٚمٛملم. ويم٤من ُمـ ُم١مؾمز ُمًجد اًميار، وأظمرج ىمًًًم ُمٜمف ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصويم٤من قمٞمٜم٤م هلؿ قمغم اًمٜمٌل 

-112/ 1، ًمٚمٛمزي )شتذي٥م اًمٙمًمل» قمٚمٞمف وًمٕمٜمف. يٜمٔمر:  دقم٤م ملسو هيلع هللا ىلصداره. ًمٙمثرة إيذاِف ًمٚمٜمٌل 

 (.421/ 1، ًمٚمذهٌل )ششم٤مريخ اإلؾمئام»(، 114
 (.11211ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ذم  (2)

 (.189، د/قم٤مدل سمـ قمكم اًمِمدي )صشدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره» (4)



 054 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ۉ ې } ىم٤مل شمٕم٤ممم: :ةَ ٤مدَ تَ وىمَ  دٍ ٤مهِ وجُمَ  ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  ـِ وُروي ُمٕمٜم٤مه قمـ اسمْ 

ې } اًمٙم٤مذب ـَ ُمِ  ٤مدَق يٕمرف اًمّمي  ظمػمٍ  نُ ذُ أُ  قَ هُ  :ْي أَ  :[61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ېې

ائ ەئ } لمٜمِ ُمِ ١مْ اعمُ  ُق ّمد  ويُ  :ْي أَ  :[61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ىائى 

ۇئ ۇئ } وهلذا ىم٤مل: ،قمغم اًمٙم٤مومريـ ٦مٌ وهق طمجي  :ْي أَ  :[61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {وئەئ

 .(1) ش [61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ۈئېئېئۆئ ۆئ ۈئ 

 دقم٤مٌء قمٚمٞمف: ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٝمؿ ًمٚمٜمي تُ تٞمي  -ـضم

 ؿمقاهد ؾُم  ـْ وُمِ 
ِ
ؿ ُمـ قاِّن ظْم إِ  ٦مِ ف سمتحٞمي قٟمَ ٞم  ؿ يم٤مٟمقا حُيَ ّني أَ  ملسو هيلع هللا ىلص كٗمَ ٓمَ ّْم ؿ ُمع اعمُ هِب دَ أَ  قء

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ }يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،قدِ ٝمُ اًمٞمَ 

 . [8]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: { ھھھڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ 

قذِم  ىم٤مل اًمٕمُ 
ـِ (3) گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ } قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  قمـ اسم

 ؾم٤مم   :قها طمٞمي ذَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم ، ىم٤مل: يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن ي٘مقًمقن ًمرَ  [8]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: { ڱڱ

[8]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: { ھھھہ ہ ہہ } ىم٤مل اهلل: .قمٚمٞمؽ
(2). 

ًي  ُخ ٞمْ ر اًمِمي وىمد ذيمَ  ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم  ٤مٌس ٟمَ ٤م أُ ُمي ه١مٓء اعمذيمقريـ إِ  ني أَ »: $ ي  دِ ٕمْ اًم

وا سمف ادُ رَ ؿ أَ ّني قمهقن أَ اًمذي يُ  ٓم٤مِب هبذا اخلِ  ملسو هيلع هللا ىلص قَل ؾُم ن اًمري ٤مـمٌقوخُي  ًمنَ يْ رون اإلِ ٝمِ ٔمْ يُ 

 .(4)شًمخإاًمٙمت٤مب....  ؾِ هْ أَ  ـْ ُمِ  ٤مٌس ٟمَ ٤م أُ ُمي ذم ذًمؽ، وإِ  ٦مٌ سمَ ذَ يمَ  ؿْ وهُ  ،اظمػمً 

 ـُ هْ واٟمٍمف ذِ  اعمٜم٤موم٘مقن وم٘م٤مل: اعم٘مّمقدَ  ني ذم أَ  اعمٞمداين   د اًمديمتقر طمٌٜمٙم٦مُ يمي وىمد أَ 

قمٚمٞمف  يدل   قمغم ظمئاف ُم٤م ،قدِ ٝمُ اًمٞمَ  نِ ٠مْ ٟمزل سمَِم  صي اًمٜمي  ني  أَ مَم إِ  يؾِ وِ ٠مْ اًمتي  ؾِ هْ أَ  ـْ ُمِ  يمثػمٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/413ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (1)

اًمٕمقذم، اًمٙمقذم، أسمق احلًـ: ُمـ ُمِم٤مهػم اًمت٤مسمٕملم، وٕمٞمػ احلدي٨م:   هق: قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ ضمٜم٤مدة( 3)

ؾمػم أقمئام »روى قمـ اسمـ قم٤ٌمس وأب ؾمٕمٞمد واسمـ قمٛمر، ويم٤من ؿمٞمٕمٞم٤م: شمقذم: ؾمٜم٦م إطمدى قمنمة. 

 (.1/236ش )اًمٜمٌئاء

 (. 8/81ش )اًمدر اعمٜمثقر»يمًم ذم  اًمرزاق واسمـ ُمردويف ( وقمٌد18844أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ) (2)

 (.7/211ش )اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمئام اعمٜم٤من شمٞمًػم» (4)
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  ً اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ٟمزل  ني إِ  :ٟم٘مقل سمْؾ ، واي٤مٍت ذم ذًمؽ ُمـ رِ  ا سمًم صحي رً صم  شم٠مَ  :ٞم٤مُق اًم

ُمٜمٝمؿ  اعمٓمٚمقُب  ؿُ اعمٜم٤موم٘ملم هُ  ني َٕ  :قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ـَ ُمِ  ٦مَ حٞمي ٛمقا هذه اًمتي شمٕمٚمي  ص  اًمٜمي  ؿُ ِّن ٠مْ سمَِم 

ًي  وهق ًمٗمظُ  ،سمف ٤مه اهلُلسمًم طمٞمي  ملسو هيلع هللا ىلص قَل ؾُم قا اًمري ٞم  حَيَ  نْ ٝمؿ أَ ًمِِ تِ اٟمْ  فم٤مهرِ سمح٥ًم  ، (1)ئاماًم

ًي ٦مِ حٞمي هذه اًمتي  ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمثُؾ  ي٘معَ  نْ وٓ يٌٕمد أَ   وم٘مدْ  - اعمقُت  ِي أَ  - قمٚمٞمٙمؿ ٤ممُ : اًم

 ني ٤م أَ يًْم أَ  ـِ هْ ، وٓ يٖمٞم٥م قمـ اًمذ  ُح ٌَ ىمْ ُمـ ذًمؽ وأَ  عُ ٜمَ ؿْم هق أَ  ـ اعم٘مقٓت ُم٤ميم٤من هلؿ ُمِ 

 .قدُ ؾ هَي ْص ذم إَ  ؿْ سمف هُ  َس ٠مْ سمَ  ٓ - اقمددً  ْؾ ىمُ  وْ أَ  - اٟمٗمرً 

ًي ٤مًمُ ٘مَ ومَ  قدِ ٝمُ ٞمَ اًمْ  ـَ ُمِ  طٌ هْ رَ  نَ ذَ ٠مَ تَ اؾْم  :ىم٤مًم٧ْم  ڤ ٦مَ َِم ٤مِِ ٜملم قمَ ُمِ ١مْ اعمُ  م  قمـ أُ   ٤ممُ قا: اًم

ًي  ؿُ ٙمُ ٞمْ ٚمَ قمَ  ْؾ : سمَ ڤ ٦مُ َِم ٤مِِ قمَ  ٧ْم ٤مًمَ ، ىمَ شؿْ ٙمُ ٞمْ ٚمَ قمَ وَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل ؿِ ٤مؾِم ٘مَ ٤م اًمْ سمَ ٤م أَ يَ  َؽ ٞمْ ٚمَ قمَ   ٤ممُ اًم

َ ذِم  َؼ ومْ اًمر   ٥م  حُيِ  اهللَ  ني إِ  ٦مُ َِم ٤مِِ ٤م قمَ يَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  قُل ؾُم رَ  ٤مَل وم٘مَ  .٦مُ ٜمَ ٕمْ واًمٚمي  ْٕ  :ىم٤مًم٧ْم  .شفِ ٚم  يمُ  رِ ُمْ  ا

ْ أَ   .(3)شؿْ ٙمُ ٞمْ ٚمَ قمَ وَ  ٧ُم ٚمْ ىمُ  دْ ىمَ » :٤مَل ىمَ  ؟قا٤مًمُ ىمَ  ٤مُمَ  عْ ٛمَ ًْ شمَ  مَل

 ىم٤مل: ؟قا٤مًمُ ىمَ  ٤مُمَ  ٧َم ٕمْ ٛمِ ؾَم  ٤مُمَ  :٧ْم ٤مًمَ وم٘مَ  .ش٦مً َِم ٤مطمِ  ومَ قيِن ٙمُ شمَ  َٓ  ٦مُ َِم ٤مِِ ٤م قمَ يَ » :وذم رواي٦مٍ 

 .(2)شؿْ ٙمُ ٞمْ ٚمَ قمَ وَ  ٧ُم ٚمْ ىمُ  :قا٤مًمُ ي ىمَ ذِ اًمي  ؿُ ٝمِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ُت دْ دَ رَ  دْ ىمَ  َس ٞمْ ًمَ وَ أَ »

ِٓٗقاٙ بَأِٜٖٗ ِإٚٚصُف ملسو هيلع هللا ىلصِٖ ب٘ اطتٗضاُؤ -5  عٛت:بح اي

 قم٧ْم طمٞم٨م شمٜمقي  ..قمٜمد طمدٍّ  هبؿ اعمٓم٤مُف  ْػ ي٘مِ  ومٚمؿْ  ،ف اعمٜم٤موم٘مقن٩م ُمٜموًمِ  وهذا سم٤مٌب 

 ُمقىمٍػ  وي٘متٜمّمقن يمؾي  ٦مٍ َص رْ ومُ  ٝمؿ، يٜمتٝمزون يمؾي ٚمُ ٤مِِ ؾَم وَ  دْت ٝمؿ وشمٕمدي ٌُ ٞمْ ٤مًمِ ؾَم ذم ذًمؽ أَ 

 ٦مَ ٚمَ ٞمْ اًمٚمي  فَ ٌَ ؿْم وُم٤م أَ  ،هؿقمٚمٞمف صدورُ  ْت قَ ٓمَ اٟمْ  راج ُم٤مظْم وإلِ  ،ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ٩َم ٚمَ تَ اقمْ  ُم٤م ٨ِم ٗمْ ًمٜمَ 

 ٌَ   رَ قَ ُص  ني وم٢مِ  :٦مطَم ٤مرِ سم٤مًم
ِ
 رٌ تٙمر  ُمُ  ٗم٤ملِ ٖمْ تِ وآؾْم  ف سم٤مًمٌئاه٦مِ ووصٗمِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ سم٤مًمٜمي  آؾمتٝمزاء

ٜم٤من قمـ ٌْ ػ ذم ًمُ حُ دى اًمّم  طْم ف إِ ٟمنمشمْ  ذًمؽ ُم٤م ـْ وُمِ  ،تئاطم٘م٦مٍ ُمُ  ُم٤منٍ زْ وأَ  ّمقرٍ قمُ  ؼْمَ قمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سمتٍمف يًػم.94-3/92، د/ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين، )شفم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق» (1)

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: 1678أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: إدب، سم٤مب: اًمرومؼ ذم إُمر يمٚمف، سمرىمؿ: ) (3)

 (. 1784رىمؿ: )اًمًئام، سم٤مب: اًمٜمٝمل قمـ اسمتداء أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمًئام ويمٞمػ يرد قمٚمٞمٝمؿ، سم

أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمًئام، سم٤مب: اًمٜمٝمل قمـ اسمتداء أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمًئام ويمٞمػ يرد قمٚمٞمٝمؿ،  (2)

 (.1784/2سمرىمؿ: )
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 اًمّمي  ؼْمَ قمَ  ا٤ًمومر يمثػمً يُ  ٤ميم٤من سمًٞمٓمً  ملسو هيلع هللا ىلص ادً ٛمي حُمَ  قَل ؾُم اًمري  ني ىمقًمف: إِ  يمٌػمٍ  قلٍ ئُ ًْ ُمَ 
ِ
 حراء

ًي اًمًٌٞمٓم٦م ِ راوم٤مِت ويًتٛمع ًمٚمخُ  ٦مِ اًمٕمرسمٞمي    .(1)آنِ رْ  اًم٘مُ مَم إِ  راوم٤مِت ؾ شمٚمؽ اخلُ ٟم٘مَ  وىمدْ  ،ةِ دَ ٤مِِ اًم

 ذم ضم٤مٟم٥م ؾُم  حٌٍم ٜمْ ُمُ  احلدي٨َم  ني وَٕ 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٝمؿ ُمع اًمٜمي ٌِ خت٤مـمُ  اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مَل  ِب دَ أَ  قء

 ٓي وإِ  ،ةِ قي ٌُ اًمٜم   ـَ ُمَ ٜم٤موم٘ملم زَ ٗم٤مظ اعمًمْ أَ  ـْ ٗم٤مفمف ُمِ ًمْ ذم أَ  ٤م هق ىمري٥ٌم ممي  ٤مهدِ قمغم هذا اًمِمي  ُت ىمتٍْم ا

  رَ قَ ُص  ني وم٢مِ 
ِ
 شمٕم٤ممم –اهلل  نِ ذْ  قمٜمٝم٤م سم٢مِ ِت ٠مْ يَ  ٤مطمديثً  وًمٕمؾي  ،دةٌ وُمتٕمد   يمثػمةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ سم٤مًمٜمي  آؾمتٝمزاء

]ؾمقرة  { یییېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ } :ق اهللُ وصدَ  -

 .[21]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ڭڭۇۓ ڭڭ }، [118اًمٌ٘مرة:

 ـِ عمَ   ومٝمل يمثػمةٌ ٓي وإِ  ،قاهد واعمقاىمِػ قمغم سمٕمض اًمِمي  ذم هذا اعمقوعِ  ٍِمُ تَ ىمْ وؾم٠مَ 

 ذًمؽ: ـْ ه٤م.. ومٛمِ اؾمتتٌٕمٝم٤م واؾمت٘مرأَ 

 طمدث ذم همزوة اعمريًٞمع:  ُم٤م

ـِ  اهللِ دِ ٌْ ُمـ ُم٘مقًم٦م قمَ  – ِؼ ٚمِ ٓمَ ّْم همزوة سمٜمل اعمُ  –ك وشمًٛمي  ـِ  َب  أُ  سم يمًم رواه٤م  ،قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

ـُ  وم٘م٤مل رضمٌؾ  :...ةَ ٤مدَ تَ يـ قمـ ىمَ ٗمن  اعمُ  ؿمٞمُخ   ،سِ وْ ي٤م سمٜمل إَ  :َب  أُ  ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وهق اسم

 واهلل ُم٤م :ىم٤مل ؿي صمُ  -ّم٤مرٟمْ يٕمٜمل إَ  –ٙمؿ ٙمؿ وطمٚمٞمٗمَ قمٚمٞمٙمؿ ص٤مطمٌَ  ،ِج رَ زْ ي٤م سمٜمل اخلَ 

 اعمديٜم٦م مَم ٤م إِ ٜمَ ٕمْ رضَم  ـْ ئِ واهلل ًمَ  .َؽ ٚمْ يمُ ٠مْ ؽ يَ يمٚمٌَ  ـْ : ؾمٛم  ُؾ  يمًم ىم٤مل اًم٘م٤مِِ ٓي إِ  دٍ ٛمي حُمَ  ٜم٤م وُمثُؾ ُمثٚمُ 

 .(3)لي ذَ ُمٜمٝم٤م إَ  ز  قمَ إَ  ـي ضَم رِ خْ ًمٞمُ 

ـُ  ـُ  دُ يْ هبذا اًم٘مقل زَ  َبٍّ أُ  ويم٤من ذم اًم٘مقم اًمذيـ ظم٤مـمٌٝمؿ اسم  (2)ڤ ؿٍ ىمَ رْ أَ  سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ .32/3/1294صحٞمٗم٦م اًمِمٝم٤مب اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م سمت٤مريخ  (1)

( ذم 11/186) (، واًمٓمؼمي2/392اًمرزاق ) (، وقمٌد11412أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ) (3)

 (.8/611ىم٤مًمف اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ) شمٗم٤مؾمػمهؿ، وهق ُمرؾمؾ،

سمـ زيد سمـ ىمٞمس سمـ اًمٜمٕمًمن إٟمّم٤مري اخلزرضمل ٟمزل اًمٙمقوم٦م، ُمـ ُمِم٤مهػم هق : زيد سمـ أرىمؿ  (2)

 هـ(.66ؾمٜم٦م ) ڤؿمٝمد همزوة ُم١مشم٦م وهمػمه٤م، شمقذم  ڤاًمّمح٤مسم٦م 

آؾمتٞمٕم٤مب »و (281/ 2ش )اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»( و18/ 6ش )ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد»اٟمٔمر ذم شمرمجتف 

اإلص٤مسم٦م »(، 319/ 3، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 121، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب

 (.161/ 2، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 161/ 1، ٓسمـ طمجر)شذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م
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ً   َث دَ طَم  ٤مويم٤من همئاُمً  ومحٚمػ  ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ اًمٜمي  اًمٖمئامُ  ؼَمَ ظْم ، وم٠مَ ٗم٤مقاًمٜم   ُس أْ سمف رَ  مل يٕم٠ٌمْ  ـ  اًم

ـُ  ـِ  َب  أُ  ـِ سمْ  اهلل دِ ٌْ وشمٙمذي٥م قمَ  ،دٍ يْ زَ  شمّمديَؼ  اهللُ  َل زَ ٟمْ وم٠مَ  ،ىم٤مل ذًمؽ ُم٤م َب  أُ  اسم ذم  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 . (1)ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن

 ادَ رَ أَ  ، وًم٘مدْ ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اعمٜم٤موم٘ملم ُمع اًمٜمي  ؾِ ُمـ زواي٤م شمٕم٤مُمُ  ٦مٍ ًَ ٞمْ ِِ رَ   زاوي٦مٍ مَم ِمػم إِ وهذا يُ 

 ل  ٌِ وم٘م٤مل اًمٜمي  .هذا اعمٜم٤مومِؼ  َؼ ٜمُ قمُ  ْب ْضِ ل أَ ٜمِ قمْ دَ  ،اهلل قَل ؾُم ي٤م رَ  :ىم٤مل :فٚمَ ىمتْ  ڤ رُ ٛمَ قمُ 

شفُ ٤مسمَ حَ ْص أَ  ُؾ تُ ٘مْ ا يَ دً ٛمي حُمَ  ني أَ  ٤مُس اًمٜمي  ُث دي حَ تَ يَ  َٓ  ،فُ قمْ دَ » :ملسو هيلع هللا ىلص
(3). 

ـُ  دُ ٌْ ف قمَ ٜمُ ذًمؽ، وم٘م٤مل ًمف اسمْ  ُمثَؾ  ڤ رَ ٛمَ قمُ  همػمُ  وىم٤مل ـِ  اهلل دِ ٌْ قمَ  اهلل سم ـِ  َب  أُ  سم  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 .(2)َؾ ٕمَ ٗمَ ومَ  .اًمٕمزيزُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قُل ؾُم ورَ  ،ًمٞمُؾ اًمذي  َؽ ٟمي أَ  ري ٘مِ ك شمُ شمٜم٘مٚم٥م طمتي  واهلل ٓ :ڤ

ڍ ڌ ڌ } :قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم ةُ ٤مدَ تَ ُم٤م طمدث ذم همزوة شمٌقك: ىم٤مل ىمَ 

ذم همزوة شمٌقك وريْم٥ٌم  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ، ومٌٞمٜمًم اًمٜمي  [61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ڈڈڎ ڎ 

ـ    ،٤مقَّن ُّم وطُم  مِ وْ اًمر   قرَ ُّم ىمُ  يٗمتَح  نْ هذا أَ  ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يًػمون سملم يديف، وم٘م٤مًمقا: ئم

 ،ومدقم٤مهؿ .شرِ ٗمَ ١مٓء اًمٜمي هِب  كَمي قمَ » :ىم٤مًمقا، وم٘م٤مل قمغم ُم٤م فُ ٞمي ٌِ ٟمَ  اهللُ  عَ ٚمَ ـمْ هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت، وم٠مَ 

 .(4)وٟمٚمٕم٥ُم   ٟمخقُض ٓي ٤م إِ ٜمي يمُ  ومحٚمٗمقا ُم٤م .شاذَ يمَ ا وَ ذَ يمَ  ؿْ تُ ٚمْ ىمُ » وم٘م٤مل:

ـُ  ]ؾمقرة  { ڈڈڎ ڎ } ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: دٍ ٤مهِ قمـ جُمَ  رٍ يْ رِ ضَم  وروى اسم

سمقادي يمذا ويمذا،  ئانٍ ومُ  ٟم٤مىم٦مَ  ني أَ  دٌ ٛمي صمٜم٤م حُمَ د  ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم: حُي  ٌؾ ضُم ىم٤مل رَ  ىم٤مل: [61اًمتقسم٦م:

 .(1)٥ُم ٞمْ اًمٖمَ  وُم٤م يدريف ُم٤م ،ذم يقم يمذا ويمذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك(: اًمؼم  8/19(، وُمًٚمؿ )4633رواه اًمٌخ٤مري ك: اًمتٗمًػم سم٤مب: ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن )ح/  (1)

 (.6748ّمٚم٦م وأداب، سم٤مب: ٟمٍم إخ فم٤معًم٤م وُمٔمٚمقًُم٤م ) ح واًم

(، 4633أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب ىمقًمف: )ؾمقاء قمٚمٞمٝمؿ أؾمتٖمٗمرت هلؿ(، سمرىمؿ: ) (3)

(، 1/3184وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب: ٟمٍم إخ فم٤معًم٤م أو ُمٔمٚمقًُم٤م، سمرىمؿ: )

 .ڤاهلل  ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد

، سم٤مب: وُمـ ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم، سمرىمؿ: طضمف اًمؽمُمذي، يمت٤مب: شمٗمًػم اًم٘مرآن قمـ رؾمقل اهلل أظمر (2)

(2211.) 

 ( ذم شمٗمًػمهيًم.11/172ي )(، واًمٓمؼم3/383اًمرزاق ) أظمرضمف قمٌد (4)

 (.11/172(، واًمٓمؼمي )11148أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ) (1)
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ـُ  ًم٘مد آذاين  ك:مح٤مرِ  ٟمتْ

ـُ  ُس ٟمَ رواه أَ  ُم٤م ٤مًْم يْ وُمـ ذًمؽ أَ   ٧َم ٞمْ شمَ ًمق أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمٚمٜمي  ڤ ٍؽ ٤مًمِ ُمَ  سم

ـَ  اهلل دَ ٌْ قمَ  ـِ  ٦مَ ٤مُمَ ؾَم قمـ أُ  – ذم رواي٦مٍ  – َبٍّ أُ  سم ج ًم ظمرَ ٟمي إِ  ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ اًمٜمي  ني أَ  ڤ دٍ يْ زَ  سم

ـِ  (1)دِ ٕمْ ؾَم  ةِ ٤مدَ ٞمَ ًمٕمِ   َؼ ٚمَ ٓمَ واٟمْ  ملسو هيلع هللا ىلص ا٥م مح٤مرً ٞمف وريمِ ًمَ ىم٤مل وم٤مٟمٓمٚمؼ إِ  (3) ڤ ةَ ٤مدَ ٌَ قمُ  سم

 ومقاهللِ ،لقمٜم   َؽ ٞمْ ًمَ إِ  :٤مًِ ىم٤مل ُمًتٝمز ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ٤مهُ شمَ  أَ ومٚمًمي  ،٦مٍ خَ ٌْ ؾَم  ُض رْ اعمًٚمٛمقن وهل أَ 

 .كَ ٤مرِ مِحَ  ـُ تْ  ٟمَ ايِن ًم٘مد آذَ 

ـُ  اهللِ دُ ٌْ هق قمَ  ٌؾ ضُم وم٘م٤مل رَ  :ىم٤مل  اهلل قلِ ؾُم رَ  رُ ًَم حلَِ  واهللِ  :ّم٤مرٟمْ إَ  ـَ ُمِ  (2) ٦مَ اطَم وَ رَ  سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًم٤ًمقمدي اعمدين ؾمّٞمد اخلزرج ويم٤من سمـ دًمٞمؿ أسمق ىمٞم هق: ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة (1)

٤ًٌم ؾمٞم ًدا ضمقاًدا، يم٤مٟم٧م ضمٗمٜمتف اًمتل ُمـ صمريد وحلؿ أو صمريد سمٚمٌـ أو همػمه يٌٕم٨م هب٤م يمؾ يقم  قم٘مًٌٞم٤م ٟم٘مٞم

هـ(. اٟمٔمر ذم 16هـ( أو )11ُمٜمذ أن ىمدم اعمديٜم٦م، ؿمٝمد سمدًرا شمقذم ؾمٜم٦م ) طإمم سمٞمقشم٤مت اًمٜمٌل 

آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م »( و97 - 92ش )آؾمتٌّم٤مر»( و112 - 113/ 4ش )اإلص٤مسم٦م»شمرمجتف 

ؾمػم أقمئام »(، 216/ 3، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 113/ 4، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شإصح٤مب

 (.371/ 1، ًمٚمذهٌل )شاًمٜمٌئاء

حيتٛمؾ ات٤مدمه٤م سم٠من يٙمقن اًم٤ٌمقم٨م ًمف قمٞم٤مدة »وىمد طم٤مول اجلٛمع سملم اًمروايتلم اسمـ طمجر رمحف وم٘م٤مل:  (3)

ومتح »اٟمٔمر: ش. سمـ قم٤ٌمدة وم٤مشمٗمؼ ُمروره سمٕمٌداهلل اسمـ أب سمـ ؾمٚمقل وم٘مٞمؾ ًمف طمٞمٜمئذ ًمق أشمٞمتف وم٠مشم٤مهؾمٕمد 

 (.1/398ش )اًم٤ٌمري

سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ قمٛمرو سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس إيمؼم سمـ ُم٤مًمؽ  اهلل سمـ رواطم٦م هق: قمٌد (2)

اهلل سمـ رواطم٦م سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ اُمرئ  اخلزرج. وي٘م٤مل: قمٌدإهمر سمـ يمٕم٥م سمـ اخلزرج سمـ احل٤مرث سمـ 

اًم٘مٞمس سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ قمٛمرو سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس إيمؼم إٟمّم٤مري اخلزرضمل، أسمق حمٛمد، وي٘م٤مل: أسمق 

. وأُمف يمٌِم٦م سمٜم٧م واىمد سمـ قمٛمرو سمـ ملسو هيلع هللا ىلصرواطم٦م، وي٘م٤مل: أسمق قمٛمرو اعمدين، ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل 

ؿمٝمد سمدًرا واًمٕم٘م٦ٌم، وهق أطمد اًمٜم٘م٤ٌمء هب٤م، وؿمٝمد إهمر.  اإلـمٜم٤مسم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ ُم٤مًمؽ

 ملسو هيلع هللا ىلصاعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م إٓ اًمٗمتح وُم٤م سمٕمده، وم٢مٟمف ىمتؾ يقم ُم١مشم٦م، وهق أطمد إُمراء ومٞمٝم٤م. روى قمـ اًمٜمٌل  

إمم اًمٜم٤مس ضمٕمٗمرا، واسمـ رواطم٦م، وزيدا،  ملسو هيلع هللا ىلص)س(، وقمـ سمئال اعم١مذن. وىم٤مل أٟمس: ٟمٕمك رؾمقل اهلل 

ا. ذيمره قمروة سمـ اًمزسمػم ومٞمٛمـ ىمتؾ ُمـ إٟمّم٤مر يقم  وقمٞمٜم٤مه شمذروم٤من. وُمٜم٤مىمٌف وومْم٤مِٚمف يمثػمة ضمدًّ

، شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»ُم١مشم٦م. وىم٤مل اًمقاىمدي: يم٤مٟم٧م ُم١مشم٦م ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمًمن ُمـ اهلجرة. 

 (.116/ 14، ًمٚمٛمزي )شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»(، 131/ 2ٓسمـ ؾمٕمد )
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ٥م ًمٙمؾ  ومٖمِْم  :ف ىم٤ملُمـ ىمقُمِ  ٌؾ ضُم رَ  اهللِ دِ ٌْ ٥م ًمٕمَ ومٖمِْم  :، ىم٤ملَؽ ٜمْ ُمِ  ٤مرحيً  ٥ُم ٞمَ ـمْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ٌس ٟمَ ، ىم٤مل أَ ٕم٤ملِ دي وسم٤مًمٜم  يْ سم٤مجلريد وسم٤مَٕ  ٌب ومٙم٤من سمٞمٜمٝمؿ َضْ  :ف ىم٤ملح٤مسمُ ْص واطمٍد ُمٜمٝمًم أَ 

]ؾمقرة  {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں } ومٞمٝمؿ: ٤م ٟمزًم٧ْم ّني ومٌٚمٖمٜم٤م أَ  ڤ

[9احلجرات:
(1) . 

 قمْ ٤مريخ ُمـ أَ اًمتي  ٥ِم ٘مُ اًم٘مرون وطُم ؼْمَ ٌر قمَ تٙمر  ُمُ  ٝمزاءُ وهذا آؾمت
ِ
ـ وممي  ،٤مرٗمي اهلل اًمٙمُ  داء

 .وهق ُمٜمٝمؿ سمراءٌ  ،ئامؾْم  اإلِ مَم يٜمتًٌقن إِ 

ِ  ـ ذًمؽ اهلجٛم٦مُ ومٛمِ  َ  ػمةُ ظِم إَ  ؾم٦مُ اًمنمي َ اًمتل مَت َٕ ظمئال  ـْ ُمِ  ٦مٌ همرسمٞمي  ٌل وَ قمٚمٞمٝم٤م دُ  ْت ٤م

سمذًمؽ  ْت أَ دَ تَ اسمْ ، سمف ٦مٍ َِ تٝمزِ ًْ وُمُ  ملسو هيلع هللا ىلص كٗمَ ٓمَ ّْم سم٤معمُ  ٝم٤م قمغم ٟمنم يمريٙم٤مشمػمات ؾم٤مظمرةٍ ٗمِ حُ ُص 

شمٚمؽ  َض رْ رت قمَ ومٙمري  ،٤مٞمَ ٤مٟمِ ٌَ ؾْم إِ ٤م وًَ ٟمْ رَ ٤م وومَ ٞمَ ٤مٟمِ عمَْ ٝم٤م أَ تْ ٚمَ شمَ  ؿي صمُ  ،ًمركْ ٟمْ اًمدي  صح٤موم٦مُ 

 ٦مٍ يمثي  وهق ذو حلٞم٦مٍ  - لُم  وأُ  قَ  هُ ِب سم٠مَ  - ًمف ًًم ؾْم وقا رَ طمٞم٨م قمرَ  ،اعمِمٞمٜم٦مِ  ؾمقُم٤مِت اًمر  

وقمـ يٛمٞمٜمف  وومقق ذًمؽ سمٞمده ظمٜمجرٌ  ملسو هيلع هللا ىلصؼ ٚمْ اخلَ  ُؾ مْج ف أَ ٟمي ُمع أَ  خمٞمٍػ  سمٛمٜمٔمرٍ  ٦مٌ وقمٚمٞمف قمٛمي 

ذم  َل زَ ًمْ وزَ  ،فٞم٤مٟمَ يمِ  ئاُمل  ؾْم ٚمٕم٤ممل اإلِ ًم ٤م هزي ممي ،  همػم ذًمؽمَم ٌت٤من إِ ٜم٘مي شم٤من ُمُ أَ رَ وؿمًمًمف اُمْ 

تل واًمي ، ٝم٤مٚمِ ٤مِِ ؾَم ه٤م ووَ رِ قَ ك ُص سمِمتي  ةِ ٍْم ف ُمٕم٤مين اًمٜم  ص٤مًمِ وْ ك ذم أَ وطمري  ،فيم٤مٟمَ رْ ْ ف أَ ح٤مِِ ٟمْ أَ 

 .اعم٤ٌمريم٦مُ  ٘م٤مـمٕم٦مُ اعمُ  ٝم٤مؾِم أْ قمغم رَ 

ْ  اِت ٤مءَ ؾَم ُمـ هذه اإلِ  ـُ ُمِ ١مْ اعمُ  ٥َم جِ قمَ  نْ وإِ  ِ قمَ  ًًم ٔمُ ٟمُ  عَ رْ شمَ  اًمتل مل ِ وأُ  ٦مً وطم٘مقىمٞمي  ٦مً ٞمي ٤معمَ  ٦مً ٞمي مَم

 دٍ طَم ُم٤ًمس أَ  ي٤من وقمدمِ دْ إَ  امِ ؽِم اطْم  ـَ ُمِ  ٦مِ وًمٞمي ؿ اًمدي ٤مِت هٞمئَ  قمٚمٞمٝم٤م ىمراراُت  ٧ْم ٟمّمي 

 ٧ْم ٚمَ قمَ  ِمٜم٤مٍت ٜمْ ؿِم  ـْ يٜم٘مض ُمِ  ٓ ٥َم جَ اًمٕمَ  ني أَ  ٓي إِ  ،ي٤منِ دْ ُمـ إَ  ـٍ يْ دِ  ؾم٤مِت ٘مدي سمٛمُ 

 وءدُ هِبُ  ،ٍث يمٝمذادَ ٚمٛملم ُمع طَم ًْ يمٛمُ  ٟمتٕم٤مُمَؾ  نْ ٜم٤مدي أَ شمُ  ،ٝم٤مئاُمِ ىمْ أَ  ُح ٞمْ ح ىمَ وـمٗمَ  ،٤مقاُت ْص أَ 

 نْ وأَ  ،ٜم٤م ُمٜمٝمؿٚمِ غم ذم شمٕم٤مُمُ قمْ ٛمك وأَ ؾْم ٤م أَ ٜمَ ٟمي أَ  ِب رْ ٚمٖمَ ًمِ  رَ ٝمِ ٔمْ ٟمُ  نْ وأَ  ،شٍ ٠مْ ضَم  ٦مِ ٤مـمَ سمَ رَ وَ  ،سٍ ٗمْ ٟمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وُمًٚمؿ 3141لم اًمٜم٤مس، سمرىمؿ: )رواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب: اًمّمٚمح سم٤مب: ُم٤مضم٤مء ذم اإلصئاح سم (1)

 ( .4763وصؼمه قمغم أذى اعمٜم٤موم٘ملم، سمرىمؿ: )ط يمت٤مب: اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب: ذم دقم٤مء اًمٜمٌل 
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 ٤م يتٜم٤مرم همػم ذًمؽ ممي مَم ٕم٤مل إِ ومْ إَ  ودُ دُ قمٚمٞمٜم٤م رُ  رَ ًٞمٓمِ  شمُ ٓي وأَ  ،ئامؾْم اإلِ  طم٦مَ هلؿ ؾمًم زَ ؼْمِ ٟمُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصك ٗمَ ٓمَ ّْم اعمُ  ةِ ٍْمَ ٟمُ  ٤ٌمِب ؾْم أَ  َنِ يْ ُمع أَ 

 :اخل٤مُمُس  اًمٓم٤مسمقرُ 

ـِ  اهللِ دِ ٌْ قمَ  ٗم٤مدُ طْم ؿ أَ ّني إِ  ؟ه١مٓء ـْ ي ُمَ رِ دْ شمَ أَ  ـِ  َب  أُ  سم ٗم٤مق.. اًمٜم   ئاًم٦مُ ؿ ؾُم ّني ، إِ قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

ومٞمٝم٤م  رَ خِ ؾُم  ًمف يمت٤مسم٤مُت  ـْ ُمَ  واعم٤ًمحم٦مِ  ِح ٗمْ  اًمّمي مَم اقملم إِ سملم ه١مٓء اًمدي  ـْ ومٛمِ  :وَ رْ وٓ همَ 

 لْمِ ُمَ رَ احلَ  ضِ رْ أَ  ـْ وُمِ  سمْؾ  ،ٜم٤مؿ سمٚم٤ًمٟمِ ٜم٤م ويتٙمٚمي شمِ دَ ٚمْ سمٜمل ضمِ  ـْ وهق ُمِ  فُ ٤مٟمَ حَ ٌْ ٜم٤م ؾُم سمرسم  

 ٓم٤منُ ٞمْ واًمِمي  هللُومٞم٘مقل: ا اِح اًمٍم   رِ ٗمْ سم٤مًمٙمُ  ٍح يتٌج   ذَ ظَم أَ ، ؾم٤مًم٦ماًمر   ٨ِم ٕمَ ٌْ يٗملم وُمَ اًمنمي 

 .(1)ةٍ دَ اطمِ وَ  ٚم٦مٍ ٛمْ ًمٕمُ  ٝم٤منِ ضْم وَ 

ا قًّ ٚمُ  ي٘مقل قمُ قمًمي  شمٕم٤ممم اهلُل (3)همري٥ٌم  ف طمٞمقانٌ ٟمي ئاه سم٠مَ ذم قمُ  قمزي  ػ اهللَف وَص ٟمي إِ  سمْؾ 

ف. وقمغم ئاشمُ ٘م٤مسمَ هب٤م ُمُ  ٧ْم حَ ف وـمٗمَ ٝم٤م ىمٚمٛمُ ف وظمٓمي ٤م رواي٤مشمُ ْت قَ طَم  َح ٟم٤مهٞمؽ قمـ ومْم٤مِِ  ،ايمٌػمً 

 (2)اًمٞمًمُم٦م ٤م ضمريدةُ وٟمنمْت  اِق رَ سم٤مًمٕمِ  دِ سمَ رْ اعمِ  ٤منِ ضَم رَ ٝمْ ذم ُمَ  ف٘مك ىمّمٞمدشمَ ًمْ أَ  ـْ ؿم٤ميمٚمتف ُمَ 

 ف: ٤ًمٟمَ ًمِ  اهلُل َس رَ ظْم طمٞم٨م ي٘مقل أَ 

ٌَ ٜمَ ُو رْ أَ   ئامذم اًمٔمي  هم٤مرىم٦مٌ  دُ ٞمْ ٤م اًم

 

 ه٤مضم٤مءَ رْ أَ  ُؾ ٞمْ ق اًمٚمي ـمقي 

 ٤مؿمٛمل  ه اهلَ دِ جُ ًْ ٤م سمٕمَ ٤مهَ ًَ ويمَ  

 

 (4)اف ُمٕمٌدً ًمٕم٤مداشمِ  ٧ْم اٟمَ ومدَ 

، ذم فمئامٍ  دُ ٞمْ ف اًمٌَ ُو رْ ومٞمٝم٤م أَ  همرىم٧ْم  سم٤مًمٞم٦مٍ  وشم٘م٤مًمٞمدَ  سمٕم٤مداٍت  ءَ ضم٤م ط ادً ٛمي حُمَ  ني يزقمؿ أَ  

ـٍ ًمدِ  اضم٤مطمدً  ارً تٜمٙم  ُمُ  ك ٗمَ ٓمَ ّْم اعمُ  ني إِ  ؿي ، صمُ ٦مٍ ًمٟمٞمي يْ إِ  وذيٕم٦مٍ  ،٦مٍ ٟمٌقيي  ٦مٍ ٜمي وؾُم  ،٤مينٍّ رسمي  آنٍ رْ وىمُ  ،ؾمًمويٍّ  ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م  3113 - 7جمٚمد واطمد.، اًمٓمٌٕم٦م:  -، شمريمل احلٛمد، ـمٌٕمتف: دار ُمدارك اًمًٚمًٚم٦م شاًمٙمرادي٥م» (1)

 (.127)ص

 (.36-33اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص (3)

 هـ.37/4/1416(، سمت٤مريخ 887دي٦م قمدد)جمٚم٦م اًمٞمًمُم٦م اًمًٕمق (2)

، قمقض اًم٘مرين، دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م شاحلداصم٦م ذم ُمٞمزان اإلؾمئام»اٟمٔمر :  (4)

 (.71-69م(، )ص 1988 –ه1414)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

 ٧ْم اطَم زَ ، واٟمْ ًمِت ٚمُ اًمٔم   ػْمُ ٤مضمِ يَ سمف دَ  ٧ْم ٕمَ َِم ٘مَ ذي اٟمْ دى اًمي واهلُ  قرِ واًمٜم   ٌلمِ اعمُ  اِج سم٤مًمن   ضم٤مءَ 

ْ  ٤مُت ٞمي ٜمِ صمَ سمف وَ  ٧ْم اطَم دَ واٟمْ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ }، ئاًم٦ماًمْمي  ٜم٤ممُ ْص وأَ  كِ اًمنم 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ڭ}،  [11]ؾمقرة اعم٤مِدة: { ڍڍڌ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ } اهلل: َق دَ ، وًمٙمـ َص  [9]ؾمقرة احلديد: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 

 .[32]ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م: { ٹٹڤ

 َر ثْ وٟمَ  رَ ٕمْ يًتٕمرض ؿِم  ـْ  ومٛمَ ٓي ، وإِ رٍ حْ سمَ  ـْ ُمِ  ةٌ رَ ٓمْ  ىمَ ٓي هل إِ  ُم٤م قاهدُ وهذه اًمِمي 

وا هب٤م دُ قي ؾَم  جيده٤م يمثػمةً  ،ٜم٤مٜم٤م وقمِمػمشمِ سمٜمل ىمقُمِ  ـْ اعمًتٖمرسملم ُمِ  ٟم٤مِب ذْ لم وأَ احلداصمٞم  

ػ قؾُم ويُ  (1)،درويٍّ  قدِ ٛمُ ث٤مل: حَمْ ُمْ ـ أَ ؿ ُمِ ٝمؿ وىمٚمقهُب قهُ ضُم هب٤م وُ  ْت قدي يمًم اؾْم  ،ٝمؿٌَ يمتُ 

 ٍح ئَا وَص  ،طمٜمٗملٍّ  ـِ ًَ وطَم  ،لْمٍ ُمِ ؾ أَ ٞمْ قمِ ًَم ؾْم وإِ  ،(2)وقمزيز اًمٕمٔمٛم٦م (3)،ظم٤ملٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح، ؿم٤مقمر ومٚمًٓمٞمٜمل طمداصمل ؿمٞمققمل، قمْمق ذم احلزب اًمِمٞمققمل اإلهاِٞمكم رايم٤محمٛمقد درويش  (1)

وقمْمق اعمجٚمس اًمقـمٜمل اًمت٤مسمع عمٜمٔمٛم٦م اًمتحرير اًمٗمٚمًٓمٜمٞم٦م اًمٕمٚمًمٟمٞم٦م، يًٛمقٟمف ؿم٤مقمر إرض 

اعمحتٚم٦م، ًمف دواويـ ؿمٕمر ُمٚمٞمئ٦م سم٤معمْم٤مُملم احلداصمٞم٦م اعمٜمحروم٦م. اٟمٔمر: شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨م: 

 (.94(، واحلداصم٦م ذم ُمٞمزان اإلؾمئام )ص: 636)ص: 

هـ/ 1228وًمد ذم ىمري٦م قمًمر احلّمـ ذم وادي اًمٜمّم٤مرى همرب ؾمقري٤م قم٤مم )يقؾمػ اخل٤مل  (3)

م(، وشمٕمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م سمٌػموت، ه٤مضمر إمم أُمريٙم٤م وؾمٙمـ ٟمٞمقيقرك، صمؿ 1931

، وسمٕمد قمقدشمف ُمـ أُمريٙم٤م سمًٜمتلم وذًمؽ ذم شجمٚم٦م ؿمٕمر»قم٤مد إمم ًمٌٜم٤من وومتح دارا ًمٚمٜمنم ؾمًمه٤م دار 

در سمٞم٤من اًمِمٕمر اًمذي اقمتؼمه احلداصمٞمقن اًمٕمئاُم٦م اًمٌٕمٞمدة ًمققمل م( أص1917هـ/ 1276قم٤مم )

ُمٖم٤مير، ويم٤مٟم٧م جمٚم٦م ؿمٕمر متقل ُمـ ىمٌؾ ُمٜمٔمٛم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمخ٤مسمرات إُمريٙمٞم٦م، وىم٤مُم٧م هذه اعمجٚم٦م 

وأصح٤مهب٤م وقمغم رأؾمٝمؿ اخل٤مل وأدوٟمٞمس وأٟمس احل٤مج سمدور يمٌػم ذم شمرؾمٞمخ آٟمحراوم٤مت اًمٕم٘مدي٦م 

ٛمٚمقن طم٘مًدا ؿمديًدا قمغم اإلؾمئام واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ويٜم٤مدون واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتًمقمٞم٦م، ويم٤مٟمقا حي

سم٢محل٤مق سمئاد اًمٕمرب سم٤مًمٖمرب، يمًم أن يقؾمػ اخل٤مل مل يتخؾ قمـ ٟمٍماٟمٞمتف، هٚمؽ وُم٤م زال أشم٤ٌمقمف 

ي س ص٤مطم٥م جمٚم٦م اًمٜمي٤مىمد. اٟمٔمر:  شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب »ي٘متٗمقن أصمره وُمٜمٝمؿ ري٤مض ٟمجٞم٥م اًمري

 (.147(، وأؾمئٚم٦م اًمِمٕمر: ص )32)صش: مرأهيؿ ذم اإلؾمئا»(، و217ص )ش احلدي٨م

يم٤مشم٥م ُمـ ؾمقري٦م، ظمٌٞم٨م اعمٕمت٘مد، ُمٕم٤مد ًملؾمئام وأهٚمف ؿمديد اًمٕمداء ُمٔمٝمر ًمذًمؽ، قمزيز اًمٕمٔمٛم٦م  (2)

 =وًمد ذم دُمِمؼ ودرس ذم سمػموت وشمقسمٜمٖمـ وإيمًٗمقرد، صمؿ درس ذم قمدة ضم٤مُمٕم٤مت قمرسمٞم٦م 
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ٌي  ارِ زَ وٟمِ  (1)،قرِ ٌُ اًمّمي  دِ ٌْ قمَ  ٤مينٍّ ىم
(3()2). 

ُٖٓضمِل -6  :قاتَذيف ايٖص ملسو هيلع هللا ىلص ٖٞٔبِٖ اي

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ } ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .[18]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ڈژژ

 ي  رِ دْ اخْلُ  دٍ ٞمْ ٕمِ  ؾَم ِب قمـ أَ  -لْمٍ ٜمَ طُم  يقمَ  ؿِ ذم شمقزيع اًمٖمٜم٤مِِ - سمًٜمده ي  ٤مرِ خَ روى اًمٌُ   

ـُ  اهللِ دُ ٌْ قمَ  ٤مءَ ضَم ، ؿُ ً  ٘مَ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٤م اًمٜمي ٜمَ ٞمْ ىم٤مل: سمَ  ٞمٛمل  ٛمِ اًمتي  ةِ ٍِمَ يْ قَ ي اخْلُ ذِ  سم
 ْل دِ وم٘م٤مل: اقمْ  (4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وُمـ قمج٤م٥ِم أطمقال اًمردة اعمٕم٤مسة أن اعمؽمضمؿ ًمف وسمريٓم٤مٟمٞم٦م، وًمف يمت٥م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م واإلٟمجٚمٞمزي٦م،  =

(، 417أؾمت٤مذ ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمئاُمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م إيمًؽما ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م. اٟمٔمر: اإلؾمئام واحلداصم٦م، )ص

 (.11( )ص 9وجمٚم٦م اًمٜم٤مىمد قمدد )

٤مُملم احلداصمٞم٦م ؿم٤مقمر ُمـ ُمٍم، وراِد ُمـ رواد احلداصم٦م، ُمكمء ؿمٕمره سم٤معمْم صئاح قمٌداًمّمٌقر (1)

، وهمػمه٤م، شم٠مصمر سمِمٕمراء اًمٖمرب شُم٠مؾم٤مة احلئاج»، وشاًمٜم٤مس ذم سمئادي»اعمٜمحروم٦م، يمًم ذم ىمّمٞمدشمف 

ظم٤مص٦م أًمٞمقت ويم٤مومٙم٤م وهمػممه٤م، وسمذل ضمٝمًدا يمٌػما ذم ٟمنم اعمْم٤مُملم احلداصمٞم٦م واًمٕمٚمًمٟمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م 

عم٤م قمقشم٥م قمـ  ظم٤ممتتف اعمقت سم٤مًمًٙمت٦م أصمٜم٤مء ًمٞمٚم٦م رىمص ومخر ذم ُمٜمزل أمحد قمٌداعمٕمٓمل طمج٤مزي،

م(. 1981هـ/ 1411ُمقىمٗمف اعمقازم ًمدوًم٦م اًمٞمٝمقد وُم٤ًميرشمف ًمٚم٤ًمدات ذم ذًمؽ، ويم٤من ذًمؽ ؾمٜم٦م )

-363، 117، )ص شىمْم٤مي٤م اًمِمٕمر احلدي٨م»(، 661)ص ش شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨م»اٟمٔمر: 

 (.373-371، 311-341)ص ش: روم٤مق ؾمٌ٘مقا»(، و368

هـ/ 12664م(، درس احل٘مقق وخترج ؾمٜم٦م )1932هـ/ 1241ؾمقري، وًمد ؾمٜم٦م ) ؿم٤مقمرٟمزار ىم٤ٌمين  (3)

م(، وقمٛمؾ ذم سمٕمث٦م دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ذم اًم٘م٤مهرة صمؿي شمريمٞم٤م صمؿي ًمٜمدن وسمٙملم، ُمـ رواد احلداصم٦م، اؿمتٝمر سم٠مٟمف 1941

ؿم٤مقمر اعمرأة، طمٞم٨م ضمٕمؾ ُمٜمٝم٤م جمرد ضمًد، وإٟم٤مء ًمتٗمريغ اًمِمٝمقة اجلٜمًٞم٦م، يريمز قمغم أقمْم٤مء اجلٜمس، 

ؿ سم٤مهلل  واعمئاسمس اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمٜم٤ًمء، وي٠مت سمٕم٤ٌمرات ص٤مرظم٦م ُمٙمِمقوم٦م ضمٜمًٞم٤ًّم، وجي٤مهر سم٤مإلحل٤مد، واًمتيٝمٙم 

اًمٍماع سملم اًم٘مديؿ »واًمديـ واًمنميٕم٦م، ويٌٖمض اًمٕمرب: ًمٗمرط ؿمٕمقسمٞميتف. اٟمٔمر: ط ورؾمقًمف 

 (.621)ص: ش شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨م»(، و1369/ 3ش )واجلديد

، شآٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م وومٙمره٤م»٦م اًمديمتقراة: وًمئاـمئاع سمتقؾمع اٟمٔمر رؾم٤مًم (2)

ًمٚمديمتقر: ؾمٕمٞمد سمـ ٟم٤مس اًمٖم٤مُمدي، وم٘مد ذيمر اًمٕمديد ُمـ أؾمًمِٝمؿ وٟم٘مؾ يمثػًما ُمـ ُم٘مقٓتؿ اًمتل 

 وم٤مح يمثػم ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمٗمر اًمٍماح .

 =رأس اخلقارج، ط  ضم٤مومًٞم٤م قمغم رؾمقل اهلل ٤من رضمئًا ، يماهلل ذو اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل اًمٞمًمين هق: قمٌد (4)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ْ  نْ إِ  ُل دِ ٕمْ يَ  ـْ ُمَ وَ  َؽ ٚمَ يْ وَ » اهلل. وم٘م٤مل: قَل ؾُم ٤م رَ يَ  ـُ  رُ ٛمَ ىم٤مل قمُ  ش؟ْل دِ قمْ أَ  مَل ل ٜمِ قمْ دَ  :٤مِب ٓمي اخلَ  سم

، فِ شمِ ئَا َص  عَ ُمَ  شَمفُ ئَا َص  ؿْ يمُ دُ طَم أَ  رُ ٘مِ حَيْ  ٤م٤مسمً حَ ْص أَ  فُ ًمَ  ني ٢مِ ومَ  :فُ قمْ دَ » :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل ، فُ ٘مَ ٜمُ قمُ  ُب ْضِ أَ 

ًي  ُق رُ ٛمْ  يَ ًَم يمَ  (1)ـِ يْ اًمد   ـَ ُمِ  قنَ ىمُ رُ ٛمْ ، يَ فِ ٤مُمِ ٞمَ ِص  عَ ُمَ  ٤مَُمفُ ٞمَ ِص وَ  ٦مِ ٞمي ُمِ اًمري  ـَ ُمِ  ؿُ ٝمْ اًم
 رُ ٔمَ ٜمْ ، يُ (3)

 رُ ٔمَ ٜمْ يُ  ؿي ، صمُ ءٌ َرْ  فِ ٞمْ ومِ  دُ قضَم  يُ ئَا ومَ  (4)فِ ٚمِ ّْم  ٟمَ مَم إِ  رُ ٔمَ ٜمْ يُ  ؿي ، صمُ ءٌ َرْ  فِ ٞمْ ومِ  دُ قضَم  يُ ئَا ومَ  (2)هِ ذِ ذَ  ىمُ ذِم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيؽ ط: »ذم ىمًٛم٦م همٜم٤مِؿ طمٜملم )اقمدل( ىم٤مل ط ىمتؾ سم٤مًمٜمٝمروان وهق اًمذي ىم٤مل ًمرؾمقل اهلل  =

٤ًٌم ٓ ط: »ىم٤مل قمٜمف ش وُمـ يٕمدل إذا مل أقمدل؟! إٟمف خيرج ُمـ وئْمئل هذا ىمقم َيْتُٚمقَن يمت٤مب اهلل رـم

ُمٞمي٦مجي٤موز طمٜم٤مضمرهؿ، يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمًم يٛمرق ا ٝمؿ ُمـ اًمري ًي (، 3437ش )صحٞمح اجل٤مُمعش. »ًم

ر اإلزار يم٨مي اًمٚم حٞم٦م. ىمٞمؾ: إني اؾمٛمف طمرىمقص سمـ زهػم. اٟمٔمر ذم ذيمر  يم٤من حمٚمقق اًمرأس ُمِمٛمي

(، 243/ 1، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 141/ 3ش )همقاُمض إؾمًمء اعمٌٝمٛم٦م»سمٕمض ُمقاىمٗمف: 

 (.411/ 3، ٓسمـ طمجر)شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»

: اخلروج. وُمٜمف اعمرق: وهق اعم٤مء اًمذي يًتخرج ُمـ اًمٚمحؿ قمٜمد اًمٓمٌخ: ًمئاِتدام سمف. يٜمٔمر: اعمروق (1)

، اعم١مًمػ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو سمـ أمحد، اًمزخمنمي شاًمٗم٤مِؼ ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر»

أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: دار حمٛمد -هـ(، اعمح٘مؼ: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي 128ضم٤مر اهلل )اعمتقرم: 

 (.211/ 2ٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م )ًم –اعمٕمروم٦م 

٦م ُمرُمٞمي٦م. يٜمٔمر: (3) ٝمؿ إلص٤مسمتف، وهل: يمؾ  َداسمي ًي اًمٗم٤مِؼ »اًمرُمٞم٦م: اهلدف واًمٖمرض اًمذي ُيرُمك إًمٞمف اًم

 (.211/ 2ش )ذم همري٥م احلدي٨م

ة، َوُِمٜمْف طَمْذو (2) ْٝمؿ، يمؾ  ريِم٦م ىُمذي ًي ة قَمغَم ص٤مطمٌتٝم٤م  اًمُ٘مَذذ: ريش اًم ة: َأي: يَمًَم شم٘مدر يمؾ  ىُمذي ة سم٤مًم٘مذي اًم٘مذي

ٞمئلم يًتقي٤من. يٜمٔمر:  اًمرمحـ  ، اعم١مًمػ: مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌدشهمري٥م احلدي٨م»يْيب ُمثئا ًمٚمِمي

ٚمٕمجل، اًمٜم٤مذ: اعمٕمٓمل أُملم اًم٘م هـ(، اعمح٘مؼ: اًمديمتقر قمٌد197اجلقزي )اعمتقرم:  سمـ قمكم سمـ حمٛمد

 .(336/ 3) 1981 - 1411ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –سمػموت  -ٞم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم

، وذم احلدي٨م أظمر:  (4) ـ   ً ُمح أيًْم٤م: وهق اًم ٝمؿ، وطمديدة اًمر  ًي ذم رضم٥م »اًمٜميّْمُؾ: هق طمديدة اًم

٤مد وؾمٙمقن اًمٜم قن  -ش ُُمٜمِّْمؾ إؾمٜمي٦م شمٗمًػمه ذم احلدي٨م: ٕٟمف ُمـ إؿمٝمر  -سمْمؿ  اعمٞمؿ ويمن اًمّمي

ُم٤مح، وٟمّمقهل٤م إمم وىم٧م احل٤مضم٦م: احلرم اًمت ل يم٤مٟم٧م ٓ شم٘م٤مشمؾ ومٞمٝم٤م اًمٕمرب، ومٙم٤مٟم٧م شمٜمزع أؾمٜمي٦م اًمر 

ُْمَح: إذا ضَمَٕمْٚم٧َم ًمف ٟمّمئًا، وأٟمّمٚمتف: إذا أزًم٧م ٟمّمٚمف. يٜمٔمر:  ْٝمَؿ واًمر  ًي ُمِم٤مرق »ي٘م٤مل: َٟمَّمْٚم٧َم اًم

، اعم١مًمػ: قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمرون اًمٞمحّمٌل شإٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر

 (.14/ 3هـ(، دار اًمٜمنم: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمتٞم٘م٦م، ودار اًمؽماث )144أسمق اًمٗمْمؾ )اعمتقرم:  اًمًٌتل،
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  رُ ٔمَ ٜمْ يُ  ؿي صمُ  ، ءٌ َرْ  فِ ٞمْ ومِ  دُ قضَم  يُ ئَا ومَ  (1)فِ ٤مومِ َص  رِ مَم إِ 
 دْ ، ىمَ ءٌ َرْ  فِ ٞمْ ومِ  دُ قضَم  يُ ئَا ومَ  (3)فِ  َٟمِْمٞم  مَم إِ

 ِي دْ صمَ  ُؾ ثْ ُمِ  – فِ ٞمْ يَ دْ صمَ  ٤مَل ىمَ  وْ أَ  – فِ يْ دَ ى يَ دَ طْم إِ  ٌؾ ضُم رَ  ؿْ ٝمُ تُ آيَ ، (4)مَ اًمدي وَ  (2)َث رْ ٗمَ اًمْ  َؼ ٌَ ؾَم 

ٌَْْمَٕم٦مِ  ُؾ ثْ ُمِ  -٤مَل ىمَ  وْ أَ -، ةِ أَ رْ اعمَْ  اًم
 ش.٤مسِ اًمٜمي  ـَ ُمِ  ٦مٍ ىمَ رْ ومُ  لْمِ  طمِ غَم قمَ  قنَ ضُم رِ خَيْ  (6)رُ دِ رْ دَ شمَ  (1)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمرص٤مف: مجع رصٗم٦م وهل قمّم٦ٌم ُمـ إوشم٤مر، وي٘م٤مل هل٤م: قم٘م٦ٌم شمٚمقى ومقق ُمدظمؾ أؾمٗمؾ ٟمّمؾ  (1)

اًمًٝمؿ ذم قمقده، وشمِمد ًمتثٌٞم٧م اًمٜمّمؾ، وىم٤مل أسمق قمٌٞمد: صمؿ ٟمٔمر ذم اًمرص٤مف: وهل اًمٕم٘م٥م اًمتل 

ومٚمؿ َيَر دُم٤م واطمدة اًمرص٤مف رصٗم٦م. يٜمٔمر:  -رقمظ ُمدظمؾ اًمٜمّمؾ ذم اًمًٝمؿ واًم -ومقق اًمرقمظ 

اًمٌٖمدادي )اعمتقرم:  اهلل اهلروي ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمئّام سمـ قمٌدشهمري٥م احلدي٨م»

 -داِرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثًمٟمٞم٦م، طمٞمدر آسم٤مد اعمٕمٞمد ظم٤من، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م هـ(، اعمح٘مؼ: د/ حمٛمد قمٌد334

 .(366/ 1) م 1964 -هـ  1284ٕومم، اًمديمـ، اًمٓمٌٕم٦م: ا

ٝمؿ هق ُم٤م سملم ريِمف وٟمّمٚمف (3) ًي : اًْم٘مدح ىمٌؾ َأن يٜمح٧م. يٜمٔمر: صمؿ يٜمٔمر إمم َٟمِْمٞم ف: ٟمض  اًم ، اًمٜميض 

 (.211/ 2ش )اًمٗم٤مِؼ ذم همري٥م احلدي٨م»

ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: اًمٗم٤مء واًمراء واًمث٤مء أصٞمؾ يدل قمغم رء ُمتٗمت٧م. ي٘م٤مل ومرث يمٌده: ومتٝم٤م.  (2)

َٗمْرُث: َُم٤م ذِم اًْمَٙمِرِش. وي٘م٤مل قمغم ُمٕمٜمك آؾمتٕم٤مرة: أومرث ومئان أصح٤مسمف، إذا ؾمٕمك هبؿ َواًمْ 

 .(498/ 4ش )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م»وأًم٘م٤مهؿ ذم سمٚمٞم٦م. يٜمٔمر: 

مَ  (4) ٌََؼ اًمَٗمْرَث واًمدي أي ُمر هيًٕم٤م ذم اًمرُمٞم٦م وظمرج ُمٜمٝم٤م مل يٕمٚمؼ ُمٜمٝم٤م سمٌمء ُمـ ومرصمٝم٤م ودُمٝم٤م  :ؾَم

ٌيف سمف ظمروضمٝمؿ  يـ ومل يٕمٚم٘مقا سمٌمء ُمٜمف. يٜمٔمر: ًمنقمتف، ؿم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م »ُمـ اًمد 

 (.228/ 3ش )وإصمر

ٌَْْمُٕمُف سَمْْمًٕم٤م: أي: ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٚمحؿ  (1) ْحَؿ َي ٌَْْمَٕم٦ُم: سم٤مًمٗمتح وىمد شمٙمن: اًم٘مٓمٕم٦م اؾمؿ ُمـ سَمَْمَع اًمٚمي اًم

قمغم أن  اعمجتٛمٕم٦م. واًمٗمتح هق إومّمح وإيمثر، يمًم ذم اًمٗمّمٞمح وذوطمف. اٟمتٝمك. ىمٚم٧م: ويدل

ٌَْْمَٕم٦ُم: اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمٚمحؿ، هذه سم٤مًمٗمتح وأظمقت٤م سم٤مًمٙمن  اًمٗمتح هق إومّمح ىمقل اجلقهري: واًم

، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ششم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس»ُمثؾ اًم٘مٓمٕم٦م، واًمٗمٚمذة. يٜمٔمر: 

هـ(، اعمح٘مؼ: 1311)اعمتقرم:  اًمرزاق احلًٞمٜمل، أسمق ًمٗمٞمض، اعمٚم٘م٥م سمٛمرشم٣م، اًمزسمٞمدي قمٌد

 (.224/ 31ٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، اًمٜم٤مذ: دار اهلداي٦م )جم

شَمَدْرَدُر: َأي مَتَْزَُمُز وشَمَرضْمَرُج: دملء وشمذه٥م، وإَصؾ شَمَتَدْرَدر، ومحذف إطمدى اًمت٤مءيـ  (6)

َة : دًمٙمٝم٤م، وشَمَدْرَدَرِت اًمٚمحٛم٦م: اوٓمرسم٧م، وي٘م٤مل ًمٚمٛمرأة إذا يم٤مٟم٧م قمٔمٞمٛم٦م  ٌُْنَ ختٗمٞمٗم٤م.وَدْرَدَر اًم

 (.387/ 11ش )شم٤مج اًمٕمروس»٧م َرضَمَٗمَت٤م: هل شمدردر. يٜمٔمر: إًمٞمتلم وم٢مذا ُمِم
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ،٤م ُمٕمفٟمَ وأَ  ؿْ ٝمُ ٚمَ تَ ٤م ىمَ ٞمًّ ٚمِ قمَ  ني أَ  دُ ٝمَ ؿْم ، وأَ ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ـَ ُمِ  ٧ُم ٕمْ ٛمِ ؾَم  دُ ٝمَ ؿْم أَ »: ٞمدٍ ٕمِ ق ؾَم سمُ ىم٤مل أَ 

چ چ چ } ومٞمٝم٤م ىم٤مل: ومٜمزًم٧ْم  .شملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ف اًمٜمي تَ ٕمَ ٕم٧م اًمذي ٟمَ ؾ قمغم اًمٜمي ضُم سم٤مًمري  لءَ ضمِ 

[18]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ڇڇ
(1). 

ًي ٟمي أَ  ٗمّمٞمكم  اًمتي  هذا اًمٌٞم٤منِ  ـْ ُمِ  واعمرادُ   دُ ٞمْ اًمتل هل اًمّمي  ٦مِ ٞمي ُمِ ؿ ُمـ اًمري ٝمْ ف مل َيٕمٚمؼ ذم اًم

 .(3)رءٌ  ئامِ ؾْم ومٞمٝمؿ ُمـ اإلِ  : مل يٌَؼ ْي أَ  :٦مٍ ٘مَ وم٤مِِ  ُمٜمٝم٤م سمنقم٦مٍ  َق رَ ف ُمَ ٟمي َٕ  :رءٌ 

ـِ ا كِم  ئاوم٦م قمَ ر ه١مٓء اًم٘مقم ذم ظمفمٝمَ  وىمدْ  اًمذيـ  اًم٘مقمُ  ؿُ ، وهُ ڤ ٥ٍم ٤مًمِ  ـمَ ِب أَ  سم

 اًمتل شمدل   : اًمٕمئاُم٦مَ ِي أَ  :ٝمؿؾ آيتَ وىمتَ  ،ٝمؿٛمَ ٔمَ ٕمْ ُمُ  َؾ َص ٠مَ تَ ٝمؿ، واؾْم ٚمَ ٤مشمَ ظمرضمقا قمٚمٞمف وىمَ 

 ف قمغم اًمقصػ اًمذي ضم٤مءَ ٟمي غم وضمدوا أَ تْ ٤م سمحثقا قمٜمف ذم اًم٘مَ ُمٜمٝمؿ، وعمي  ٌؾ ضُم وهق رَ  ،قمٚمٞمٝمؿ

ـُ  كِم  رآه قمَ  ٤م، وعمي ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم ذم يمئام اًمري  ؿ ّني سم٠مَ  اهلل، وهورً  ا ؿمٙمرً يمؼمي  ٥ٍم ٤مًمِ  ـمَ ِب أَ  اسم

 ذم طمديثف. ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم ٝمؿ اًمري اًمذيـ وصٗمَ 

 اعمقىمػ: ٞمؽ شمّمقيرُ ًمَ وإِ 

 ًَم قمَ ُمـ زُ  يم٤من ُمٕمف قمددٌ  ،لْمٍ ٜمَ طُم  يقمَ  ٞمَػ ٘مِ وصمَ  نَ ازِ قَ ًم٘مت٤مل هَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمٜمدُم٤م ؾم٤مر اًمٜمي 
ِ
 ء

 ًَم قمَ وزُ  ،٦مَ ٙمي ُمَ 
ِ
 ،٤موٕمٞمٗمً  ٤مًمٟمً يْ ئام إِ ؾْم ٝمؿ ىمد آُمـ سم٤مإلِ ويم٤من سمٕمُْم ، ٦مِ اًمٕمرسمٞمي  ؾِ اًم٘م٤ٌمِِ  ء

 ؿِ ر ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٖمٜم٤مِِ ف وفمٗمِ داِِ قمْ قمغم أَ  ملسو هيلع هللا ىلصف ٟمٌٞمي   اهلُل ٟمٍَم ، ومٚمًمي دُ ٕمْ سمَ  ـْ ُمِ ١مْ ٝمؿ مل يُ وسمٕمُْم 

ٝمؿ سمذًمؽ ٗمُ ًمي يت٠مَ  قمٓم٤مي٤م يمٌػمةً  ٦مِ اًمٕمرسمٞمي  ؾِ وضمقه سمٕمض اًم٘م٤ٌمِِ  ـْ ُمِ  آمك قمددً قمْ أَ  ،اًمٕمٔمٞمٛم٦مِ 

 ئام.ؾْم ًملِ 

ـُ وىمد ذيمَ  اِف ىُمَرْيٍش، يم٠َمِب  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ؿُ ٓم٤مهُ قمْ أَ  ـْ ممي  اقمددً  ٤مَق حَ ؾْم إِ  ر اسم ـْ َأْذَ ُِم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب: اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ واعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿ سم٤مب: ُمـ شمرك ىمت٤مل اخلقارج ًمٚمت٠مًمػ  (1)

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمزيم٤مة، سم٤مب: ذيمر اخلقارج وصٗم٤متؿ، 6124وًمئئا يٜمٗمر اًمٜم٤مس قمٜمف، سمرىمؿ: )

 ( .1164/1سمرىمؿ: )

 (.369-3/368ش )ًمٜمٗم٤مقفم٤مهرة ا» (3)
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ـِ  ؾُمْٗمَٞم٤منَ  ـِ  ؾِ ٞمْ ٝمَ وؾُم  (1) ٍب رْ طَم  سم ـِ  انِ قَ ٗمْ وَص  (3)ورٍ ٛمْ قمَ  سم ٦مَ ٞمي ُمَ أُ  سم
 ـْ ٓمك ُمِ قمْ ـ أَ ، وممي (2) 

 قمَ زُ 
ِ
ـُ  ٦مٌ ٜمَ ٞمْ ٞمَ قمُ  ٦مِ اًمٕمرسمٞمي  ؾِ اًم٘م٤ٌمِِ  ًمء ـُ  عُ رَ ىمْ ، وإَ ةَ ارَ زَ سمٜمل ومَ  قمٞمؿُ زَ  (4) ـٍ ّْم طمِ  سم  (1)سٍ ٤مسمِ طَم  سم

ِ  زقمٞمؿُ  ـُ  ٤مٌس ٌي وقمَ  ،ؿٍ ٞمْ سمٜمل مَت  (1).ؿٍ ٞمْ ٚمَ ؾُم  لسمٜم زقمٞمؿُ  اسٍ دَ رْ ُمَ  سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـّ ُمـ اًمٜمٌل هق: أسمق ؾمٗمٞم٤من  (1)  -صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م اًم٘مرر إُمقي يمٜمٞمتف )أسمق طمٜمٔمٚم٦م( يم٤من أؾم

سمٕمنم ؾمٜملم وىمٞمؾ همػم ذًمؽ أؾمٚمؿ قم٤مم اًمٗمتح وؿمٝمد طمٜمٞمٜم٤ًم واًمٓم٤مِػ ويم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م  - ملسو هيلع هللا ىلص

ًٚمؿ، يم٤من ُمـ ده٤مة اًمٕمرب وىمٞمؾ أٟمف شمقذم اسمٜمتف أم طمٌٞم٦ٌم ىمٌؾ أن ي - ملسو هيلع هللا ىلص -ىمٚمقهبؿ، شمزوج اًمٜمٌل 

اجلرح »هـ( وًمف ٟمحق اًمتًٕملم ُمـ قمٛمره. اٟمٔمر ذم شمرمجتف 24( أو )22( أو )23ؾمٜم٦م ) ڤ

، ٓسمـ طمجر شتذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، 167/ 2، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 436/ 4ش )واًمتٕمديؾ

، ٓسمـ شّمح٤مسم٦ماإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًم»(، 374/ 9ش )جمٛمع اًمزواِد»( و413 - 411/ 4)

 (.111/ 3، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 137/ 1طمجر)
أسمق يزيد، يم٤من ظمٓمٞم٥م ىمريش وُمـ أذاومٝمؿ عمي٤م أىمٌؾ ذم ؿم٠من اًمّمٚمح ىم٤مل  هق: ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو (3)

، شم٠مظمر إؾمئاُمف إمم قم٤مم اًمٗمتح صمؿ طمًـ إؾمئاُمف يم٤من يمثػم اًمّمئاة شؾمٝمؾ أُمريمؿ: » ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

وأرو٤مه. اٟمٔمر ذم  ڤٞم٤مم واًمّمدىم٦م ظمرج جم٤مهًدا إمم اًمِم٤مم واؾمتِمٝمد يقم اًمػمُمقك واًمّم

، شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 114 - 112/ 4ش )اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»( و419 - 417ش )ٟم٥ًم ىمريش»شمرمجتف 

، شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 21/ 1، ٓسمـ اًمٕمًمد احلٜمٌكم)شؿمذرات اًمذه٥م»(، 481/ 3ٓسمـ إصمػم )

 (.194/ 1ًمٚمذهٌل )
سمـ ظمٚمػ اًم٘مرر اجلٛمحل، أؾمٚمؿ سمٕمد اًمٗمتح وطمًـ إؾمئاُمف وؿمٝمد  هق: صٗمقان سمـ أُمٞم٦م (2)

ش اجلرح واًمتٕمديؾ»هـ(. اٟمٔمر ذم شمرمجتف 41ؾمٜم٦م ) ڤاًمػمُمقك، يم٤من ُمـ يمؼماء ىمريش، شمقذم 

ش تذي٥م اًمٙمًمل»( و32/ 2، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 92ش )آؾمتٌّم٤مر»( و431/ 4)

 (.163/ 3، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 618)

سمـ طمذيٗم٦م سمـ سمدر سمـ قمٛمرو سمـ ضمقي٦م سمـ ًمقذان سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ قمدي سمـ ومزارة  هق: قُمَٞمْٞمٜم٦َم سمـ طمّمـ (4)

هـ(، ُمـ ىمٞمس قمٞمئان، واؾمؿ قمٞمٞمٜم٦م: طمذيٗم٦م، وم٠مص٤مسمتف ًم٘مقة  21 - 32اًمٗمزاري أسمق ُم٤مًمؽ )شمقذم: 

ه، ومًٛمل قمٞمٞمٜم٦م، ويٙمٜمك أسم٤م ُم٤مًمؽ، وهق ؾمٞمد سمٜمل ومزارة ووم٤مرؾمٝمؿ.ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ: ُمـ ومجحٔم٧م قمٞمٜم٤م

قمغم اإلؾمئام، ويم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م، ذيمره ذم طمدي٨م أب ؾمٕمٞمد  ملسو هيلع هللا ىلصصٜم٤مديد اًمٕمرب، اؾمت٠مًمٗمف اًمٜمٌل 

 اخلدري، وقمٛمرو سمـ قم٦ًٌم اًمًٚمٛمل.

سمٞمًػم. وأقمٓمك ىم٤مل اًمقاىمدي: ومٚمًم اٟمٙمِمػ إطمزاب رد قمٞمٞمٜم٦م إمم سمئاده، صمؿ أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح 

(، 3347/ 4ٕب ٟمٕمٞمؿ )ش ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»قمٞمٞمٜم٦م ُمـ اًمٖمٜم٤مِؿ ُم٤م٦ِم ُمـ إسمؾ. يٜمٔمر:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

 (.191/ 3، ًمٚمذهٌل )ششم٤مريخ آؾمئام»

ىَْمَرُع سمـ طم٤مسمس (1) ْٕ سمـ قم٘م٤مل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ جم٤مؿمع سمـ دارم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمٜمٔمٚم٦م سمـ  هق : ا

 =، وم٠مؾمٚمؿ، ويم٤من ملسو هيلع هللا ىلصسمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ، ويم٤من ذم وومد سمٜمل متٞمؿ اًمذيـ ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهلل  ُم٤مًمؽ
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

 وملْ ، (1)يـرِ آظَم  ٤م٤مؾًم ٟمَ ك دون ذًمؽ أُ ٓمَ قمْ ، وأَ ؾِ سمِ ُمـ اإلِ  ٦مً ٤مَِ ُمٜمٝمؿ ُمِ  واطمدٍ  ك يمؾي ٓمَ قمْ أَ 

 َج رَ ظْم يمًم أَ  ،ٝمؿًِ ٗمُ ٟمْ ومقضمدوا ذم أَ ، ٤مؿمٞمئً  ڤّم٤مَر ٟمْ إَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَل ؾُم رَ  طِ ٕمْ يُ 

ـِ  اهلل دِ ٌْ ٞمخ٤من قمـ قمَ ًمِمي ا ـِ  دِ يْ زَ  سم  يقمَ  ملسو هيلع هللا ىلصف قًمِ ؾُم قمغم رَ  اهلُل ٤مءَ ومَ ٤م أَ عمي  :ىم٤مل :ؿٍ ٤مِص قمَ  سم

ًي  ،لْمٍ ٜمَ طُم  مل  ذْ وا إِ دُ ضَم ؿ وَ ّني ومٙم٠مَ  ،٤مؿمٞمئً  ّم٤مرَ ٟمْ إَ  طِ ٕمْ ومل يُ  ،ؿٗم٦م ىمٚمقهُب ًمي ١مَ ٤مس ذم اعمُ ؿ ذم اًمٜمي ىم

 .(3)... ٤مَس اًمٜمي  ٤مَب َص أَ  ٝمؿ ُم٤مٌْ ِّم يُ 

 قمغم ىمقًملم: ؟سِ ٛمُ ُمـ اخلُ  مْ ؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م أَ ْص أَ  ـْ ؿ ُمِ ٗم٦م ىمٚمقهُب ًمي ١مَ اعمُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ٓمك اًمٜمي قمْ هؾ أَ 

 راءُ ضْم اإلِ »: شاعمٗمٝمؿ» طمٞم٨م ىم٤مل ذم :ل  ٌِ ـمُ رْ وهبذا ىم٤مل اًم٘مُ  .سِ ٛمُ ف ُمـ اخلُ ٟمي : أَ لِ وي إَ 

 ،قمٓم٤مي٤مه ثرُ يمْ وُمٜمف يم٤من أَ  ،سِ ٛمُ يم٤من ُمـ اخلُ  اعمذيمقرَ  اًمٕمٓم٤مءَ  ني يٕم٦م أَ صقل اًمنمي قمغم أُ 

 ُس ٛمُ واخلُ  ،َس ٛمُ  اخلُ ٓي قمٚمٞمٙمؿ إِ  اهلُل ٤م أوم٤مءَ زم ممي  : ُم٤مراب  قمْ ًمألَ  هذه اًمٖمزوةِ  ىم٤مل ذم وىمدْ 

ل  ٤ًمِِ واًمٜمي  (2) دَ اوُ ق دَ سمُ رضمف أَ ظْم أَ  .شومٞمٙمؿ ُمردودٌ 
ـِ  اهللِ دِ ٌْ ُمـ طمدي٨م قمَ  (4)   ورٍ ٛمْ قمَ  سم

ـُ وذيمَ ، (1)  .(6) رٍ جَ طَم  ره اسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يٜمزل أرض سمٜمل متٞمؿ سم٤ٌمدي٦م اًمٌٍمة وؿمٝمد ومتح ُمٙم٦م وطمٜمٞمٜم٤م واًمٓم٤مِػ وهق ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ وىمد  =

ُمـ همٜم٤مِؿ طمٜملم ُم٤م٦ِم ُمـ اإلسمؾ. يٜمٔمر:  - ملسو هيلع هللا ىلص -طمًـ إؾمئاُمف ويم٤من طمٙمًم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أقمٓم٤مه اًمٜمٌل 

 (.27/ 7، ٓسمـ ؾمٕمد )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، 111/ 1ش )اإلص٤مسم٦م»

 (.179-4/178ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم» (1)

 ( .4171رواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب: اعمٖم٤مزي، سم٤مب:همزوة اًمٓم٤مِػ، سمرىمؿ: ) (3)

أسمق داود: هق أسمق داود ؾمٚمٞمًمن سمـ إؿمٕم٨م سمـ ؿمداد إزدي اًمًجًت٤مين اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمحدث،  (2)

، ًمٚمذهٌل شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»هـ(. يٜمٔمر:  371وشمقرم ؾمٜم٦م  - 313)وًمد ؾمٜم٦م  ش.اًمًٜمـ»ص٤مطم٥م 

 (.71/ 11، ٓسمـ طمجر )شتذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، 312/ 12)

اًمرمحـ اًمٜم٤ًمِل ص٤مطم٥م  اًمٜم٤ًمِل: هق أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم سمـ ؾمٜم٤من سمـ سمحر سمـ ديٜم٤مر أسمق قمٌد (4)

 14)ج ًمٚمذهٌلش أقمئام اًمٜمٌئاءؾمػم »هـ(. يٜمٔمر  212وشمقرم ؾمٜم٦م  - 311)وًمد ؾمٜم٦م ش اًمًٜمـ»

(. 229)ص/ اًمرمحـ اسمـ أب سمٙمر ضمئال اًمديـ اًمًٞمقـمل ًمٕمٌدش ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ»(. و131ص

 هـ .1412. 1سمػموت/ ط: -ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

(، 3711أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: اجلٝم٤مد، سم٤مب: ذم اإلُم٤مم يًت٠مصمر سمٌمء ُمـ اًمٗملء ًمٜمٗمًف، سمرىمؿ: ) (1)

(، ُمـ طمدي٨م ٦4129م، وأظمرضمف اًمٜم٤ًمِل، يمت٤مب: ىمًؿ اًمٗملء، سمرىمؿ: )ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ قمًٌ

 . ىم٤مل إًم٤ٌمين: طمدي٨م طمًـ.ڤو اهلل سمـ قمٛمر قمٌد

 (.8/48ش )ومتح اًم٤ٌمري» (6)
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ـُ  .ؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦مْص أَ  ـْ ف ُمِ ٟمي ٤مين: أَ اًمثي  واؾمتِمٝمد  .دُ تٛمَ ٕمْ هق اعمُ  :وىم٤مل رٍ جَ طَم  وىمد اظمت٤مره اسم

ي  رِ هْ ع ذم رواي٦م اًمز  ًم وىمَ ًمذًمؽ سمِ 
 :فقًمِ ؾُم ًمرَ  يٖمٗمر اهللُ  :وم٘م٤مًمقا، ڤ سٍ ٟمَ قمـ أَ  (1) 

 .(3)ٝمؿدُم٤مِِ  ـْ ُمِ  رُ ٓمُ ٘مْ ٜم٤م شمَ ٜم٤م وؾمٞمقومُ يمُ ويؽْمُ  ،٤مًِم يْ رَ ىمُ  لٓمٕمْ يُ 

ـِ  ٤ممِ َِم وسمًم ذم رواي٦م هِ  ـ ومٜمح ا يم٤مٟم٧م ؿمديدةً ذَ إِ  :ڤ سٍ ٟمَ قمـ أَ  (2)دٍ يْ زَ  سم

ه قمغم ذط ٜم٤مدُ ؾْم وإِ  رَ آظَم  وىم٤مل ذم ُمقوعٍ . (4)همػَمٟم٤م ُٟمدقمك ويٕمٓمل اًمٖمٜمٞمٛم٦مَ 

 ًْ ُمُ 
 .(1)ؿٍ ٚمِ

٤م قمغم ٜمٞمًّ ٌْ ُمَ  ؿِ ذم شمقزيع هذه اًمٖمٜم٤مِِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ُف يٙمقن شمٍم   قمغم هذا اًم٘مقلِ  وسمٜم٤مءً 

ً   ـْ ُمِ  ومٝمذا احل٤مدُث  :ئام آٟمذاكؾْم ٚمح٦م اإلِ ّْم ف ُمَ ُمراقم٤مشمِ  ْ  ٞم٤مؾم٦مِ سم٤مب اًم  رِ ُمْ ًمألَ  ٦مِ قمٞمي اًمنمي

ذم  احلؼ   ح٤مُب ْص أَ  ؿْ ذيـ هُ اًمي  ڤ ح٤مسم٦مَ اًمّمي  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اًمٜمي  عَ ٜمَ ىمْ أَ وىمد  ،اًمٕم٤مرضِ 

 .ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمةِ  ٦مِ ئاُمٞمي ؾْم اإلِ  قةِ قمْ ٚمح٦م اًمدي ّْم عمَ  ُمراقم٤مةً  :ٝمؿقمـ طم٘م   لِ ٜم٤مزُ سم٤مًمتي  ذًمؽ اعم٤ملِ 

قمداًمتف،  ذم ـِ ٕمْ واًمٓمي  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اًمٜمي  ٥ِم ٞمْ ٕمَ ًمِ  ذوا ُمـ ذًمؽ وؾمٞمٚم٦مً ٤م اعمٜم٤موم٘مقن وم٘مد اختي ُمي أَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصملم، سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد سمـ ُمًٚمؿ هق أسمق سمٙمر حمٛمد (1)

ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م وهق أول ُمـ دّون احلدي٨م وروى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ إِٛم٦م وُمـ أقمئام اًمت٤مسمٕملم و

: ُمتٗمؼ قمغم ضمئاًمتف طمجر وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، ىم٤مل ومٞمف اسمـ سمـ قمٞمٞمٜم٦م وؾمٗمٞم٤من سمـ أٟمس أُمث٤مل: ُم٤مًمؽ

ش إقمئام»(، 3/317ش )اًمت٘مري٥م»(، 4/177ش )وومٞم٤مت إقمٞم٤من»هـ( 134وإشم٘م٤مٟمف، ُم٤مت ؾمٜم٦م )

(7/217.) 

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: 4176ب: اعمٖم٤مزي، سم٤مب:همزوة اًمٓم٤مِػ، سمرىمؿ: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤م (3)

 (.1119/1اًمزيم٤مة، سم٤مب: إقمٓم٤مء اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ قمغم اإلؾمئام، سمرىمؿ: )

ه أٟمس سْمـ ُم٤مًمؽ. َرَوى قَمٜمف: مح٤مد  هق: هِم٤مم سمـ زيد (2) سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إَْٟمّم٤مِرّي، َرَوى قَمـ ضمد 

ـْ اهلليِ سْمـ قمقن، وقمزرة سمـ صم٤مسم٧م. ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر احلج٤مج، وقمٌدسمـ ؾمٚمٛم٦م، وؿمٕم٦ٌم سمـ  ، قَم

ش تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»حيٞمك سْمـ َُمِٕملم: صم٘م٦م. َوىَم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : ص٤مًمح احلدي٨م. يٜمٔمر: 

(21 /314.) 

 (.4183أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اعمٖم٤مزي، سم٤مب:همزوة اًمٓم٤مِػ، سمرىمؿ: ) (4)

 (.3978يٕمٓمل اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ وهمػمهؿ )ح/ ملسو هيلع هللا ىلصاخلٛمس سم٤مب: ُم٤ميم٤من اًمٜمٌل رواه اًمٌخ٤مري ك:  (1)
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 رِ قْ ٛمقه سم٤مجلَ طمٞم٨م اتي  :اًمٕمٔمٞمؿِ  ف ذم ذًمؽ اعمجٛمعِ تِ ٕمَ ٛمْ ًمتِمقيف ؾُم  ص٦مَ رْ ٝمزوا هذه اًمٗمُ تَ واٟمْ 

يمًم ؾمٌؼ ذم ظمؼم ذي  ،٤مساًمٜمي  ٤ممَ ُمَ ف أَ ر سمٜم٘مده وقمٞمٌِ ضمٝمَ  ـْ ُمٜمٝمؿ ُمَ  ني وم٢مِ  :ا وقمئاٟمٞم٦مً هًّ 

 .ٛمٞمٛمل  اًمتي  ةِ ٍِمَ يْ قَ اخلُ 

ـِ  اهللِ دِ ٌْ قمـ قمَ  خ٤منٞمْ رج اًمِمي ظْم ذًمؽ يمًم أَ  َهي أَ  ـْ وُمٜمٝمؿ ُمَ   ىم٤مل: ڤ قدٍ ٕمُ ًْ ُمَ  سم

ـَ  عَ رَ ىمْ ٓمك إَ قمْ ، أَ ٤مٟم٤مؾًم  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  آصمر اًمٜمي  لْمٍ ٜمَ طُم  ٤م يم٤من يقمُ عمي   ،ؾِ سمِ اإلِ  ـَ ُمِ  ٦مً ٤مَِ ُمِ  سٍ ٤مسمِ طَم  سم

 .اهلل فُ ضْم وَ  ٛم٦مِ ًْ هبذه اًم٘مِ  يدَ رِ أُ  : ُم٤مٌؾ ضُم ، وم٘م٤مل رَ ٤مك ٟم٤مؾًم ٓمَ قمْ ذًمؽ، وأَ  ُمثَؾ  ٦مَ ٜمَ ٞمْ ٞمَ ك قمُ ٓمَ قمْ وأَ 

ا ذَ هَ  ـْ ُمِ  رَ ثَ يمْ ٠مَ سمِ  َي ذِ وْ أُ  دْ ىمَ  ،كقؾَم ُمُ  اهلُل ؿَ طمِ رَ »ىم٤مل:  .ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ اًمٜمي  ني ؼِمَ ظْم ُٕ  :٧ُم ٚمْ وم٘مُ 

 . (1)شؼَمَ َّم ومَ 

ـُ  – ٌؾ ضُم وم٘م٤مل رَ  - فوىمقًمُ   ـَ ُمِ  ٌؾ ضُم وم٘م٤مل رَ : شِ ٛمَ قمْ ذم رواي٦م إَ  رٍ جَ طَم  ىم٤مل اسم

ي  دِ اىمِ وذم رواي٦م اًمقَ  - ّم٤مرٟمْ إَ 
ـُ  ٥ُم تِ ٕمْ ف ُمُ ٟمي أَ  (3)  ـِ  ورِ ٛمْ سمٜمل قمَ  ـْ ُمِ  ػْمٍ َِم ىمُ  سم  ٍف قْ قمَ  سم

٤مس ٞمػ اًمٜمي ًمِ ٠مْ شمَ  ـْ ُمِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ده اًمٜمي ىمَّم  ُم٤م آصم٤مرُ  وًم٘مد فمٝمرْت  (2)ويم٤من ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم

 ....واوح٦مً  ٦مً ئام ضمٚمٞمي ؾْم ًملِ 

ـُ  ُؽ ٤مًمِ ؿ سمٕمد ذًمؽ ُمَ ٚمَ ؾْم أَ  ـْ ٛمي ومٛمِ   ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ وىمد يم٤من اًمٜمي  ،نَ ازِ قَ هَ  دُ ٞم  ؾَم  ي  اًمٜمٍم ٍف قْ قمَ  سم

ـي  ، ُمًٚمًًم  ضم٤مءَ  نْ ده سمذًمؽ إِ وقمَ  نْ سمٕمد أَ  ؾِ سمِ اإلِ  ـَ ُمِ  ٦مً ٤مَِ ٓم٤مه ُمِ قمْ ف، وأَ ف وُم٤مًمِ ٚمِ هْ قمٚمٞمف سم٠مَ  ُم

ًُ  ،ٚمؿؾْم وم٠مَ  ٓي ئاُمُ ؾْم ـ إِ وطم ٘م٤مشمؾ هبؿ ومٙم٤من يُ  ،فُمـ ىمقُمِ  ؿَ ٚمَ ؾْم أَ  ـْ قمغم ُمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ه اًمٜمي ف، وو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يٕمٓمل اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ وهمػمهؿ، سمرىمؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصرواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب: اخلٛمس، سم٤مب: ُم٤ميم٤من اًمٜمٌل  (1)

(، وُمًٚمؿ يمت٤مب: اًمزيم٤مة، سم٤مب: إقمٓم٤مء اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ قمغم اإلؾمئام وشَمَّمؼّم ُمـ ىمقي 3981)

 (.3494إيًمٟمف، سمرىمؿ: )

اعمدين اًم٘م٤ميض، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ، وأطمد حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ واىمد إؾمٚمٛمل، ُمقٓهؿ اًمقاىمدي هق  (3)

أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ قمغم وٕمٗمف. وًمد ؾمٜم٦م صمئاصملم وُم٤م٦ِم، وُم٤مت وهق قمغم اًم٘مْم٤مء ؾمٜم٦م ؾمٌع وُم٤مِتلم ذم ذي 

(، 666 - 663/ 2ش )ُمٞمزان آقمتدال»احلج٦م، واؾمت٘مر اإلمج٤مع قمغم وهـ اًمقاىمدي. يٜمٔمر: 

 (.192 - 181/ 36ش )تذي٥م اًمٙمًمل»

 (.8/16ش )ومتح اًم٤ٌمري»يٜمٔمر: ( 2)
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ؼ ك وٞمي طمتي  ،قمٚمٞمف ٤مرَ همَ  أَ ٓي إِ  - ٕم٤ممٟمْ ـ هبٞمٛم٦م إَ ُم ُم٤مؿمٞم٦مٍ  - خيرج هلؿ هُح  ٓ ٤مصم٘مٞمٗمً 

ـُ يمًم ذيمَ  ،قمٚمٞمٝمؿ  وًمٕمؾي  ،ُمًٚمٛملم ٦مِ ٜمَ يْ دِ  اعمَ مَم قا إِ شمُ ٠مْ يَ  نْ أَ  وذًمؽ ىمٌَؾ ، (1) ٤مَق حَ ؾْم إِ  ر اسم

 ئام.ؾْم ٞم٤مدهؿ ًملِ ٘مِ اٟمْ  ٤ٌمِب ؾْم أَ  ـْ ذًمؽ يم٤من ُمِ 

ـُ  انُ قَ ٗمْ ؿ َص ٚمَ ؾْم ـ أَ وممي   نْ أَ  ٦مَ ٙمي ُمَ  ِح تْ ومَ  يقمَ  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ل اقِ ؾُم ٥م ُمـ رَ ويم٤من ىمد ـمٚمَ  ،٦مَ ٞمي ُمَ أُ  سم

ـُ يمًم ذيمَ  .رٍ ٝمُ ؿْم أَ  ٕم٦مَ سمَ رْ ٞم٤مر ومٞمف أَ ٧م سم٤مخلِ ٟمْ وم٘م٤مل: أَ  ،ـِ يْ رَ ٝمْ ئام ؿَم ؾْم ٞم٤مر ذم اإلِ ف سم٤مخلِ جيٕمٚمَ   ر اسم

 .(3) ٤مَق حَ ؾْم إِ 

ف ٟمي وإِ  ،ٓم٤مينقمْ ُم٤مأَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ٓم٤مين رَ قمْ أَ  ًم٘مدْ  : واهللِؿَ ٚمَ ؾْم ىم٤مل قمـ ٟمٗمًف سمٕمدُم٤م أَ  وىمدْ 

َ ٟمي ك إِ ٓمٞمٜمل طمتي ٕمْ ح يُ ومًم سمرِ  ،زَمي ٤مس إِ اًمٜمي  ُض ٖمَ سمْ َٕ  َٕ زَمي ٤مس إِ اًمٜمي  ٥م  طَم ف 
(2). 

َُّٚا َأ ِعَُِٖ عٓذ ايطَُّشَجِنَا َأ -7  ع:َضِٗ عٓذ ايَفق

هلؿ ه٤مشم٤من  ًمذا يم٤مٟم٧ْم ، عٛمَ رون قمٜمد اًمٓمي ثُ ٙمْ ويَ  ،عزَ قن قمٜمد اًمٗمَ ٚم  ي٘مِ  :ؿ اعمٜم٤موم٘مقنّني إِ 

يٙمقٟمقا ُمع  نْ قا سم٠مَ ُو رَ  :ًمقن وىم٤مقمدونقن وخمذ  ٗمُ ضمِ رْ ٝم٤مد ومٛمُ ٤م قمٜمد اجلِ ُمي ٌٞمٕمت٤من، أَ اًمٓمي 

 ُؾ هْ أَ ، و  دُ هؿ اًمٕمَ  ،قمٚمٞمٝمؿ ٦مٍ حَ ٞمْ َص  حيًٌقن يمؾي  ،ٝمؿقاومَ ضْم أَ  اخلقُف  أَلَ ُمَ  ىمدْ  ،اخلقاًمػ

 ،ون ذم ُمقىمٍػ دُ ٛمُ ّْم يَ  ٓ، و  دُ اًمٕمَ  ئاىم٤مةِ ُمُ  ـْ ُمِ  اومرارً  ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ قا اًمٜمي ٟمُ ذَ ٠مْ تَ ٤م اؾْم ٤معمََ ٓمَ ًمَ  ،ُمٕم٤مذير

ِٓ  اُل ذَ خِ قمٚمٞمٝمؿ آٟمْ  ُم٤م َنُ يْ أَ  سمْؾ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ } :ح٤مُب ًِ ٟمْ وا

 ـِ ٌْ ؾمًمت اجلُ  ـْ  همػم ذًمؽ ُمِ مَم إِ ،  [17]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ڃڃچڄ ڃ ڃ 

 .اعمقت ٦مِ ٞم٤م ويمراهٞمَ ٟمْ اًمد   ٥م  ر وطُم قْ واخلَ 

 وشم٘مًٞمؿِ  قمٜمد شمقزيعِ  واعمزامح٦مِ  عِ َِم واجلَ  عِ ٛمَ قن قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٓمي يٜمٗمٙم   ٓ ؾِ ٘م٤مسمِ وذم اعمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/161ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم» (1)

 (.11-4/11ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم» (3)

ؿمٞمئ٤م ىمط وم٘م٤مل ٓ، سمرىمؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصيمت٤مب: اًمٗمْم٤مِؾ، سم٤مب: ُم٤م ؾمئؾ رؾمقل اهلل ش صحٞمح ُمًٚمؿ»(2)

(3212.) 
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ٓ  ا ُم٤مقْ ٓمَ وًمٞمُٕمْ  ،يٗمٕمٚمقا وا سمًم ملْ دُ ٛمَ ًمٞمُحْ  :وشمقاومدهؿ يِمتد  ، هؿ يتٙم٤مصمرومًقادُ  :ؿِ اًمٖمٜم٤مِِ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ } :قنيًتح٘م  

 . [18]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ژژڈ

ـُ  ُخ ٞمْ ىم٤مل اًمِمي  ٛم٦م ًْ يٕمٞمٌؽ ذم ىمِ  ـْ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن ُمَ  ـْ وُمِ  ْي أَ  :$ ؾمٕمديٍّ  اسم

وٓ  ،صحٞمٍح  ٝمؿ ًم٘مّمدٍ هؿ ومٞمٝم٤م وقمٞمٌُ وًمٞمس اٟمت٘م٤مدُ  ،قمٚمٞمؽ ومٞمٝم٤م ىم٤مت، ويٜمت٘مدُ دَ اًمّمي 

]ؾمقرة  { ڍڍڇ ڇ }: (1)قا ُمٜمٝم٤مٓمَ ُيٕمْ  نْ هؿ أَ ًم ُم٘مّمقدُ ٟمي وإِ  ،رضمٞمٍح  ٍي أْ ًمرَ 

ًٓ  {ڍ} .يريدون ىمدر ُم٤م :ْي أَ  :[18اًمتقسم٦م: ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ } ،ومجٕمٚمقه قمد

 .(3)ارً قْ ومٞمجٕمٚمقٟمف ضَم  [18ة اًمتقسم٦م:]ؾمقر {ژڈ

ـُ  هلقى  ٤مف شم٤مسمٕمً و٤مه وهمْمٌُ رِ  يٙمقنَ  نْ أَ  دِ ٌْ يٜمٌٖمل ًمٚمٕمَ  ٓ وهذه طم٤مًم٦مٌ  :ديٍّ ٕمْ ؾَم  ىم٤مل اسم

 ًِ  ل  ٌِ يمًم ىم٤مل اًمٜمي  ،فرسم   يٙمقن عمرو٤مةِ  نْ ، سمؾ اًمذي يٜمٌٖمل أَ ف اًمٗم٤مؾمدِ وهمرِو  ،ٞمقي  ٟمْ ف اًمد  ٟمٗم

 ڑ ڑ} وىم٤مل هٜم٤م:،  (2)شفِ سمِ  ٧ُم ئْ ٤م ضمِ عمَِ  ٤مٕمً ٌَ شمَ  اهُ قَ هَ  قنَ ٙمُ ك يَ تي طَم  ؿْ يمُ دُ طَم أَ  ـُ ُمِ ١مْ  يُ َٓ »:ملسو هيلع هللا ىلص

 .ويمثػمٍ  ىمٚمٞمؾٍ  ـْ ٓم٤مهؿ ُمِ قمْ أَ  :ْي أَ  : [19]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { کگ ک ک ک

ًَ  :يم٤مومٞمٜم٤م اهلل :ْي أَ  :[172]ؾمقرة آل قمٛمران: {مئ ىئ يئ}  ،ف ًمٜم٤مٛمَ ومٜمرى سمًم ىم

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ } ي٘مقًمقا: نْ سم٠مَ  ،ٞمٝمؿًمَ ف إِ ٤ًمٟمَ طْم وإِ ف قا ومْمٚمَ ٚمُ ُم  ١مَ وًمٞمُ 

 .ٟم٤مُمْم٤مر   ٥م ُمٜم٤مومٕمٜم٤م، ودومعِ قمقن ذم ضمٚمْ ُمتي   :ْي أَ  : [19]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڱںں

 ٓ ؿْ وهُ  :٤مهيي إِ  ؿْ هِ زِ وعمَْ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٙمريؿَ  لي ٌِ ٝمؿ اًمٜمي تِ ٛمَ دواقمل ُتْ  ٤مٜمً ٞم  ٌَ ُمُ  $د ي٘مقل ؾمٞم  

ًم ي٘مقًمقٟمف ٟمي إِ ، ـِ يْ قمغم اًمد   ةً وٓ هَمػْمَ  ،ًمٚمحؼ   وٓ مح٤مؾم٦مً  ،لدْ ًمٚمٕمَ  ٤مي٘مقًمقن ذًمؽ همْمًٌ 

 .(4)ٝمؿتِ ٞمَ ٤مٟمِ ٟمَ ٝمؿ وأَ عمٜمٗمٕمتِ  ومح٤مؾم٦مً  ،ٝمؿًمقمِ ـمْ ؿ وأَ اِت وَ ٤ًمب ذَ حلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/311ش )شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ( »1)

 ( سمتٍمف يًػم.8/328، ًمٚم٘م٤مؾمٛمل )ش٤مؾمـ اًمت٠مويؾحم» (3)

إؾمٜم٤مده : »$(، ىم٤مل ذم خترجيف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين 1/312، ًملُم٤مم اًمٌٖمقي )شذح اًمًٜم٦م»اٟمٔمر:  (2)

 ش.وٕمٞمػ: ًمْمٕمػ ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد

 (.2/1667، ؾمٞمد ىمٓم٥م )شذم فمئال اًم٘مرآن»يٜمٔمر: ( 4)
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ٱ ٻ } :شمٕم٤ممم ىم٤مل اهللُ : ه هلؿٗم٤مرِ ٖمْ تِ اؾْم  ـَ ُمِ  قنَ ٗمُ ٟمَ ٠مْ ويَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ  اًمٜمي مَم ٓ يٕمتذرون إِ 

]ؾمقرة  { ڀٺٺٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ } :فُ ٤مٟمَ حَ ٌْ وي٘مقل ؾُم ، [1اعمٜم٤موم٘مقن:

﮵ ﮶ ﮷   .[64ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:] { ﮸﮹﮺﮲ ﮳ ﮴ 

ٌُ  ـْ ُمَ  ؾمٛم٦مُ  :ودُ دُ راض واًمّم  قمْ ٕم٤مزم ُمع اإلِ واًمتي  ٦مُ ؾَم رَ ٓمْ واًمٖمَ  ؼْمُ ف اًمٙمِ ٟمي إِ   ،فزاغ ىمٚم

ًَ  ،فجُ ٝمَ ٜمْ وطم٤مد ُمَ  ،هادُ ١مَ ومُ  ووؾي  ك ٗمَ ٓمَ ّْم ٝمؿ ُمع اعمُ ٚمِ ذم شمٕم٤مُمُ  ؿْ ف، وهٙمذا هُ تُ يي قِ ـمَ  ْت دَ ووم

قمٜمٝمؿ  قِ ٗمْ  اًمٕمَ مَم وإِ  ،٦م ومٞمجٛمحقنمْح  اًمري مَم وإِ  ، اعمٖمٗمرة ومػمومْمقنمَم ُيْدقَمقن إِ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ومٞمٕمروقن

رُ م  أَ  ػو تول  ا ك م و ػةٌ ه م ففي ص زمةٌ  قف ِ  9لفم ٓ ل هو العا ِ ْح بلَ  مُ ففا  ل ا يا و فم وخبا

ه: ورِ دُ ُص  حاك ل سب يؼو  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}هم 

حق  ، يصد   [61ًمٜم٤ًمء:]ؾمقرة ا {ُصُدوًدا  چ چ چ  ،ون طن قبول ال

نِ ْر الؼُ  وسؿاعِ    ،آ
ِ

آ ِ ْس و لِ ُس لؾر   جابةِ ت صد  ملسو هيلع هللا ىلص و الص  ، ي لجِ  ،قاِت دَ ون طن   ،فادِ وا

ر  يُ  ما رِ ائِ وطن َس  ِ  ُب ؼ الت  ى اهلل، يصد  لَ إ ؼِ  عِ رْ م لَش حاكُ ون طن  مخال ِ  ،ف ول فم وكز

ِ ُس رَ  مِ ؽْ طؾى ُح  ل  .ملسو هيلع هللا ىلصفم و

ـُ   :ْي أَ  :[11]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ٱٻٻ } ٤ممم:قمٜمد ىمقًمف شمٕم $ ٕمديٍّ ؾَم  ىم٤مل اسم

 :ر ُمٜمٙمؿ صدَ قمًمي  [1]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: { پپٻ ٻ پ } هل١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم

ـَ  ًُ   ؿمدي ذًمؽ أَ  ـْ قا ُمِ ٕمُ ٜمَ تَ اُمْ  ،ٙمؿًمًمُ قمْ أَ  َؾ ٌَ ٘مْ ٙمؿ، وشمُ قاًمُ طْم أَ  ًمتح
ِٓ ٝمؿ وؾَم ءُ وا رُ وًمقي  ،ٜم٤معتِ ُمْ ا

 قمـ ـمٚم٥م اًمد   ٤ماُمتٜم٤مقمً 
ِ
 ًمف ٤مًْم ٖمْ سمُ  :قمـ احلؼ   {ڀ ڀ} ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم ُمـ اًمري  قم٤مء

 .اوقمٜم٤مدً  ،٤مسمٖمٞمً  ،٤ٌمقمفقمـ اشم   {ڱ ں}

ؿ ّني إِ  سمْؾ  9(1)ٞمف ومٞمًتٖمٗمر هلؿًمَ قا إِ شمُ ٠مْ طمٞم٨م مل يَ  :ملسو هيلع هللا ىلصف قًمِ ؾُم ف ًمرَ هلل ويمراُمتِ  ِػ ٓمْ ًمُ  ـْ وهذا ُمِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/287ش )شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ»( 1)
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قل ؾُم ٗم٤مر اًمري ٖمْ تِ اؾْم  ـَ ٞمف ُمِ ًمَ ٤م ُدقمقا إِ ممي  ٦مً يَ رخْ وؾُم  اؾمتٝمزاءً  :ٝمؿؾِم ؤُ رُ  ٝمؿ سمكم  راَو قمْ ون إِ دُ يم  ١مَ يُ 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ} ف:٤مٟمَ حَ ٌْ ىم٤مل ؾُم  :ٝمؿٚمِ ٛمَ قمَ  سِ ٜمْ ضمِ  ـْ هؿ ُمِ ءُ ومٙم٤من ضمزا ،هلؿ

 .[6]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: { ڦڄڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ملسو هيلع هللا ىلصف ٞم  ٌِ ًمٜمَ  اهللِ ُل ر يمذًمؽ َّنْ شمٙمري   وم٘مدْ قزم  واًمتي  راُض قمْ اعمٜم٤موم٘ملم اإلِ  ـَ ر ُمِ ويمًم شمٙمري 

 ِٓ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ } ئاه:ذم قمُ  ىم٤مل ضمؾي  :ؿٗم٤مر هلٖمْ تِ ؾْم سمٕمدم ا

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ 

 .[81]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ڤڤڤ

ُِْصٔع -8 ٖٓٝا  :ملسو هيلع هللا ىلص ِّٞٔبِٗ يً

 ِ قن بؿُ  نَ ولقس هذا م ؿَ ٍب رَ غْ تَ ْس الؿـافؼ . ف  كػَ  نْ .
ِ
ِ يرَ رِ يف َس  ر باهلل حَ ت د ه وج

كػِس شريعتَ  اخؾة  ِ  ،هه يف د لعِ  ثؿرةَ  ن  فن ت   قانُ ْص ذلك ا ذً  ُل سؾ  والت   دُ ؿر  وال رُ  الوا ا الػر  و

ج  والت   ةً قَ ػْ ُخ  لد   ُج ح بةِ با لؽاذ وى ا ِ  طا  ى غقر ذلك..لَ إ

اهللُ ذكَ  ـاته ماذلك وبق   رِ وَ ُص  نْ فؿِ  ه: ره  ٺ ٺ ٺ } تعالى يف قول

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ 

 . [81]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: { ڃڃچڄ ڄ ڄڃ ڃ 

ـُ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ  شمٕم٤ممم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم  ؼِمُ خُيْ  {ٺ ٺ} :$ ػمٍ ثِ يمَ  اسم

 :ْي أَ  :[81]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: { ٿٿٺ ٿ } ٤مقم٦مَ واًمٓمي  ون اعمقاوم٘م٦مَ رُ ٝمِ ٔمْ ؿ يُ ّني سم٠مَ 

أي  :[81]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: { ٹڤڤٿ ٹ ٹ ٹ } وا قمٜمؽارَ قَ ضمقا وشمَ ظمرَ 

 { ڦڦڦڤ ڤ }وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  ،وهرُ ٝمَ فمْ أَ   ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ سمٖمػم ُم٤موا ًمٞمئًا اؾمتن  
 .(1)ف قمٚمٞمٝمؿ...ف ويٙمتٌُ يٕمٚمٛمُ  :ْي أَ  :[81]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:

  {ٿ ٹ ٹ} ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٦مِ ٝمٛمي اعمُ  دِ واًمٗمقاِِ  ٤مراِت ؿَم اإلِ  ـَ ُمِ  ني وإِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.231-3/219)ش شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)
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 يكم: ُم٤م [81]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:

ئام اًمٔمي  ..دِ شمدسمػم اعمٙم٤مِِ  عُ جِ تَ ٜمْ وُمُ  ،اًمتآُمر شمعُ رْ ومٝمق ُمَ  : ًمٞمئًا ٓي إِ  يٙمقن ٓ ٞم٧َم ٞمِ ٌْ اًمتي  ني أَ  -أ

 اعمٜم٤موم٘ملم.  ظمٗم٤مومٞمُش ٓي يٕمٞمش ومٞمف إِ  اًمذي ٓ

 ٦مُ يي اًمن   ٦مُ ؿ اخل٤مصي تًمقم٤مُت ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم هلؿ اضْم  أَلَ اعمَ  ني ل سم٠مَ قطمِ يُ  ٞم٧َم ٞمِ ٌْ هذا اًمتي  ني أَ  -ب 

ن ومٞمٝم٤م ئقويتٙم٤موم ،اًمٙمٞمدِ  طَ ٓمَ ٞمٙمقن ومٞمٝم٤م ظُم وحَي  ،اِت راُمَ ١مَ اعمُ  زَ رْ اًمتل َيٜمُْٔمٛمقن ومٞمٝم٤م ظَم 

  ـ اهلل.يْ ٕمقيؼ قمـ دِ واًمتي  د  اًمّمي  وارَ دْ أَ 

ـْ وراءَ  ني قمغم أَ  يدل   ُم٤م [81]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٿ ٹ ٹ} وُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: هؿ َُم

 .رُ ُمَ ١مْ طمٞم٨م شمُ  وشمًػمُ  ،٤مُق ًَ جف طمٞم٨م شمُ يم٘مٓمٞمع اعم٤مؿمٞم٦م شمتي  ىمٓمٞمعٌ  ؿْ ًم هُ ٟمي ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم إِ 

ٌَذلاٚيُت -9 ٖٓ ِٗ قت  :ملسو هيلع هللا ىلص ِّٞٔباي

ً   زِ رَ سمْ أَ  ـْ ُمِ  ني إِ  ذم  ٞمدةُ يمِ ٝمؿ إَ تُ ٌَ همْ اعمٜم٤موم٘ملم هل رَ  ٝم٤م صدورُ ٜم  ًمت اًمتل شمٙمِ اًم

 ،واعمٜم٤موم٘ملم قدِ ٝمُ سملم اًمٞمَ  وصمٞمٌؼ  فٌ ٌَ ؿَم  ، وذم هذا اخلُُٚمِؼ ملسو هيلع هللا ىلصك ٗمَ ٓمَ ّْم اعمُ  ٦مِ ومَ ٠مْ ؿَم  ّم٤ملِ ئْ تِ اؾْم 

 .اهلل نِ ذْ سم٢مِ  ىمري٥ٍم  ذًمؽ ذم ُمٌح٨ٍم   سمٞم٤منُ ِت ٠مْ وؾمٞمَ 

ـُ  ٦مُ ٗمَ يْ ذَ ذًمؽ طُم  ـْ ومٛمِ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ  ٟم٤مىم٦مِ  ٤ممِ ٓمَ سمخُ  اذً آظِم  يمٜم٧ُم  :ىم٤مل ڤ نِ ًَم اًمٞمَ  سم

ـُ  رُ ًمي وقمَ  ىمد  ئًا ضُم رَ  نَمَ ل قمَ ٜمَ ا سم٤مصمْ ذَ إِ  ٦مِ ٌَ ٘مَ ٤م سم٤مًمٕمَ ٜمي ا يمُ ذَ ك إِ طمتي  ،٤مىم٦مَ اًمٜمي  يًقُق  ڤ ٤مِهٍ يَ  سم

وم٘م٤مل  ،يـرِ سمِ دْ قا ُمُ ومقًمي  ،ومٍمخ ومٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَل ؾُم رَ  ٧ُم ٝمْ ٌَ ٟمْ ىم٤مل: وم٠مَ  ،قه ومٞمٝم٤مُو ؽَمَ اقمْ 

 ، ىم٤مل:لْمَ ٛمِ ث  تٚمَ قا ُمُ ٤مٟمُ يمَ  ىمدْ  ،اهللِ  قَل ؾُم ٤م رَ يَ  ٤م: ٜٓمَ ٚمْ ىمُ  ش؟مَ قْ ٘مَ اًمْ  ؿُ تُ ومْ رَ قمَ  ْؾ هَ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ 

َٓ ٜمَ ٚمْ ىمُ  شوا؟ادُ رَ ٤مأَ ُمَ  ونَ رُ دْ شمَ  ْؾ هَ ، وَ ٦مِ ٤مُمَ ٞمَ ٘مِ اًمْ  مَ قْ يَ  قنَ ٘مُ ٤مومِ ٜمَ ه١مٓء اعمُ »  نْ وا أَ ادُ رَ أَ » . ىم٤مل:٤م: 

ك تي طَم  ؿْ هِ رِ ٤مِِ َِم  قمَ مَم إِ  ٨ُم ٕمَ ٌْ  شمَ َٓ  وَ ٤م: أَ ٜمَ ٚمْ ، ىمُ ش٤مٝمَ ٜمْ ُمِ  هُ قْ ٘مَ ٚمْ ٞمَ ومَ  ،٦مِ ٌَ ٘مَ ٕمَ  اًمْ ذِم  اهللِ  قَل ؾُم رَ  قاْ مَحُ زْ يَ 

ا دً ٛمي حُمَ  ني أَ  ُب رَ ٕمَ اًمْ  َث دي حَ تَ يَ  نْ أَ  هُ رَ يمْ ، أَ َٓ » ؟ ىم٤مل:ؿْ ٝمِ ٌِ ٤مطمِ َص  سِ أْ رَ سمِ  مٍ قْ ىمَ  ؾ  يمُ  َؽ ٞمْ ًمَ إِ  ٨َم ٕمَ ٌْ يَ 

 .ؿْ ٝمِ ٞمْ ٚمَ ٤م قمَ قمَ دَ وَ  شؿْ ٝمُ ٚمُ تُ ٘مْ يَ  ؿْ ٞمٝمِ ٚمَ قمَ  َؾ ٌَ ىمْ أَ  ،ؿْ هِبِ  اهلُل هُ رَ ٝمَ فمْ ا أَ ذَ ك إِ تي طَم  ،فِ قُمِ ٘مَ سمِ  ٌؾ ٤مشمِ ىمَ 
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ًَ  وذم رواي٦مٍ   ،سم٤مهللِ َؽ شمُ دْ َِم وم٘م٤مل: ٟمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ح٤مِب ْص أَ  ـْ ُمِ  ئًا ضُم رَ  رٌ ًمي قمَ  َل ٠مَ ىم٤مل: وم

 وم٘مدْ  ،ومٞمٝمؿ ٧ُم ٜمْ يمُ  نْ إِ  :وم٘م٤مل .ئًا ضُم رَ  نَمَ قمَ  ٕم٦مَ سمَ رْ ؟ ىم٤مل: أَ ٦مِ ٌَ ٘مَ اًمٕمَ  ح٤مُب ْص ؿ يم٤من أَ شمٕمٚم يمؿْ 

 قلِ ؾُم ٤م ُمٜم٤مدي رَ ٜمَ ٕمْ ٛمِ ؾَم  ىم٤مًمقا: ُم٤م ،اهلل ُمٜمٝمؿ صمئاصم٦مً  قُل ؾُم ر رَ ومٕمذِ  :ىم٤مل .نَمَ قمَ  ٦مَ ًَ يم٤مٟمقا مَخْ 

 نَمَ قمَ  ْل ٜمَ صمْ آ ني أَ  دُ ٝمَ ؿْم أَ  :ڤ رٌ ًمي وم٘م٤مل قمَ  .اًم٘مقمُ  ادَ رَ أَ  ٤م ُم٤مٜمَ ٛمْ ٚمِ ، وُم٤م قمَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .(1)ٝم٤مدؿْم إَ  ي٘مقمُ  ويقمَ  ،٤مٞمَ ٟمْ اًمد   ف ذم احلٞم٤مةِ قًمِ ؾُم وًمرَ  هللِ اًم٤ٌمىملم طمرٌب 

 ىمد ردي  اهللَ ني  أَ ٓي ، إِ دٍ وشمرص   ارٍ ْس ومٞمٝم٤م ه١مٓء قمـ ؾمٌؼ إِ  ٠مَ اـمَ قَ شمَ  ىمدْ  رةٌ اُمَ ١مَ ٤م ُمُ ّني إِ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  }هؿ قرِ حُ هؿ ذم ٟمُ يمٞمدَ 

]ؾمقرة  { ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 يم٤مٟم٧ْم  ڤ ح٤مسم٦مِ اًمّمي  ـَ ُمٕمف ُمِ  ـْ وُمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ىمتؾِ  ٧َم ٞمْ ٞمِ ٌْ شمَ  ني إِ  ، سمْؾ  [42وم٤مـمر:

ٚمٛملم، قمغم اعمً ِب رْ احلَ  ئانِ قمْ ذم إِ  ٦مَ ٙمي ُمَ  ءُ ًَم قمَ زُ  رَ ٤مدَ سمَ  وم٘مدْ  :ذم ٟمٗمقس اًم٘مقم رةً ٌٙم  ُمُ  قمزيٛم٦مً 

ًي  ٝمؿ  قمٛمٞمٚمِ مَم قا إِ ٚمُ ؾَم رْ ، وم٠مَ ٦مِ ٜمَ يْ دِ اعمَ  داظمَؾ  ٦مٍ ٞمي ٚمِ هْ أَ  داث طمرٍب طْم ق إلِ رُ ك اًمٓم  سمِمتي  ِل ِٕمْ واًم

ـِ  اهللِ دِ ٌْ قمَ  ـِ  َب  أُ  سم  - ةِ رَ جْ اهلِ  ىمٌَؾ  ٦مِ ٜمَ يْ دِ اعمَ  َس ٞمْ ِِ ف رَ يًم٤م سمّمٗمتِ نْمِ ذاك ُمُ  ذْ ويم٤من إِ  - قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 .ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  رةُ جْ ًٙم٤م قمٚمٞمٝمؿ ًمقٓ هِ ٚمِ ه ُمَ جيٕمٚمق نْ أَ  ُج رَ زْ واخلَ  ُس وْ يم٤مد إَ  وم٘مدْ 

ـِ مَم يمتٌقا إِ   ِؼ ٜمَ احلَ  ةِ قمـ ؿمدي  ؿ  ٜمُ شمَ  ف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم يمٚمًمٍت ٗمَ ٚمْ ظَم  ـْ وُمَ  قلٍ ٚمُ ؾَم   اسم

 :قمغم اعمًٚمٛملم ظِ ٞمْ واًمٖمَ 

 ٘مْ ٤م ٟمُ ٟمي وإِ  !ٜم٤مٌَ ؿ ص٤مطمِ تُ يْ ٙمؿ آوَ ٟمي إِ 
َ ًَ ٜمُ ًمَ  وْ أَ  ،فُ ٜمي ضَم رِ خْ تُ ًمَ  وْ أَ  ،فٜمي ٚمَ ٤مشمِ ٘مَ تُ ًمَ  سم٤مهللِ  ؿُ ًِ  ؿْ ٞمٙمُ ًمَ إِ  ني ػم 

 يمؿ.ٟم٤ًمءَ  وٟمًتٌٞمَح  ،ٙمؿُم٘م٤مشمٚمتَ  ك ٟم٘متَؾ طمتي  ،٤مٜمَ ٕمِ مْجَ سم٠مَ 

ـَ  اهلل دَ ٌْ  سمٚمغ ذًمؽ قمَ ومٚمًمي  قا ًم٘مت٤مل ٕمُ ٛمَ تَ اضْم  ،صم٤منِ وْ إَ  ةِ دَ ٌَ قمَ  ـْ يم٤من ُمٕمف ُمِ  ـْ وُمَ  َبٍّ أُ  سم

ُمٜمٙمؿ  شٍ يْ رَ ىمُ  دُ ٞمْ قمِ غ وَ سمٚمَ  دْ ٘مَ ًمَ » :وم٘م٤مل ،ؿٝمُ ٞمَ ًم٘مِ ، ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ غ ذًمؽ اًمٜمي  سمٚمَ ومٚمًمي ، ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ىم٤مل حم٘م٘مقه: إؾمٜم٤مده ىمقي قمغم ذط ُمًٚمؿ، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 1/412ش )اعمًٜمد»أظمرضمف أمحد ذم  (1)

 (: رواه أمحد، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.6/191ش )اعمجٛمع»
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 نْ أَ  ونَ يدُ رِ ؿ، شمُ ٙمُ ًَ ٗمُ ٟمْ شمٙمٞمدوا سمف أَ  نْ ون أَ ريدُ ٤م شمُ ممي  رَ ثَ يمْ شمٙمٞمديمؿ سم٠مَ  يم٤مٟم٧ْم  ُم٤م !٤ٌمًمغَ اعمَ 

 . (1)ىمقاشمٗمري  ،ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قا ذًمؽ ُمـ اًمٜمي ٕمُ  ؾمٛمِ ومٚمًمي  !ش..؟ٙمؿقاٟمَ ظْم يمؿ وإِ ٜم٤مءَ سمْ قا أَ ٚمُ ٘م٤مشمِ شمُ 

ه٤م، دِ ٝمْ ذم ُمَ  ٦مِ ٜمَ تْ طمٞم٨م ىم٣م قمغم هذه اًمٗمِ  ملسو هيلع هللا ىلص رب  اعمُ  احلٙمٞمؿِ  دِ ٤مِِ اًم٘مَ  شمٔمٝمر قمٔمٛم٦مُ  وهٜم٤م

اًمتل يتٕم٤مُمؾ  ٦مِ اًمٌنميي  سِ ٗمْ اًمٜمي  قارَ همْ أَ  كُ رِ دْ يم٤من يُ  وم٘مدْ  :٦مِ ٚمٞمي اًم٘مٌَ  ةِ زي اًمٕمِ  رِ شمَ قمغم وَ  َب َضَ وَ 

 .َب رِ ثْ يَ  ؾِ هْ يمل أَ نْمِ ًرا ذم ٟمٗمقس ُمُ صم  ١مَ ف ُمُ ُمٕمٝم٤م، وًمذًمؽ يم٤من ظمٓم٤مسمُ 

ُمـ  ٦مُ ٜمَ يْ دِ اعمَ  ٛم٧ِم ، وؾمٚمِ دِ ٘مْ سم٤محلِ  اعمِمحقٟم٦مُ  ٗمقُس اًمٜم   ِت أَ وهدَ  ق اًمنمي  يمٞمػ شمٗمري  ْؾ ُمي شم٠مَ 

ً   ٤مدِت قمَ أَ  ٦مٌ َِ ه٤مدِ  يًػمةٌ  ٤م.. يمٚمٛم٦مٌ راَّن دْ ٝم٤م وضُم ٚمَ هْ أَ  ـُ حَ ٓمْ شمَ  يم٤مدْت  ٍب رْ طَم   مَم إِ  ٞمقَف اًم

 ذيـ يم٤مٟمقا ٓاًمي  قدَ ٝمُ ٤م واًمٞمَ ًِم يْ رَ ىمُ  ظمذًم٧ْم  ه٤م.. يمٚمٛم٦مٌ دِ ؿْم  رُ مَم إِ  ٘مقَل اًمٕمُ  ٤مدِت قمَ ه٤م، وأَ ًمدِ همْ أَ 

 .قاِب سمْ إَ  قِق ٘مُ ؿُم  َػ ٚمْ ٌقن ظَم يؽمىمي  ؿمؽي 

َٖٓيخانِ ِإِٗ عٔ ايٖتشاُضِعِإ -11  :ملسو هيلع هللا ىلص ِّٞٔب٢ اي

 أرَ   زسم٤مِٓت مَم ٝمؿ إِ اعمٜم٤موم٘ملم ت٤ميمٛمَ  صِ ظمّم٤مِِ  ظمص  أَ  ـْ ُمِ  ني إِ 
ِ
 هْ وإَ  اء

ِ
 قاء

ی ی جئحئ مئ } دَ ؿْم وٓ رُ  دادَ ومٞمٝم٤م وٓ ؾَم  َل قمدْ  اًمتل ٓ واًم٘مقاٟملم واعمذاه٥ِم 

 . [11]ؾمقرة اعم٤مِدة: { خبمبىبىئ يئ جب حب 

 ل  ٌِ ٗم٤مق يم٤مٟمقا يتٕم٤مُمٚمقن ُمع اًمٜمي اًمٜم   َؾ هْ أَ  ني ه٤مهٜم٤م أَ  ٦مِ ًمَ راد هذه اعم٠ًمَ يْ واًمذي دقم٤م إلِ 

ٛمقا طمٙمي  ،يم٤من قمٚمٞمٝمؿ نْ وإِ  ،لْمَ ٜمِ قمِ ذْ ٞمف ُمُ ًمَ ا إِ ُءو٤مضَم  ،يم٤من هلؿ احلؼ   نْ وم٢مِ  ،سمقضمٝملم ملسو هيلع هللا ىلص

 ٱ ٻ } ف:٤مٟمُ حَ ٌْ ىم٤مل ؾُم  :ٜم٤مذم يمت٤مب رسم   ضم٤مءَ  ح هذا اعمٕمٜمك ُم٤مووي  ، وىمدْ اهُ قَ ؾِم 

 ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .[61]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:  { ڤڦڦ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.133)ص: ش اًمرطمٞمؼ اعمختقم» (1)
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ه اءَ ف وآرَ ٝم٤مشمِ شمقضم   طُ ٌِ يْْم  ٝم٩َم ٜمْ وُٓمَ  ،ًمف أَ دَ ٌْ ُمَ  ٓ م ؿمخٌص يمًم شم٘مدي  اعمٜم٤مومَؼ  ني إِ 

 مَم إِ  يتح٤ميمؿَ  نْ أَ  ـْ ُمِ  ومٚمٞمس قمٜمده ُم٤مٟمعٌ  ،٦مَ ٞمقيي ٟمْ ف اًمد  وُمٓم٤مُمٕمَ  ٦مَ اشمٞمي ف اًمذي ف وُمّم٤محلَ وم٤مشمِ وشمٍم  

 ْ  مَم إِ  ؿِ ح٤ميمُ قمٜمده ُمـ اًمتي  ُم٤مٟمعَ  ف، ويمذًمؽ ٓتَ ٚمحّْم ُمَ  ُؼ ح٘م  يم٤من ذًمؽ ؾمٞمُ  نْ ع إِ اًمنمي

قمٜمده  رُ ُمْ وم٤مَٕ  :فٚمحتُ ّْم سمذًمؽ ُمَ  ٘م٧ْم ت٘مي  نْ إِ  ،٦مِ اًمٌنميي  قاهمٞم٧ِم واًمٓمي  ،٦مِ ريي ٗمْ اًم٘مقاٟملم اًمٙمُ 

 ٤من.ٞمي ؾِم 

ـُ  ]ؾمقرة  { پپٱ ٻ ٻ ٻ ٻ } :قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم ي  زِ قْ اجلَ  ىم٤مل اسم

 :قالٍ ىمْ أَ  سمٕم٦مُ رْ ذم ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م أَ  [61اًمٜم٤ًمء:

، وم٘م٤مل ظمّمقُم٦مٌ  يٍّ قدِ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤من سمٞمٜمف وسملم هَيُ  ؾٍ ضُم ذم رَ  ٤م ٟمزًم٧ْم ّني ه٤م: أَ دُ طَم أَ »

ـِ  ٥ِم ٕمْ  يمَ مَم إِ  سمْؾ  :وىم٤مل اعمٜم٤مومُؼ  .دٍ ٛمي  حُمَ مَم سمٜم٤م إِ  ْؼ : اٟمٓمٚمِ ي  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ك سمَ ، وم٠مَ ِف ْذَ إَ  سم

 رَ ٛمَ  قمُ مَم إِ  ُؼ ٚمِ ٓمَ ٜمْ ٟمَ  : ظمرضم٤م ىم٤مل اعمٜم٤مومُؼ ، ومٚمًمي ي  قدِ ٝمُ ، وم٘م٣م ًمٚمٞمَ ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ ٤م اًمٜمي ٞمَ شمَ ، وم٠مَ ي  قدِ ٝمُ اًمٞمَ 

ـِ   َج رُ ظْم ك أَ طمتي  ادً يْ وَ رُ  :، وم٘م٤مل٦مَ ّمي ٤م قمٚمٞمف اًم٘مِ ٞمف، ىمّمي ًمَ ئا إِ ٌَ ىمْ ، وم٠مَ ڤ ٤مِب ٓمي اخلَ  سم

ًي  َؾ ٛمَ تَ ، وم٤مؿْم ٧َم ٞمْ ؾ اًمٌَ ومدظَم  .ًَم ٞمٙمُ ًمَ إِ   ،دك سمرَ طمتي  ٜم٤مومَؼ سمف اعمُ  وميَب  ،جظمرَ  ؿي ، صمُ َػ ٞمْ اًم

ْ  ـْ  سملم ُمَ ِض ىمْ هٙمذا أَ  :وىم٤مل   َض رْ يَ  مل
ِ
ق سمُ رواه أَ  .هذه أي٦مُ  ومٜمزًم٧ْم  .فقًمِ ؾُم اهلل ورَ  سم٘مْم٤مء

 .(1)ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  ـِ قمـ اسمْ  ٍح ٤مًمِ َص 

لي ٛمِ ٚمَ ؾْم إَ  ةَ دَ رْ ٤م سمُ سمَ أَ  ني ٤مين: أَ اًمثي 
ُمـ  ٤مٌس ٞمف ٟمَ ًمَ ، ومتٜم٤مومر إِ قدِ ٝمُ ي٘مض سملم اًمٞمَ  ٤ميم٤من يم٤مهٜمً  (3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمزيٚمٕمل إمم اًمثٕمٚمٌل ، وقمزاه اششمٗمًػمه»( إمم اًمثٕمٚمٌل ذم 3/183ش )اًمدر اعمٜمثقر»قمزاه اًمًٞمقـمل ذم  (1)

وهذا إصمر همري٥م ُمرؾمؾ، واسمـ ش: »شمٗمًػمه»ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ش. أؾم٤ٌمب اًمٜمزول»واًمقاطمدي ذم 

 ( ـمٌٕم٦م دار اًمِمٕم٥م. 3/218ش. )هلٞمٕم٦م وٕمٞمػ

إمم اإلؾمئام وم٠مسمك. صمؿ  ملسو هيلع هللا ىلص: ىم٤مل: دقم٤مه اًمٜمٌل شاًمّتٗمًػم»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ذيمره اًمّثٕمٚمٌّل ذم  (3)

إًمٞمف وأؾمٚمؿ، وقمٜمد اًمٓمؼماين سمًٜمد ضمٞمد قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: يم٤من أسمق يمٚمٛمف اسمٜم٤مه ذم ذًمؽ وم٠مضم٤مب 

٦م ذم ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }سمردة إؾمٚمٛمل يم٤مهٜم٤ًم ي٘مض سملم اًمٞمٝمقد، ومذيمر اًم٘مّمي

. اٟمٔمر: [61]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٿٿپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .(23/ 7، ٓسمـ طمجر )شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»
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ـِ (1) ٦مُ ُمَ رِ ٙمْ رواه قمِ  .هذه أي٦مُ  اعمًٚمٛملم، ومٜمزًم٧ْم   .(3)ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  ، قمـ اسم

 ل  ٌِ  اًمٜمي مَم إِ  اعمٜم٤مومَؼ  ي  قدِ ٝمُ ، ومدقم٤م اًمٞمَ يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمًم ظمّمقُم٦مٌ  ٤موُمٜم٤موم٘مً  ٤مهيقديًّ  ني : أَ ٤مًم٨ُم اًمثي 

 ، ومٚمًمي قةَ ؿْم ذون اًمر  ظُم ٠مْ ؿ يَ ّني َٕ  :ٝمؿ٤مُمِ ٙمي  طُم مَم إِ  ودقم٤م اعمٜم٤مومَؼ  ،قةَ ؿْم اًمر   ذُ ظُم ٠مْ يَ  ف ٟٓمي َٕ  :ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)هذه أي٦مُ  ، ومٜمزًم٧ْم ٤مًم يم٤مهٜمً ن حُيٙم  ٕم٤م أَ ٛمَ تَ اظمتٚمٗم٤م، اضْم 

وم٘م٤مل  ،قاٛمُ َّم تَ ، وم٤مظْم ٦مَ ٔمَ يْ رَ سمٜمل ىمُ  ـْ ُمِ  ئًا ضُم ؾ رَ ىمتَ  ػْمِ ِْم سمٜمل اًمٜمي  ـْ ُمِ  ئًا ضُم رَ  ني : أَ اسمعُ اًمري 

ـِ  ةَ دَ رْ  سمُ ِب  أَ مَم قا إِ ٘مُ ٚمِ ٓمَ اعمٜم٤موم٘مقن ُمٜمٝمؿ: اٟمْ   مَم إِ  اًمٗمري٘ملم: سمْؾ  ـَ ن ُمِ ، وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقاًمٙم٤مه

. هذا ىمقل هذه أي٦مُ   اًمٙم٤مهـ، ومٜمزًم٧ْم مَم ٘مقا إِ ك اعمٜم٤موم٘مقن، وم٤مٟمٓمٚمَ سمَ وم٠مَ  .ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي 

ي  اًمًد  
 (4). 

ـُ أَ وىمد رَ   ، شمذم  ٦مٌ ٝم٤م قم٤مُمي شمِمٛمؾ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ومح٥ًم، ًمٙمٜمي  ٓ أي٦مَ  ني أَ  ػمٍ ثِ يمَ  ى اسم

ً   اًمٙمت٤مِب  ؿِ ٙمْ قمـ طُم  رَض قمْ أَ  ـْ ُمَ  يمؾي    زسم٤مٓت أرَ مَم ، وقمدل قمٜمٝمًم إِ ٦مِ ٜمي واًم
ِ
 اء

قمل يدي  ـْ قمغم ُمَ  ۵ُمـ اهلل  ٙم٤مرٌ ٟمْ هذا إِ »: $وم٘م٤مل  ،واًم٘مقاٟملم واعمذاه٥ِم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل اًم٘مرر ُمقٓهؿ، اعمدين، اًمؼمسمري إصؾ، يم٤من حلّملم سمـ أب احلر اًمٕمٜمؼمي،  أسمق قمٌد» ق: ه (1)

ومقهٌف ٓسمـ قم٤ٌمس، رطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، واًمٌٍمة واًمٞمٛمـ واًمِم٤مم، وُمٍم، 

وسمئاد اعمٖمرب اًمٕمرب، وظمراؾم٤من ، طمدث قمـ: اسمـ قم٤ٌمٍس، وقم٤مِِم٦م، وأب هريرة، واسمـ قمٛمر، 

وقمٛمرو سمـ  -وُم٤مشم٤م ىمٌٚمف  -ػمهؿ، وطمدث قمٜمف: إسمراهٞمؿ اًمٜمَخٕمل، واًمِمٕمٌل وقمٌداهلل سمـ قمٛمٍرو وهم

يٜمٔمر: ش. ديٜم٤مٍر، وأسمق اًمِمٕمث٤مء ضم٤مسمر سمـ زيٍد وهمػمهؿ، شمقذم ؾمٜم٦م مخٍس وُم٤م٦ٍِم، وهق اسمـ صمًمٟملم ؾمٜم٦ًم 

ؾمػم »(،361/  31، ًمٚمٛمزي ) شتذي٥م اًمٙمًمل» (، 334/  1، ٓسمـ ؾمٕمد )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»

 (.12 -13/ 1هٌل )، ًمٚمذشأقمئام اًمٜمٌئاء 

ش اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، ورواه اًمٓمؼماين يمًم ذم 1147ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ذم  (3)

 ش.إؾمٜم٤مده ضمٞمد»( وىم٤مل اسمـ طمجر: 7/27)

(، وحمٛمد سمـ ٟمٍم ذم 771ش )تذي٥م أصم٤مر»، وذم ششمٗمًػمه»( ذم 1/112أظمرضمف اًمٓمؼمي ) (2)

(: رواه إؾمح٤مق سمـ راهقيف ذم 1/27سمـ طمجر ذم اًمٗمتح )(، وىم٤مل ا711ش )شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمئاة»

 شمٗمًػمه سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح.

 ( ذم شمٗمًػمهيًم.1149(، واسمـ أب طم٤مشمؿ )1/114أظمرضمف اًمٓمؼمي ) (4)
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 ٟمْ وقمغم إَ  ملسو هيلع هللا ىلصف قًمِ ؾُم قمغم رَ  زل اهلُلٟمْ سمًم أَ  ًمنَ يْ اإلِ 

ِ
 اهللِ ُملم قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت دَ ىمْ إَ  ٌٞم٤مء

  همػم يمت٤مب اهللِمَم ذم ومّمؾ اخلّمقُم٤مت إِ  يتح٤ميمؿَ  نْ ريد أَ ف، وهق ُمع ذًمؽ يُ وؾمئاُمُ 

 :ْي أَ  : [61]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: { چ چ} وىمقًمف شمٕم٤ممم: ملسو هيلع هللا ىلص فقًمِ ؾُم رَ  ٦مِ ٜمي وؾُم 

 .يم٤معمًتٙمؼميـ قمـ ذًمؽ ٤مقن قمٜمؽ إقمراًو ُو رِ ٕمْ يُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  }يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اعمنميملم: 

،  [171]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ }: ل اهلل ومٞمٝمؿٜملم اًمذيـ ىم٤مُمِ ١مْ وه١مٓء سمخئاف اعمُ 

[11]ؾمقرة اًمٜمقر: { ۆئۆئۈئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
 ُم٘مٌٌؾ  ُخ ٞمْ ح اًمِمي رضمي  وىمدْ  ،(1)

 .(1)٤ميناًمثي  اًم٘مقَل  (3)$ اًمقادقمل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/169، ٓسمـ يمثػم )ششمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ»( يٜمٔمر: 1)

اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م، سم٤مًمٞمٛمـ اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ سمـ ، هق اًمٕمئاُم٦م اعمحدث، اعمج٤مهد، جمدد ُم٘مٌؾ اًمقادقمل (3)

ًٓ قمغم  $ه٤مدي سمـ ُم٘مٌؾ سمـ ىم٤مِدة اهلٛمداين اًمقادقمل ُمـ ىمٌٞمٚم٦م آل راؿمد  . يم٤من ؾمٞمًٗم٤م ُمًٚمق

 أهؾ اًم٤ٌمـمؾ، ُمـ رواومض، وؿمٞمققمٞم لم، وصقومٞمي٦م، وأطمزاب ُمٜمحروم٦م.

ٚمٗمٞمي٦م ذم اًمٞمٛمـ ظمػم ىمٞم٤مم، وأٟمِم٠م ُمدرؾم٦م قمٚمٛمٞمي٦م ؾمٚمٗمٞمي٦م سمدُم٤مج ًي قمقة اًم ه٤م دار احلدي٨م ىم٤مم سم٤مًمدي ، ؾمًمي

يٗمد إًمٞمٝم٤م ـمئاب اًمٕمٚمؿ ُمـ أٟمح٤مء اًمٞمٛمـ، سمؾ ُمـ سمٚمدان يمثػمة، قمرسمٞم٦م، وإؾمئاُمٞم٦م، وأوروسمٞم٦م، 

 وأُمريٙمٞم٦م. وخترج قمغم يديف قمٚمًمء أٟمِم٠موا ُمدارس ذم قمدد ُمـ ُمٜم٤مـمؼ اًمٞمٛمـ، ٟمٗمع اهلل هبؿ يمثػًما.

ومدرس سمٙمٚمٞم٦م أصقل  ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم اًمٞمٛمـ، صمؿ سمٛمٕمٝمد احلرم اعمٙمل، صمؿ سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م،

اًمديـ اٟمتٔم٤مًُم٤م، وسمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م اٟمت٤ًمسًم٤م، صمؿ واصؾ دراؾمتف ومٞمٝم٤م طمتك طمّمؾ قمغم اًمِمٝم٤مدة اًمٕم٤معمٞم٦م 

اعم٤مضمًتػم، صمؿ أىمٌؾ قمغم يمت٥م اًمًٜم٦م، واًمتٗمًػم، ويمت٥م اًمرضم٤مل، يٜمٝمؾ ُمٜمٝم٤م، ويًتٛمد ُمٜمٝم٤م ُم١مًمٗم٤مشمف 

 .$اًم٘مٞمٛم٦م 

 ُمدارس ُمتٜمققم٦م، وومٜمقن ُمتٗمرقم٦م، ُمِم٤مخيف: ًم٘مد شمتٚمٛمذ اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ قمغم يد قمدد اعمِم٤ميخ، وذم

 يم٤من ُمـ سمٞمٜمٝمؿ:

 .$اًمٕمئاُم٦م اعمحدث حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين  -1

 = .$اهلل سمـ سم٤مز  اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمٕمئاُم٦م اًمٗم٘مٞمف قمٌد - 3 
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قمْ اًم ني وم٢مِ  :ؿًمِّن يْ قمغم قمدم إِ  يدل   {ٻ} ف شمٕم٤ممم:وىمقًمُ  قمْ  ؿَ زي  رُ ثَ يمْ وأَ  ،ًمٖمت٤من ؿَ واًمز 

شفتُ حي ؼ ِص شمتح٘مي  ٓ ذم ىمقل ُم٤م تٕمٛمُؾ ًْ يُ  ُم٤م
(3). 

بنُ  لؼَ  قال ا  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}اله: يف طُ  طـد قوله طز   $ مِ ق  ا

ل ، فجعَ  [61:]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء {ُصُدوًدا   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

لِ  ؿ   راَض طْ ا جاءَ ط ر   ا  ال ٓلتػاَت  وُل ُس به  ِ  وا ةَ لَ إ ـ   ى غقره هو حؼقؼ  .(2)ػاقال

يمًم  ،سمٕمد ُمقشمف صم٤مسم٧ٌم  سمْؾ  ،وومْرُض تٙمٞمٛمف مل يً٘مط سمٛمقشمف :رَ آظَم  وىم٤مل ذم ُمقوعٍ 

 ُؾ هْ ٤مت يمًم ي٘مقل أَ ٤مت دون اًمٕمٚمٛمٞمي ٤م سم٤مًمٕمٛمٚمٞمي ف خمتّمًّ وًمٞمس تٙمٞمٛمُ ، ذم طمٞم٤مشمف ٤ميم٤من صم٤مسمتً 

 ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻}ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  :٤مدِ حلْ واإلِ  غِ يْ اًمزي 

 .[61]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: { 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ُم٤م يرسمق قمغم إرسمٕملم ُمٜمٝم٤م: =

 ٘مقم سمف اًمٓمئاب.إمم ؾمقرة اعم٤مِدة، واًم٤ٌمىمل يش شمٗمًػم اسمـ يمثػم»ت٘مٞمؼ وختري٩م جمٚمديـ ُمـ  - 1

 ش.اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول» - 3

 ش.اًمِمٗم٤مقم٦م» - 2

 ش.اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم اًم٘مدر» - 4

 ش.اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ دِٓؾ اًمٜمٌقة» - 1

 ش.صٕم٘م٦م اًمزًمزال ًمٜمًػ أسم٤مـمٞمؾ اًمرومض وآقمتزال» - 6

 ش.اًمًٞمقف اًم٤ٌمشمرة إلحل٤مد اًمِمٞمققمٞم٦م اًمٙم٤مومرة» - 7

 ش.أقمداء اًمًٜم٦مري٤مض اجلٜم٦م ذم اًمرد قمغم » - 8

 ش.اًمٓمٚمٞمٕم٦م ذم اًمرد قمغم همئاة اًمِمٞمٕم٦م» -9

، ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ؾمٜم٦م شاًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول» (1)

 (.69م(، )ص1991-هـ1411)

 –اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي، اعمٙمت٥م اإلؾمئاُمل  ، قمٌدششمٗمًػم زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم» (3)

 (.3/131هـ(، )1414ػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ؾمٜم٦م )سم

ُمٍم،  -اًم٘م٤مهرة  -اًمٙمريؿ، ـمٌٕمتف: دار احلدي٨م  ، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌدشخمتٍم اًمّمقاقمؼ» (2)

 (.3/212م ) 3111 -هـ  1433 -اًمٓمٌٕم٦م إومم 
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  ؿَ ًَ ىمْ وأَ  ،ىمٌٚمف ِل ٗمْ ِد سم٤مًمٜمي اعم١َميمي  ؿِ ًَ سم٤مًم٘مَ  ؼَمَ ؾمٌح٤مٟمف هذا اخلَ  َح تَ تَ ىمد اومْ 
ِ
ًمن يْ اإلِ  قمغم اٟمتٗم٤مء

ف يـ وضمٚمٞمٚمِ اًمد   دىمٞمِؼ  ـْ شمٜم٤مزقمقا ومٞمف ُمِ  ذم مجٞمع ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَل ؾُم رَ ٛمقا ٙم  ك حُي ُمٜمٝمؿ طمتي 

٤م ممي  ٞمُؼ وهق اًمْم   ،ُج رَ ك يٜمتٗمل احلَ حٙمٞمؿ طمتي ُمٜمٝمؿ هبذا اًمتي  ِػ تَ ٙمْ مل يَ  ؿي صمُ  ،فقًمِ ُص ف وأُ وقمِ رُ وومُ 

       ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻} :طَمَٙمَؿ سمف

وهؿ صدرُ  َح نَمِ ٜمْ ، ومتَ  [61]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {     

 .(1)فٛمِ ٙمْ يٜم٘م٤مدوا حلُ  :ْي أَ  :ٛمقا شمًٚمٞمًًم ًٚم  ويُ  ،ٌج ٤م ٓيٌ٘مك ُمٕمف طمرَ ف اٟمنماطًم ٛمِ ٙمْ طُم ًم٘مٌقل 

ـِ  يزِ زِ اًمٕمَ  دِ ٌْ قمَ  ِخ ٞمْ اًمقاًمد اًمِمي  ؾمًمطم٦مُ  ًم٘مد ٟمصي  سمْؾ  ا ذَ إِ »سم٘مقًمف:  $(3) ٤مزٍ سمَ  سم

 هُ دُ ٌْ ا قمَ دً ٛمي حُمَ  ني وأَ   اهلُلٓي إِ  فَ ًمَ إِ  ٓ نْ ُم٘مت٣م ؿمٝم٤مدة أَ  ـْ  ذع اهلل ُمِ مَم إِ  ؿَ ح٤ميمُ اًمتي  ني قُمٚمؿ أَ 

 ؤَ قاهمٞم٧م واًمر   اًمٓمي مَم إِ  ؿَ ح٤ميمُ اًمتي  ني وم٢مِ  ،فقًمُ ؾُم ورَ 
ِ
 ًمنَ يْ هؿ يٜم٤مذم اإلِ اوملم وٟمحقِ واًمٕمري  ؾم٤مء

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ} ىم٤مل شمٕم٤ممم: :وومًقٌق  ؿٌ ٚمْ وفمُ  رٌ ٗمْ وهق يمُ  ۵سم٤مهلل 

 .(2)ش[44]ؾمقرة اعم٤مِدة: { ھھھ ھ

ِ  طم٤مَل  ُؾ ُمي يت٠مَ  ـْ ُمَ  ني وإِ   ني ف جيد أَ ف وطمٙمقُم٤مشمِ داٟمِ ٚمْ سمُ  رِ ذم ؾم٤مِِ  اًمٞمقمَ  ئاُمل  ؾْم ٜم٤م اإلِ قم٤معمَ

  َؼ ٌْ يَ  ك ملْ طمتي  ،اهللُ  ؿَ طمِ رَ   ُم٤مٓي إِ  ،اًم٤ٌمرزُ  ٝمرُ ٔمْ هلل هق اعمَ ا ذعِ  همػمِ  تٙمٞمؿَ 
ِ  ٙم٤ممِ طْم َٕ  يٕم٦مِ اًمنمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 162-163، ؾمٚمٞمًمن سمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب، )صششمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»( يٜمٔمر: 1)

 (.1/14ش )إقمئام اعمقىمٕملم»(، وقمـ 3/213ش )خمتٍم اًمّمقاقمؼ»ٜم٘مٚمف قمـ: ي

، وًمد ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي ( هق: قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ سم٤مز3)

هـ ووٕمػ 1246هـ سم٤مًمري٤مض، ويم٤من سمّمػما صمؿ أص٤مسمف ُمرض اجلدري قم٤مم 1221احلج٦م ؾمٜم٦م 

هـ ، شمقمم ُمٜم٤مص٥م قمدة ُمٜمٝم٤م ر٤ِمؾم٦م هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمًمء ذم اعمٛمٚمٙم٦م، ر٤ِمؾم٦م 1211ؿ وم٘مده قم٤مم سمٍمه صم

اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمئاُمل سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، قمْمقي٦م اعمجٚمس إقمغم ًمٚمج٤مُمٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م 

هـ  37/1/1431يقم اخلٛمٞمس  $شمقذّم  اعمٜمقرة، ر٤ِمؾم٦م اعمجٚمس إقمغم اًمٕم٤معمل ًمٚمٛم٤ًمضمد.

، حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمد )ص: شضمقاٟم٥م ُمـ ؾمػمة اسمـ سم٤مز » ؾمٜم٦م. يٜمٔمر:  89 قمـ قمٛمر يٜم٤مهز

 (.4321، ًمٌٙمر أسمق زيد سمرىمؿ : )شقمٚمًمء احلٜم٤مسمٚم٦م»، (19

، ـمٌٕمتف: اًمر٤ِمؾم٦م اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ، اًمِمٞمخ قمٌدشوضمقب تٙمٞمؿ ذع اهلل وٟمٌذ ُم٤م ظم٤مًمٗمف»( يٜمٔمر: 2)

 (.8هـ )ص  1419 - 1اًمٕم٤مُم٦م إلدارات اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء، اًمٓمٌٕم٦م: 
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ك هل طمتي  يم٤مٟم٧ْم  نْ وإِ  ،٦مَ يي َه إُ  قاَل طْم وإَ  ،٦مَ وضمٞمي ؿ اًمٕمئاىم٤مت اًمزي يٜمٔم    ُم٤مٓي ومٞمٝم٤م إِ 

  وْ أَ  ِز  ف ومرٟمْ ىم٤مٟمقٟمُ  ٛمل  ؾْم اًمري  ْم٤مءُ ري٥م، وم٤مًم٘مَ ٖمْ اًمتي  ُػ ـم٤مف قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مِِ 
 همػمُ  وْ أَ  ٓم٤مزم  يْ إِ

 ذًمؽ.

ـْ ي٘مدم قمغم 224ومٗمل ُِمٍْمَ ُمثئًا ضم٤مَء ذم اعم٤مدة ) ( ُمـ اًم٘م٤مٟمقن: )ٓ ُيٕم٤مىم٥ُم َُم

 ومت٤مٍة يٌٚمغ قمٛمُره٤م 
ِ
: وم٢مِني َأقْمًمَل  14إهِْمقاء ـِ َُم ًة ُمـ اًمزي قم٤مًُم٤م، ويتيخذ ُمٜمٝم٤م ظمٚمٞمٚم٦ًم ًمف ُمدي

 .(1)ن(اًمٗم٤مطمِم٦م ذم هذه احل٤مًم٦ِم ٓ يٙمقن ضمريٛم٦ًم ُيٕم٤مىِم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمق

٤م اًم٘م٤مٟمقن إُْردين  واًمًقري  واًمٚمٌٜم٤مين  وًمرسميًم همػُممه٤م ومٞمٜمص  اًم٘م٤مٟمقن قمغم َأني  َأُمي

وضمٞمي٦م ٌَِؾ اًم٘م٤مٟمقن إَِذا زٟم٤م ظم٤مرَج سمٞم٧م اًمزي ـْ ىِم وَج ٓ قم٘مقسم٦َم قمٚمٞمف ُِم اًمزي
(3). 

ذم  سمٕمٞمدةٌ  ٦مٌ وطم٘مقىمٞمي  ٦مٌ يم٤مشمٞمي وَذِ  ٦مٌ ًمٞمي وقمًمي  ٦مٌ قمًٙمريي  ذًمؽ ومٛمح٤ميمؿُ  وراءَ  ٤م ُم٤مُمي وأَ  

 ٤محل٦مِ اًمّمي  ٤مُمٚم٦مِ اًمِمي  اًمٕم٤مدًم٦مِ  ٦مِ سم٤مٟمٞمي اًمري  يٕم٦مِ قمـ ٟمًؼ اًمنمي  دِ ٕمْ اًمٌُ  روطمٝم٤م وُمْمٛمقّن٤م يمؾي 

 :٤م هذه احل٤مَل ٜمً ٌٞم  ُمُ  ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: ىم٤مل ڤ ٦مَ ٤مُمَ ُمَ  أُ ِب . ومٕمـ أَ وُمٙم٤منٍ  زُم٤منٍ  ًمٙمؾ  

ـي » ٌي  ،ةٌ وَ رْ قمُ  ًم اٟمت٘مْم٧ْم ومٙمٚمي  ،ةً وَ رْ قمُ  ةً وَ رْ ئام قمُ ؾْم ى اإلِ رَ قمُ  ًمُتٜم٘مْم س سم٤مًمتل ٤مُ اًمٜمي ٨م شمِم

ـي وآظمرُ  ،٤م احلٙمؿٟم٘مًْم  ـي هلُ وي وأَ  ،شمٚمٞمٝم٤م  .(2)شئاةاًمّمي  ه

واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ىمد مجٕمقا سملم  ؿْ ا قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ومٝمُ سمٕمٞمدً  يذه٥م سمٜم٤م احلدي٨ُم  ك ٓوطمتي 

ا وءُ ٤مضَم  ا يم٤من هلؿ احلؼ  ذَ ؿ إِ ّني أَ  ٤مٟمٞم٦مُ ٤مهمقت، واًمثي  اًمٓمي مَم ؿ ت٤ميمٛمقا إِ ّني  أَ مَم وْ إُ  :لْمِ شمَ أَ قْ ؾَم 

م ٤م خيدُ عمَ  ٤ٌمعٍ اشم   ٦مُ ٝمؿ ىمْمٞمي تُ وم٘مْمٞمي  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلِ ؾُم رَ  ؿَ ٙمْ قا ومٞمف طُم ُو ورَ  ،لمٜمِ قمِ ذْ ٞمف ُمُ ًمَ إِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( واٟمٔمر جمٛمققم٦م 3/311دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب سمٌػموت ) –( اعمقؾمققم٦م اجلٜم٤مِٞم٦م جلٜمدي قمٌداعمٚمؽ 1)

 قمًمن . –( اعمٓمٌٕم٦م اًمقـمٜمٞم٦م  131 – 131ٛم٦م إردٟمٞم٦م )اًم٘مقاٟملم وإٟمٔم

 ( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ .3)

( 4/114عمًتدرك )اإلطم٤ًمن(، واحل٤ميمؿ ذم ا -6711(، واسمـ طم٤ٌمن )1/311أظمرضمف أمحد ) (2)

 وىم٤مل: اإلؾمٜم٤مد يمٚمف صحٞمح ومل خيرضم٤مه.
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 واؾمتًئامٌ  قم٤منٌ ذْ ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م إِ  ٦مُ ًمَ ٠مَ ًْ اعمَ  شمٙمقنَ  نْ ٤م أَ ُمي ٝمؿ، أَ ؼ هلؿ ُمٙم٤مؾمٌَ ٘م  وحُي  ،ٝمؿُمّم٤محلَ 

 سم٤مسمف ذم َرْ  ـْ ومٝمذا اًمذي ًمٞمًقا ُمِ  ،ٞم٤مدٌ ٘مِ واٟمْ 
ٍ
 .(1)ء

 ٓ :ُمٓمٚم٘م٦مً  ؿم٤مُمٚم٦مً  ضم٤مُمٕم٦مً  {جث} ىم٤مًمقه٤م هٙمذا» :$ ٥ٍم ٓمْ ىمُ  دُ ٞم  ي٘مقل ؾَم 

ـْ وٓ اؾمتثٜم٤مءَ  ،وٓ اؾمتٞمْم٤مَح  ،وٓ اؾمتٗمٝم٤ممَ  ،اقمؽماَض  قمٜمد  ـْ خيرضمقا ُمِ  نْ إِ  ُم٤م ، وًمٙم

اًمذي شم٘مقل، وشمروح ومٞمًم سمٞمٜمٝم٤م شمتآُمر قمغم  ُمٜمٝمؿ همػمَ  ٦مٌ ٗمَ ٧م ـم٤مِِ ك شمٌٞمي طمتي  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلِ ؾُم رَ 

 نِ ًَم يْ  إَ مَم ون إِ ٠مُ جَ ٚمْ ٚمٞمػ، وىمد يَ ٙمْ ص ُمـ اًمتي خٚم  ًمٚمتي  ٦مٍ ٓمي ٤مذ ظِم وقمغم اخت   ،ٜمٗمٞمذقمدم اًمتي 

ـي ، ملسو هيلع هللا ىلص فقًمِ ؾُم ل اهلل ورَ ٌ  حُم  ـْ ؿ ُمِ ّني ئاهل٤م أَ ظِم  ـْ ًمٞمثٌتقا ُمِ  :٦مِ سمَ ٤مذِ اًمٙمَ  جب } ي٘مقل: اهللَ  ًمٙم

يث حج مج  حب خب مب ىب يب جتحت خت مت ىتيت جث مثىث

 .(3)ش [12]ؾمقرة اًمٜمقر: {جحمحجخ

 ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ؿ اًمٜمي ٙمْ ٝمؿ حلُ  يمراهتَ ٤م سملمي ف عمي ٟمي وم٢مِ  :اعمٜم٤موم٘ملم رِ يمْ  ذِ مَم قم٤مد إِ »: ل  ٌِ ـمُ رْ اًم٘مُ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

٤م ٜمَ شمَ رْ ُمَ ٤م، وًمق أَ ٜمَ ضْم رَ خلَ  ،ٜم٤مقاًمِ ُمْ ٜم٤م وأَ ٟم٤م وٟم٤ًمِِ ٤مرِ يَ دِ  ـْ ُمِ  َج رُ خْ ٟمَ  نْ ٤م أَ ٜمَ شمَ رْ ُمَ ًمق أَ  ىم٤مًمقا: واهللِ :قهُ شمَ أَ 

ؿ خيرضمقن ُمٕمؽ ويٓمٞمٕمقن، ّني ٛمقا سم٤مهلل سم٠مَ ًَ ىمْ : وأَ ْي أَ  :هذه أي٦مُ  ٤م، ومٜمزًم٧ْم ٟمَ دْ ٤مهَ جلَ  ،ٝم٤مدسم٤مجلِ 

 ني وم٢مِ  : تٚمٗمقآي أَ :  [12]ؾمقرة اًمٜمقر: { جثمثخت مت ىتيت } ؿ:اهلل قمٚمٞمٝمؿ ىمقهلَ  ردي  ؿي صمُ 

 .(2)شؿتُ سمْ ؿ يمذَ تُ ًم طمٚمٗمْ ُمٕمف، ويمٚمي  ومٕمَؾ  ٓ ًم هل ىمقٌل ٟمي ، إِ ٙمؿ ُمٕمرووم٦مٌ ـم٤مقمتَ 

ُ ٤م يُ وممي  يم٤مٟمقا يتٜم٤مضمقن سمف  لم، ُم٤مٜمِ ُمِ ١مْ ًمٚمٛمُ  ًمر اًمنمي  سم٢مْو  ةٌ اعمٜم٤موم٘ملم ممٚمقءَ  ىمٚمقَب  ني أَ  ٌلم 

َ سمَ  وم٘مدْ  :ؿهِب  اًمي    ل ٟمزولِ اهلل، ومتٜمي  ٤مدِ ٌَ قمغم قمِ  رِ آُمُ ، واًمتي وانِ دْ واًمٕمُ  ؿِ صمْ اإلِ  ـَ ُمِ   شمٕم٤ممم لمي

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک } ذًمؽ ذم ىمقًمف:

 .[8]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: { گگگ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلٙمؿ »( ىم٤مل حم٘م٘مقا اعمًٜمد: إؾمٜم٤مده ضمٞمد.واٟمٔمر عمزيد شمٗمّمٞمؾ 33161ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ ) (1)

 ، ًمٚمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ اعمحٛمقد.شسمٖمػم ُم٤مأٟمزل اهلل

 (.3/731، ؾمٞمد ىمٓم٥م )شذم فمئال اًم٘مرآن»( يٜمٔمر: 3)

 (.313، د/ قم٤مدل اًمِمدي، )صشاًمٜمٗم٤مقدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم »( يٜمٔمر: 2)



 084 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ـُ . واعمٜم٤موم٘ملم، وىمٞمؾ: ذم اعمًٚمٛملم قدِ ٝمُ هذا ذم اًمٞمَ  ني إِ »ىمٞمؾ:  :ل  ٌِ ـمُ رْ ىم٤مل اًم٘مُ   ىم٤مل اسم

ويٜمٔمرون  ،واعمٜم٤موم٘ملم، يم٤مٟمقا يتٜم٤مضمقن ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ قدِ ٝمُ ذم اًمٞمَ  ٟمزًم٧ْم  :ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ 

ٜم٤م اٟمِ قَ ظْم ف سمٚمٖمٝمؿ قمـ إِ : ًمٕمٚمي قنَ ٜمُ ُمِ ١مْ ٝمؿ، ومٞم٘مقل اعمُ ٜمِ ٞمُ قمْ يتٖم٤مُمزون سم٠مَ  ؿْ ٚمٛملم وهُ ًْ ًمٚمٛمُ 

هؿ ذًمؽ، ءُ ، ويًقهزيٛم٦مٌ  وْ أَ  ُمّمٞم٦ٌمٌ  أو ٌؾ تْ ىمَ  ّم٤مرِ ٟمْ ريـ وإَ اعمٝم٤مضمِ  ـَ ٜم٤م ُمِ وىمراسمتِ 

. (1) شومٜمزًم٧ْم  ،قى، ومٚمؿ يٜمتٝمقاجْ ، ومٜمٝم٤مهؿ قمـ اًمٜمي ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٜمي  اًممَم ؿ إِ اهُ قَ ٙمْ ؿَم  رْت ومٙمثُ 

ـُ  ،دٌ ٤مهِ ذم اًمٞمٝمقد. ىم٤مًمف جُمَ  ٤م ٟمزًم٧ْم ّني أَ  :صم٤منٍ  وهٜم٤مك ىمقٌل  ًي  وىم٤مل اسم ذم  ٥م: ٟمزًم٧ْم ٤مِِ اًم

 .(3)اعمٜم٤موم٘ملم

ٌي  دٍ ٘مْ ذم ىمٚمقب ه١مٓء ُمـ طمِ   ُم٤ممَم شمِمػم إِ  وأي٦مُ   يْ إلِ  ٦مٍ وحم
ِ
ؿ ٤مهُ وم٘مد َّنَ  :لمٜمِ ُمِ ١مْ اعمُ  ذاء

 ؿْ وخُيٞمٗمٝمؿ، وهُ  ،٤م حُيزّنؿذًمؽ ممي  ني َٕ  :لمٜمِ ُمِ ١مْ دون اعمُ  قمـ شمٚمؽ اعمٜم٤مضم٤مةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ 

، ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم اًمري  وُمٕمّمٞم٦مِ  وانِ دْ واًمٕمُ  ؿِ صمْ اعمٜم٤مضم٤مة سم٤مإلِ  ـَ قا قمٜمف ُمِ ُمع ذًمؽ يٕمقدون عم٤م ُّنُ 

 .طِ ٤مِِ احلَ  َض رْ هلؿ قمُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم و٤مرسملم سمٜمٝمل رَ 

، ٦مِ ؿ اخل٤مصي قِّن ئُ قن ذم ؿُم ًم يتٜم٤مضَم ٟمي ؿ إِ ّني ٤م سم٠مَ ًْم يْ أَ جقن ذم ذًمؽ ٝمؿ يم٤مٟمقا يتحجي وًمٕمٚمي 

ؿ ٕم٤مهلِ ومْ أَ  ؿ ذم شمٕمٚمٞمؾِ ٜملم، يمًم هل قم٤مدُت ُمِ ١مْ ُمـ اعمُ  دٍ طَم أَ  ذاءَ يْ وٓ ي٘مّمدون سمذًمؽ إِ 

 .اعمٜم٘مقو٦مِ  فِ ٌْ واًمِم   ٦مِ اًمقاهٞمَ  ؾِ ٚمَ سم٤مًمٕمِ 

ـُ  ٤مذُ ٕمَ رواه ُمُ  هؿ ُم٤مدِ ؿ ومتر  ٞم٤مِّن ّْم قمِ  ـ ؿمقاهدِ وُمِ  ؿ ّني أَ  ـْ ُمِ  (2)ڤ ؾٍ ٌَ ضَم  سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/396ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 1)

 (.189-8/188ش )زاد اعمًػم»(، و2/239ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 3)

٤م أُمرد اًمر سمـ قمٛمرو سمـ أوس اخلزرضمل أسمق قمٌدهق: ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  (2) محـ اًمٌدري، ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم ؿم٤مسمًّ

وهق اسمـ صمئاث  ڤٕهؾ اًمٙمت٤مب ذم اًمٞمٛمـ شمقذم  ملسو هيلع هللا ىلصم سمٕمثف اًمٜمٌل أقمٚمؿ إُم٦م سم٤محلئال واحلرا

 .ڤهـ( 18هـ(، وىمٞمؾ: )17وصمئاصملم أو أرسمع وصمئاصملم، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ؾمٜم٦م )

، شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»( و344 - 338/ 1ش )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء»اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 

ؾمػم أقمئام »(، 319/ 9طمجر) ، ٓسمـشاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، 114/ 11ٓسمـ قمٌد اًمؼم )

 (.442/ 1، ًمٚمذهٌل )شاًمٜمٌئاء
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ،ٍْمِ واًمٕمَ  رِ ٝمْ اًمٔم   جيٛمع سملمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قُل ؾُم ومٙم٤من رَ  ،قكَ ٌُ شمَ  قم٤ممَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ضمقا ُمع اًمٜمي ظمرَ 

 َِم واًمٕمِ  ِب رِ ٖمْ وسملم اعمَ 
ِ
 .٤مء

 ؿي صمُ  ،ؾدظَم  ؿي صمُ  ،٤ممجٞمٕمً  ٍْمَ ٕمَ واًمْ  رَ ٝمْ  اًمٔم  ج ومّمغمي ظمرَ  ؿي صمُ  ،٤ميقُمً  ئاةَ ر اًمّمي ظمي وم٠مَ  :ىم٤مل

 لْمَ قمَ  اهلُل ٤مءَ ؿَم  نْ ا إِ دً همَ  قنَ شمُ ٠مْ تَ ؾَم  ؿْ ٙمُ ٟمي إِ » ىم٤مل: ؿي صمُ  ،٤مٕمً مجٞم ٤مءَ َِم واًمٕمِ  َب رِ ٖمْ  اعمَ ومّمغمي  ،جظمرَ 

٤م ئً ٞمْ ٤م ؿَم ٝمَ ٤مِِ ُمَ  ـْ ُمِ  سي ٛمَ  يَ ئَا ٤م ومَ هَ ٤مءَ ضَم  ـْ ٛمَ ومَ  ،٤مرُ ٝمَ اًمٜمي  َل ك ُيْْمحِ تي ٤م طَم قهَ شمُ ٠مْ شمَ  ـْ ًمَ  ؿْ ٙمُ ٟمي إِ ، وَ قكَ ٌُ شمَ 

َ  ُؾ ثْ ُمِ  واًمٕملْمُ  نِ ئَا ضُم ٤م رَ ٝمَ ٞمْ ًمَ إِ  َؼ ٌَ ؾَم  ٤م وىمدْ ٜمَ ئْ جِ ىم٤مل: ومَ  .شك آِتَ تي طَم    ض  ٌُ شمَ  اكِ اًمنم 
ٍ
ُمـ  سمٌمء

 
ٍ
ًَ  ،ُم٤مء ًَ ؿْ ٕمَ ىم٤مٓ: ٟمَ  ش٤م؟ئً ٞمْ ٤م ؿَم ٝمَ ٤مِِ ُمَ  ـْ  ُمِ ًَم تُ ًْ ًَ ُمَ  ْؾ هَ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ًم رَ هَلُ ٠مَ وم ، ًَم ٝمُ ٌي ، وم

ذم  عَ ٛمَ تَ ك اضْم ، طمتي ٞمئًا ٚمِ  ىمَ ٞمئًا ٚمِ ىمَ  لْمِ اًمٕمَ  ـَ قا ُمِ ومُ رَ همَ  ؿي ، صمُ ي٘مقَل  نْ أَ  اهللُ  ؿم٤مءَ   ُم٤مًَم وىم٤مل هلُ 

 
ٍ
  لْمُ اًمٕمَ  ِت رَ ومٞمٝم٤م، ومجَ  هُ ٤مدَ قمَ أَ  ؿي ، صمُ فُ ٝمَ ضْم اهلل ومٞمف وَ  قُل ؾُم رَ  َؾ ًَ همَ  ؿي ، صمُ رء

ٍ
، يمثػمٍ  سمًمء

ى رَ شمَ  نْ أَ  ٤مةً ٞمَ طَم  َؽ سمِ  ٧ْم ٤مًمَ ـمَ  نْ إِ  ٤مذُ ٕمَ ٤م ُمُ يَ  ُؽ قؿِم يُ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قُل ؾُم رَ  ٤مَل ىمَ  ؿي صمُ  ،٤مُس ك اًمٜمي ٘مَ تَ وم٤مؾْم 

 .(1)ش٤م٤مٟمً ٜمَ ضَم  َئ ُُمٚمِ  دْ ٤م ىمَ ٜمَ ٤م هُ هَ  ٤مُمَ 

 ني أَ  فُ ٖمَ ٚمَ ، ومٌَ قكَ ٌُ شمَ  ةِ وَ زْ همَ  يقمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  َج ظمرَ » ىم٤مل: ڤ ٦مَ ٗمَ يْ ذَ وذم طمدي٨م طُم 

 
ِ
 ٘مَ ٌِ ًْ يَ  ٓ نْ ٤مس أَ ٤م، ومٜم٤مدى ذم اًمٜمي ٜم٤مديً ُمُ  رَ ُمَ ، وم٠مَ ٦مً ٚمي ىمِ  ذم اعم٤مء

 ٜمِ
ِ
، ك اعم٤مءَ شمَ وم٠مَ  ،دٌ طَم أَ  ل ذم اعم٤مء

 ًْ قمٜمد ُمُ  وذم رواي٦مٍ ، (3)ؿْ ٝمُ ٜمَ ٕمَ ومٚمَ  ىمقمٌ  فُ ٘مَ ٌَ ؾَم  وىمدْ 
، قهُ ٘مُ ٌَ ؾَم  ىمدْ  ٤مُمً قْ د ىمَ ضَم قَ ومَ  ىم٤مل: ؿٍ ٚمِ

٤مدىملم سم٘مقًمف لم اًمّمي ٜمِ ُمِ ١مْ اعمُ   طم٤مَل وجُيكم   اهلُل رُ ٝمِ ٘م٤مسمؾ ُئمْ وذم اعم، (ش2)ذٍ ئِ ُمَ قْ يَ  ؿْ ٝمُ ٜمَ ٕمَ ٚمَ ومَ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ } ف:٤مٟمَ حَ ٌْ ؾُم 

 .[11]ؾمقرة اًمٜمقر: { ېئېئېئۈئ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سمرىمؿ: ملسو هيلع هللا ىلصأظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمٗمْم٤مِؾ، سم٤مب: ذم ُمٕمجزات اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمؾ ( 1)

(716.) 

( ىم٤مل حم٘م٘مق اعمًٜمد: إؾمٜم٤مده ىمقي قمغم ذط ُمًٚمؿ. وىم٤مل 32291ش )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم ( 3)

 د واًمٌزار سمٜمحقه، ورضم٤مل أمحد رضم٤مل اًمّمحٞمح.(: رواه أمح6/191ش )اعمجٛمع»اهلٞمثٛمل ذم 

 (.3779رواه ُمًٚمؿ، ك صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ ومل يذيمر اؾمؿ سم٤مب ) (2)
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ِٖٓشِٗ ٔعقزُف -11  :ملسو هيلع هللا ىلص ِّٞٔبض اي

 ،ٞم٤مٟم٦مسم٤مخلِ  ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ اش اًمٜمي رَ ٝمؿ ومِ ٤مُمُ ات   ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ٝمؿ ُمع اًمٜمي ٚمِ اعمٜم٤موم٘ملم ذم شمٕم٤مُمُ  ًمتؾِم  ـْ وُمِ 

ؿ وضمرى قمغم سمف ىمٚمقهُب  ٧ًْم ٤م شمٜمٗمي ممي  نُ ٠مْ وهذا اًمِمي ، ٟم٤مٞمف سم٤مًمز  ًمَ ف إِ ٟم٤ًمِِ  ٥م  طَم ٝمؿ َٕ وىمذومُ 

 ٗم٤مق وقمٛمقدُ اًمٜم   ُس أْ ف رَ وراِِ  ـْ ويم٤من ُمِ  ،ذًمؽ ؼْمَ  يمِ ٤م اًمذي شمقممي ٝمؿ، وظمّمقًص تِ ٜمَ ًِ ًمْ أَ 

ـُ  اهلل دُ ٌْ ف قمَ تِ ٛمَ ٞمْ ظَم  ـِ  َب  أُ  سم  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٌٞم٧م اًمٜمي ا ًمِ ف يم٤من ظمػمً وُمـ ومْمؾ اهلل ورمحتِ  ،قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 .٤مُمٜملم مجٞمٕمً ١مْ وًمٚمٛمُ  سمْؾ 

 ُمـ تل يتجغمي واًمي  ،ؽومْ طم٤مدصم٦م اإلِ  ـْ ُمِ  روس اعمًتٗم٤مدةِ اًمد   رزِ سمْ  أَ مَم ؿمػم إِ  هٜم٤م أُ وًمٕمكم  

]ؾمقرة  { ٺٺٺپ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ } :ُمٜمقن١مْ ذي ضمٜم٤مه اعمُ ٝم٤م اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ اًمي وراِِ 

ؽ ذم جمتٛمٕمٙمؿ ومْ اإلِ  طمدي٨ِم  فم٤مهرةِ  ُمٜمقن وضمقدَ ١مْ ٤م اعمُ هي  تًٌقا ي٤م أَ  : ْٓي أَ : [11اًمٜمقر:

ًِ ا ًمٙمؿ، يُ ومٞمٙمؿ، ذًّ  ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم واًمري  ؾِ ثَ ُمْ إَ  ئاُمل  ؾْم اإلِ  ٙمؿ، ويٙمن د جمتٛمٕمَ ٗم

 ٙمؿ.ٗمي ق َص ٛمز  ٙمؿ، ويُ طمدشمَ و

 ذم ٓي ًتٕمٛمؾ إِ مل يُ  آنِ رْ ذم اًم٘مُ  شطم٥ًم» ُؾ ٕمْ ومٗمِ  :ٙمؿ هذاي٘مع ذم شمقمه   واعمٕمٜمك: ٓ

 .ًمف طم٤ًمٌب  ٥َم ًَ حُيْ  نْ يٜمٌٖمل أَ  ذي ٓاًمي  ؿ اعمردودِ قه  اًمتي 

ؽ ومْ اإلِ  وضمقد طمدي٨ِم  ـْ سمٕمد ذًمؽ ُمِ  ٧ْم ٛمَ اًمتل ٟمجَ  ٩ِم ت٤مِِ ًمٙمؿ سم٥ًٌم اًمٜمي  هق ظمػمٌ  سمْؾ  

 .قمٔمٞمؿٌ  ومٞمٝم٤م ظمػمٌ  ٩ُم ٟمت٤مِِ وهل  ،ومٞمٙمؿ

 ٧ْم ٞمَ ا سم٘مِ ذَ ، إِ ٞمٜم٦مَ ٛمِ اًمٙمَ  راَض ُمْ ، وإَ ٦مَ اظمٚمٞمي اًمدي  َؾ ٚمَ اًمٕمِ  ني ؿ أَ قمٚمِ  ؾ هذه احل٤مدصم٦مَ ُمي شم٠مَ  ـْ وُمَ 

 ـَ ومٛمِ  :٤م٤مهلُ َّم ئْ تِ واؾْم  ،ٝم٤مر ُمٕم٤مجلتُ تٕمذ  اعمُ  ـَ ه٤م، وص٤مر ُمِ رُ ؿ َضَ ه٤م، وقمٔمُ ذ   ؿَ ٤مىمَ ٗمَ شمَ  ،٦مً ظمٗمٞمي 

 ٝم٤م.داِِ  ّم٤ملِ ئْ تِ ٝم٤م، واؾْم دارك قمئاضمِ ًمتَ  :ه٤م ُمع سمداي٤مت٤مآصم٤مرِ  اخلػم فمٝمقرُ 

ًمٚمٛمًٚمٛملم  وم٘مد يمِمٗم٧ْم  :ؽومْ اإلِ   فمٝمقر طم٤مدصم٦مِ مَم ٦ٌم إِ ًْ  سم٤مًمٜم  ؾ ومٕمئًا طمَّم  وهذا ُم٤م

 :ـِ يْ رَ ُمْ أَ  ٦مِ ف آضمتًمقمٞمي ٝمؿ وفم٤مهرشمِ  جمتٛمٕمِ مَم ٦ٌم إِ ًْ سم٤مًمٜم  
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ٦مِ ٚمَ ٌَ ٚمْ اًمٌَ  ٤مقم٦مِ ؿَم وإِ  ٤ًمد،ومْ ًملِ  ٍث دَ طَم  ون يٜمتٝمزون يمؾي ٠متَ ٗمْ يَ  اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ني أَ  :ُل وي إَ  رُ ُمْ إَ  -

ٝم٤م، سمًم يٜمنمون ومتزي٘مِ  ،٤مِتَ دَ طْم وَ  اعمًٚمٛملم، وهدمِ  صٗمقِف  ، وؿمؼ  راِب ٓمِ وآْو 

ِمٞمٕمقٟمف ُمـ ذيٕمقٟمف ويُ ، وسمًم يُ ِؽ ومْ ُمـ اإلِ  قاعٍ ٟمْ وأَ  وُمٗمؽمي٤مٍت  ٤مذي٥َم يمَ أَ  ـْ ُمِ 

 .ضم٤موم٤مٍت رْ إِ 

 سِ دؾم٤مِِ يًتجٞمٌقن ًم ، ٓـَ يْ رِ ذِ طَم  لْمَ ٔمِ ٘مِ يٙمقٟمقا يَ  نْ ومٕمغم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم أَ 

 قمْ إَ  ٤مِت ًَ ، ومَهَ لْمَ ِو رِ ٖمْ اعمُ  سِ ؾم٤موِ اعمٜم٤موم٘ملم، ووَ 
ِ
 اعمخ٤مًمٓملم. داء

ف، طم٤مًمُ  ، وصٚمَح ٦مُ ئاُمٞمي ؾْم ف اإلِ شمرسمٞمتُ  ٛم٧ْم  قمٔمُ ًَم ٝمْ اعمًٚمؿ ُمَ  اعمجتٛمعَ  ني أَ  ٤مين:اًمثي  رُ ُمْ إَ  -

رون صمي ومٞمف يت٠مَ  رادٍ ومْ خيٚمق ُمـ وضمقد أَ  ف ٟٓمي ر اعمجتٛمٕم٤مت، وم٢مِ ٘مك ومقق ؾم٤مِِ شمَ وارْ 

ؿ يم٤مِت تر  ذم ٌٕمقن ، ويتي ٕمٞمٗم٦مِ ٜمقن اًمْمي قن قمغم اًمٔم  ٜمُ ٌْ ، ويَ ٤مذي٥ِم يمَ ٕم٤مت وإَ ٤مِِ سم٤مًمِمي 

 هْ إَ  َؾ هْ ، وأَ ٦مِ اخل٤مصي  راضِ همْ إَ  ح٤مَب ْص أَ 
ِ
اعمٜم٤موم٘ملم  سِ ٤موِ ؾَم ، ويًتجٞمٌقن ًمقَ قاء

 .[47]ؾمقرة اًمتقسم٦م: { ېېې } ٝمؿًِ ودؾم٤مِِ 

ـِ ُمْ هذيـ إَ  ِم٤مُف واٟمٙم  زال سمٞم٤مٟم٤مٍت ٟمْ اؾمتدقمك إِ  لِ وي إَ  ئاُمل  ؾْم ذم اعمجتٛمع اإلِ  ري

ذور هذيـ  ـْ ُمِ  اًم٘م٤مدُم٦مَ  ٦مَ ئاُمٞمي ؾْم اإلِ  هب٤م اعمجتٛمٕم٤مِت  ، حيٛمل اهلُل٦مٍ ٤مٟمٞمي رسمي  وشمنميٕم٤مٍت 

ـِ رَ ُمْ إَ  ومٞمٝمًم..  ٚمقا سمًم ضم٤مءَ يٕم٤مت، وقمٛمِ نْم ٙم٤مم هذه اًمتي طْم وأَ  ،قا هبذه اًمٌٞم٤مٟم٤مِت ُمُ زَ تَ ا اًمْ ذَ ، إِ ي

 :لِ وي إَ  ئاُمل  ؾْم اإلِ  ذم اعمجتٛمعِ  ٦مِ آضمتًمقمٞمي  ٤مهرةِ هذه اًمٔمي  ٌف طمدوُث ضمٚمَ  قمٔمٞمؿٌ  وهذا ظمػمٌ 

 ف شمٜمزل قمٚمٞمف.ٕمُ اهلل وذاِِ  آي٤مُت  ويم٤مٟم٧ْم  ،ومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قُل ؾُم يم٤من رَ  ذْ إِ 

 ،٤مهراِت ٓمي اًم ٝمرِ ـمْ وأَ  اًمٕمٗمٞمٗم٤مِت  ػ  قمَ أَ  ـْ ث ُمِ ذم احلدَ  ٦مَ ٛمَ ٝمَ تي اعمُ  ني ٛم٦م اهلل أَ ٙمْ طمِ  ـْ ويم٤من ُمِ 

 ٤مءَ ًَ اًمٜم   ِف رِ ٕمْ ، ومل يَ رٍ دْ سمَ  ؾِ هْ أَ  ـْ ومٞمف ُمِ  ؿَ ٝمَ تي اعمُ  ني ، وأَ ملسو هيلع هللا ىلصك ٌَ تَ جْ اعمُ  قلِ ؾُم اًمري  وهل زوضم٦مُ 

 ِت ٠مْ يَ  ا، ُم٤م طمّمقرً ئًا ضُم وه رَ دُ ضَم ، واؾمتِمٝمد سمٕمد ذًمؽ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وؾُمئؾ قمٜمف ومقَ ىمط  

 .(1)٤ًمءَ اًمٜم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11-11، اعمٞمداين )صشفم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق( »1)
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 ٟم٤مطمٞم٦مُ  ٤م يم٤مٟم٧ْم ف عمي ٟمي ٝم٤م هق أَ ا سمًٌٌِ ؽ ظمػمً ومْ اإلِ  طم٤مدصم٦مُ  قر اًمتل يم٤مٟم٧ْم ُمُ إُ  هؿ  أَ  ـْ وُمِ »

ًي  ٌح ي٘مع سم٥ًٌم ْص وأَ  ،٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م٦ٌم ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت اًمتل ُت ًْ سم٤مًمٜم   ٤مؾم٦مً اًمِٕمْرض طم

ً   وشمِمقيفٌ  َهِ ذم إُ  ٌؽ وشمٗمٙم   ٝم٤م ىمتٌؾ ٤ميمِ ٝمَ تِ اٟمْ   ـَ  سمًٌٌف ُمِ َه إُ  سمٕمُض  ك شمٜمحطي ٕم٦م، طمتي ٛمْ ًمٚم

 َ  نْ أَ  ذًمؽ احل٤مدِث  ؾمٌح٤مٟمف سمت٘مديره وىمقعَ  اهلُل دَ ارَ  احلْمٞمض، أَ مَم إِ  ق  ٚمُ واًمٕمُ  ِف اًمنمي

 .ملسو هيلع هللا ىلص نَمِ د اًمٌَ ك ؾمٞم  ُمٜمف طمتي  مل يؼمأْ  اًمٙم٤مذَب  ٤ممَ آت   ني ٜملم سم٠مَ ُمِ ١مْ ًمٚمٛمُ  َؾ ثَ اعمَ  ييَب 

 ٟمْ ٤مس سمٕمد إَ اًمٜمي  ْمُؾ ومْ أَ  ڤ يِؼ د  اًمّم   رٍ ٙمْ  سمَ ِب أَ  ةُ ْهَ وأُ 
ِ
 قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت  - ٌٞم٤مء

وىمٕمقا  ا ُم٤مذَ إِ  هذا احل٤مدِث  ؾِ ثْ قاضمٝم٦م ُمِ ُمٜمقن ذم ُمُ ١مْ ع اعمُ يتني  ك ٓطمتي  - فاهلل وؾمئاُمُ 

 وْ ، أَ ٦مُ ٛمَ ٝمْ قمٚمٞمٝمؿ اًمت   وىمٕم٧ْم  ـْ ٦ٌم عمَ ًْ سم٤مًمٜم   ئاِق اًمٓمي  وِ ٤م سم٤مًم٘متؾ أَ ٜمً ٤م ؿم٤مِِ ومً ومقا شمٍم  ومٞمتٍمي  ،ومٞمف

ًي  ٜمقنِ ٤مقم٦م اخلؼم واًمٔم  ؿَم سم٢مِ   .ٜملمُمِ ١مْ ع سمف ُمـ اعمُ ؾمٛمِ  ـْ ٦ٌم عمَ ًْ سم٤مًمٜم   ٦مِ ئَ ٞم  اًم

 َف ويتٍمي  ،ؼْم سمٛمثؾ ذًمؽ سم٤مًمّمي  ٥َم ٞمْ ِص أُ  ـْ ؾ ُمَ ًمٞمتجٛمي  :ا احل٤مدِث هذ وىمقعَ  ر اهللُ وم٘مدي 

ذم ُمثؾ هذه  ضِ قْ قا قمـ اخلَ ٗم  ٙمُ ومٞمَ  ،اقاّنؿ ظمػمً ظْم ٜمقن سم٢مِ ُمِ ١مْ اعمُ  ـي ٔمُ ، وًمٞمَ ٦مٍ يي وِ ورَ  ٛم٦مٍ ٙمْ سمحِ 

 ،ئاُمل  ؾْم اإلِ  عُ تٛمَ جْ اعمُ  ك يًت٘مٞمؿَ طمتي  :ومٞمٝم٤م ٗمقس اخلقَض اًمٜم   اًمتل شمِمتٝمل سمٕمُض  قرِ ُمُ إُ 

ًي  ٤ٌمرِ ظْم ٤مقم٦م ُمثؾ هذه إَ ؿَم إِ  ـْ ُمِ  رَ ويتٓمٝمي   ٻ ٱ} :ئاىملي ظْم ف إَ يمٞم٤مٟمَ  ؿُ ٓمِ تل َتْ اًمي  ٦مِ ئَ ٞم  اًم

 ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

 .[11]ؾمقرة اًمٜمقر: {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ـِ قمغم ُمَ  ًمٙمؿ وذ   هق ظمػمٌ  ُمٜمقن، سمْؾ ١مْ ٤م اعمُ هي  ا ًمٙمؿ أَ ؽ ذًّ ومْ اإلِ  ؼَمَ تًٌقا ظَم  ومئا

ِٓ صمْ اإلِ  ـَ ًمف ُمِ  َؾ ّمي َتَ  ُم٤م ُمٜمٝمؿ ضمزاءَ  رٍئ اُمْ  ًمٙمؾ   ني وم٢مِ  :فٌَ ٙمَ شمَ ارْ   ؽِمَ ومْ ؿ ذم ذًمؽ ا
ِ
 ٞمعِ ٜمِ اًمِمي  اء

 .(1)شراُمف ومٞمفضْم قمغم ىمدر إِ 

 ٹ ٹ}:يمثػمةً  ٤محً ٜمَ ُمِ  سمْؾ  ،٦مً حَ ٜمْ ُمِ  ٦مِ ٜمَ حْ هذه اعمِ  ر ذم ـمل  وهٙمذا ي٘مض اهلل وي٘مد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.398)ص اًمٕمزيز احلٛمٞمدي ، د/ قمٌدشاعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن( »1)
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 معهم
 ٗم٤مدُ طْم أَ  اعمتٓم٤موًم٦مِ  ُم٤منِ اًمزي  ىمرونِ  ؼْمَ  قمَ ِت ٠مْ ، ويَ  [316]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڤ ڤ ڤ

 ؾُم  ٦مُ ًمَ ئَا وؾُم  ،مٍ ١مْ ؿُم 
ٍ
هؿ يًػمون، ؤصم٤مرِ  لِ وي إَ  ٜم٤موم٘مل اًمٕمٍِم ك ُمُ ٓمَ ا هبؿ قمغم ظُم ذَ وم٢مِ  :قء

 ،ُمٜملم١مْ ٝم٤مت اعمُ ُمي أُ  ـْ ُمِ  لْمِ تَ ٜمَ اًمذيـ شمٓم٤موًمقا قمغم اصمْ  ٦مُ ٜمك قمنميي صمْ آ اومْم٦مُ ؿ اًمري ّني إِ  ،ي٘متٗمقن

 ڤ ٦مَ َِم ٤مِِ قمَ  ٦مِ َِ ؼْمِ ل ذم شمَ ٟمزَ  يمٞمػ وىمدْ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  راشِ ومِ  ٟم٤م وظمٞم٤مٟم٦مِ قمه٤م سم٤مًمز  ومُ ذَ وم٘مَ 

 ؟فٜمِ ٞمْ سمٕمَ  وهذا هق اًمٙمٗمرُ  آنَ رْ ٤م يٙمِمػ قمـ طم٘مٞم٘م٦م شمٙمذيٌٝمؿ اًم٘مُ .. ممي آي٦مً  دى قمنمةَ طْم إِ 

ک ک ک گ گ گ } قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: -ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل-زقمٛمقا  وم٘مدْ 

گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ف ضسمَ  ٌؾ ثَ هذا ُمَ  :ىم٤مًمقا، [11]ؾمقرة اًمتحريؿ: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 .ڤ (1)٦مَ َّم ٗمْ وطَم  ٦مَ َِم ٤مِِ ًمٕمَ  اهلُل

ل  ٝمؿ اًم٘مٛم  ٤مُمُ ُمَ ىم٤مل إِ  :سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م ٞم٤مٟم٦مَ ٝمؿ اخلِ  سمٕمُْم وىمد ومني 
قمٜمد شمٗمًػم هذه  (3) 

 ٦مَ َِم ٤مِِ قمغم قمَ  احلدي  ـي ٛمَ ٞمْ ٘مِ وًمٞمُ  ، اًمٗم٤مطمِم٦مَ ٓي إِ  {ں} :سم٘مقًمف كٜمَ قمَ  ُم٤م واهللِ» :أي٦م

 .(2) شڤ

ـُ  ٌي  ـْ ُمَ  ني  أَ قمغم ىم٤مـم٦ٌمً  اهلل رمحٝمؿ اًمٕمٚمؿ ُؾ هْ ع أَ مْج أَ » :$ ػمٍ ثِ يمَ  ىم٤مل اسم ٝم٤م ؾم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٕمدوي٦م، أم اعم١مُمٜملم، أُمٝم٤م زيٜم٥م سمٜم٧م ُمٔمٕمقن أظم٧م ىمداُم٦م سمـ  هل طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب (1)

ؾمٜم٦م صمئاث ط سمخٛم٦ًم أقمقام. شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل ط  ُمٔمٕمقن. ىمٞمؾ: إّن٤م ُوًمَِدْت ىمٌؾ ُمٌٕم٨م اًمٜمٌك

ص  21ًمٚمٛمزي )ج ش تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»هـ(. يٜمٔمر:  41ُمـ اهلجرة. )شمقرم ؾمٜم٦م 

 (.429ص  13سمـ طمجر )ج ٓش تذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، و112

، واعمِمٝمقر سمتٗمًػمه اعمًٛمك )سمتٗمًػم  ه217أسمق احلًـ، اهل٤مًمؽ ذم قم٤مم قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل هق:  (3)

اًم٘مٛمل( وهق ُمـ أسمرز اًم٘م٤مِٚملم سمتحريػ اًم٘مرآن ، وُمـ اعمٙمثريـ ومٞمف ، طمٞم٨م ُمأل شمٗمًػمه سم٤مًمرواي٤مت 

ممدوح ُمقؾمققم٦م ومرق اًمِمٞمٕم٦م،  قاوع ُمـ شمٗمًػمه.اًمٍمحي٦م ذم ذًمؽ ، يمًم سح هق سمذًمؽ ذم ُم

 (.46( )6)ص:  احلرب

 اجلزاِري، اًمٓمٌٕم٦م اعمقؾمقي ـمٞم٥م وشمٕمٚمٞمؼ: شمّمحٞمح، اًم٘مٛمل إسمراهٞمؿ سمـ قمكم ،شاًم٘مٛمل شمٗمًػم» (2)

 . (241سمػموت، )ص اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦م، احلجري٦م
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 :ف يم٤مومرٌ ٟمي ذم أي٦م وم٢مِ  رَ يمِ سمٕمد هذا اًمذي ذُ  -ڤ ٦مَ َِم ٤مِِ قمَ  ْي أَ - ورُم٤مه٤م سمًم رُم٤مه٤م سمف

ل  ٌِ ـمُ رْ طمٙمك ذًمؽ اًم٘مُ  وىمدْ ، (1)آنِ رْ ًمٚم٘مُ  ف ُمٕم٤مٟمدٌ ٟمي َٕ 
ًي  واطمدٍ  وهمػمُ  (3)  ٚمػ ُمـ اًم

 .ش٤ممجٞمٕمً  اهلل رمحٝمؿ

ـي  ً   وًمٙم  هٜم٤م: ال جيلءُ ١مَ اًم

 ـْ ُمِ  ؾٍ ٞمْ  سمٕمد ضمِ ئًا ٞمْ ٗم٤مد ضمِ طْم إَ  ـَ ٕمٝمؿ ُمِ شمٌِ  ـْ وُمَ  لِ وي إَ  ـِ ُمَ اًمزي  اعمٜم٤موم٘ملم ذم ُم٤م ُم٘مّمقدُ 

 ؟!اًم٤ٌمـمؾِ  ٤ممِ وهذا آت   ِف ذْ هذا اًم٘مَ 

ومًم  :ُمٜملم١مْ اًمٗم٤مطمِم٦م سملم اعمُ  ٦مُ ٤مقمَ ؿَم إِ  رزه٤مسمْ أَ  ـْ يم٤من ُمِ  نْ وإِ  ،ذًمؽ ُؾ ٚمَ قمِ  دْت ًم٘مد شمٕمدي  

 قي٨ِم ٚمْ ًمتي  ُمتقاصؾٍ  رٍ ٙمْ وومِ  وٍب ؤُ دَ  ٍل ٕمْ قمـ ؾَم  اظمؾ واخل٤مرِج اهلل ذم اًمدي  داءُ قمْ أَ  َئ تِ ومَ 

ًي  ِؽ تْ وهَ  رِ ٝمْ اًمٓم   سِ ٞمْ ٟمِ دْ وشمَ  ٤مِف ٗمَ اًمٕمَ   ٞمَ احلَ  ؾمؽْمِ  ؽْمِ اًم
ِ
هؿ دِ أْ ٛم٦م ووَ ِْم ومتزي٘مٝمؿ ضمئاسمٞم٥م احلِ  ٤مء

 َ ، واًمٕم٤مرِ  اًمٗمْمٞمح٦مِ  ظمقِف  ةِ وَ ذْ هؿ جلَ ٤مدِ مْخ راض وإِ قمْ قمغم إَ  ف واًمٖمػمةِ ُمٕم٤مين اًمنمي

ً   ،فراف ُمٜم٤مطمٞمَ حِ ٟمْ دوا ًمئاِ ومٛمٝمي  قمغم  ٤مةً قمَ دُ  ،فئال دواقمٞمَ حِ ٟمْ وًمئاِ  ،فٝم٤مويَ ٘مقط ُموًمٚم

 وه ومٞمٝم٤م.دُ رْ أَ  ،ٞمٝم٤مًمَ ؿ إِ ٤مهَب ضَم أَ  ـْ ُمَ  ،ؿَ ٜمي ٝمَ ضَم  قاِب سمْ أَ 

 ضْم ذم أَ  ِح ٤مقم٦م اًم٘م٤ٌمِِ ؿَم ذم إِ  ني إِ  ،واهللِ  ؿْ ٕمَ ٟمَ 
ِ
 ٗمقسِ ًمٚمٜم   ٤م٤ٌمقمثً ًمَ  واعمجتٛمٕم٤مِت  َهِ إُ  قاء

 حٞمٓم٦مَ اعمُ  ٦مَ ئَ ٞمْ اًمٌِ  ني هؿ أَ ٕمقرِ ًمُِم  :ٝم٤م٤مرؾمتِ ًمقغ ذم مُم  اًمقُ مَم إِ  ٦مِ ٚمَ ٕمْ اًمٗمِ  شمٙم٤مِب ـ ارْ ُمِ  ضم٦مِ تحر  اعمُ 

 ومٞمٝم٤م. ْت نَمَ تَ واٟمْ  ،هب٤م صم٧ْم شمٚمقي  ؿ ىمدْ هِب 

ً  نْمِ ٟمَ  ؾِ ٌُ يـ ذم ؾُم اًمد   داءُ قمْ ـ أَ شمٗمٜمي  ًم٘مدْ   هؿ ًمٚم
ِ
ٝمؿ ًمٚمٗم٤مطمِم٦م، ومًٚمٙمقا ٤مقمتِ ؿَم وإِ  ،قء

ًٓ ُمْ ٗم٘مقا أَ ٟمْ وأَ  ٤م..ئاُمً قمْ ٤م.. وٟمّمٌقا أَ ج٤مضًم ومِ  ، ًمٌئاءُ ؿ هبؿ اك قمٔمُ ٤م، طمتي ٟم٤مسمً ذْ روا أَ وؾمخي  ،قا

  ُمٜمٝمؿ يمؾي  ٦مُ ُمي إُ  وٓىم٧ِم 
ٍ
 .٘م٤مءً  ؿَم ٓي هبؿ إِ  ، وُم٤م ازدادْت قمٜم٤مء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اعم١مًمػ: شلاًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمق»(، واٟمٔمر 391 -2/389ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (1)

اهلل قمٛمر احلٚمقاين، حمٛمد يمٌػم  ، ت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌداحلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد

 (.1111/ 2هـ( )1417سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) -دار اسمـ طمزم أمحد ؿمقدري، ـمٌٕمتف: 

 (.13/316ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 3)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ،رِ ٙمَ ٜمْ اعمُ  ٤مقم٦مِ ؿَم إلِ  ،٦مِ ئٞمٟمٝمؿ اًمدي ٤مًمٞمٌِ ؾَم وأَ  ،ٝمؿ اعم٤ميمرةِ ٚمِ وؾم٤مِِ  ـْ ا ُمِ يًػمً  ارً زْ ل ٟمَ ظِم ٞمؽ أَ ًمَ وإِ 

  ذًمؽ: ـْ ومٛمِ  .هؿدِ ٤م قمـ ُمّم٤مِِ ٞمً ٤مِِ ٜمَ وشمَ  ،ٝمؿ٤ميمِ ٌَ ؿِم  ـْ ا ُمِ رً ذَ طَم  :٨ِم ٌْ اخلُ  اقم٦مِ ذَ وإِ 

 ٤مقمتُ ؿَم إِ 
ِ
 رةِ ّمقي اعمُ  واجلريدةِ  ٦مِ ٞمي اًمٗمْم٤مِِ  قاِت ٜمَ واًم٘مَ  ٖمػمةِ اًمّمي  ٤مؿم٦مِ اًمِمي  ؼْمَ قمَ  ٝمؿ ًمٚمٗمحِم٤مء

 ؾِ ووؾم٤مِِ  ،اعمًٛمققم٦مِ  قِت اًمّمي  ـم٦مِ ْذ وأَ  ،ٚم٦مِ اًمٗمٞمديق اعمًجي  ئامِ ومْ ، وأَ اعمتداوًم٦مِ  ٦مِ واعمجٚمي 

 ٍؼ ِْم وقمِ  وهمرامٍ  ٥مٍّ طُم  ُمًٚمًئاِت و، ٦مِ ٤مطمٞمي سمَ ٟمؽمٟم٧م اإلِ وُمقاىمع اإل ،احلديث٦مِ  ٦مِ ٜمٞمَ ٘مْ اًمت  

 طم٤مٍه  ًم٤ٌمسٍ  :ٞم٤ممٍ وهُ 
ٍ
ـَ شمُ  زٍ ، همراِِ ؾم٤مىمطٍ  ، وطمٞم٤مء م، ْي شمُ  ٩م، وٟم٤مرٍ ُتٞمي  ث٤مر، ويمقاُم

 ، ووحٙم٤مٌت ُم٦مٌ ري حُم  ، وظمٚمقاٌت ؾم٤مومٌؾ  ف يمئامٌ ظم٤مًمط ذًمؽ يمٚمي  ر، ىمدْ ًٕمي شمُ  وُمٖمري٤مٍت 

 .وم٤مشمٜم٦مٌ  وُمِم٤مهدُ ، وُمٜمتجٕم٤مت آصمٛم٦مٌ  ،قم٤مري٦مٌ  ، وؿمقاـمُئ ُمت٤ٌمدًم٦مٌ 

 وهدمٍ  ،٦مِ يٚمَ ذِ ًمٚمري  ٦مٍ ٤مقمَ ؿَم إِ  ـْ ومٞمٝم٤م ُمِ  ذم ُمثؾ هذه اعمٜم٤مفمر ُم٤م مل يٙمـ نْ ل إِ ومًمذا سم٘مِ  

 ، ىمٜمقات اًمٗم٤مطمِم٦ممَم ُمِمك إِ  ـْ زى عمَ ظْم أَ  ٞمٕم٦مُ جِ ٙمك واًمٗمَ ٟمْ أَ  راُح ًمٚمٗمْمٞمٚم٦م، ومٙمٞمػ واجلِ 

ٚمٝم٤م ذم ُمتٜم٤مول وضمٕمَ  ،فٜم٤مِِ  هب٤م ومقق ومِ ًَم وؾَم  ،داره رِ ٘مْ  قمُ مَم ٝم٤م إِ ٚمَ ظَم دْ وأَ  ،ٝم٤مٌِ ٞمْ سمِ ئَا سمتَ  ذَ ظَم وم٠مَ 

ٌي  ،رِ دِ ه٤م اًمٙمَ دِ رِ قْ ُمَ  ـْ يٜمٝمٚمقن ُمِ  ،فٞم٤مومِ ْو وأَ  ،فٜم٤مِِ سمْ أَ   ؟ـِ ٗمَ قم٤مومٝم٤م اًمٕمَ زُ  ـْ ٕمقن ُمِ ويتِم

 رى يٌ٘مك ذم اًمٜم  ي٤م شمُ  ومٝمْؾ 
ِ
 رِ ٝمْ واًمٓم   ٦مِ ٗمي ًمٚمٕمِ  ئمؾ   مْ ، أَ ٦مٌ سم٘مٞمي  ٛم٦مِ ِْم واحلِ  ٗمقس ًمٚمحٞم٤مء

تل ئام اًمقمْ اإلِ  ُؾ ٤م وؾم٤مِِ ّني إِ  ؟٦مرح ىمْمٞمي  سم٤مٔداب قمٜمد اًمٓمي حكم  زاه٦م واًمتي سم٤مًمٜمي  ٤مدةِ ؿَم واإلِ 

ًي  اًم٤ٌمًمغِ  رِ صمَ إَ  ٝم٤م، ذاُت ٚمُ ٌُ ؾُم  دْت ٝم٤م ودمدي ٚمُ وؾم٤مِِ  دْت شمٕمدي  ئاهل٤م ظِم  ـْ ، ومٛمِ ٤مومذِ اًمٜمي  ٝمؿِ واًم

 واعم٘م٤مًم٦مَ  اهل٤مسمٓم٦مَ  ٦مَ ّمي واًم٘مِ  ٖمري٦مَ اعمُ  قرةَ اًمقهلك واًمّم   د اًم٘مّمٞمدةَ ٕمدت٤م ٟمجِ ْص وقمغم مجٞمع أَ 

ـِ ذِ اًمري  اقم٦مِ ذَ إِ و ف سمٜمنم اًمٗم٤مطمِم٦مِ ل جمٛمققمُ ٤م يٗمِ ممي  ،اخل٤موي٦مَ  ٘م٤مسمٚم٦مَ ، واعمُ أصمٛم٦مَ   يٚم٦م وتقي

 .اجلريٛم٦مِ 

 همِ  ـْ ٕمرض ُمِ ٛمع ويُ ًْ يُ  ٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م ُم٤مؿَم إِ  ـْ وُمِ  
ٍ
 ومت٤ميؾ ص٤مٟمٕمقه، ىمد شمٙمني  ٜم٤مء

 سمْ ًمألَ  ىمذٌف  ًم ًمف ؾم٤مُمٕمقه. اًمٗم٤مطمِم٦مُ وشمراىمص رسمي 
ِ
 ًمٚمؼُمَ  ٤ممٌ وات   ،ري٤مء

ِ
 ک ک} :آء
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]ؾمقرة  {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .[18إطمزاب:

ً   ٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م اعمج٤مهرةِ ؿَم إِ  ـْ وُمِ   سم٤مًم
ِ
ىم٤مل »ىم٤مل:  ڤ ةَ رَ يْ رَ ق هُ سمُ روى أَ  :قء

 ُمي أُ  ؾ  يمُ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ 
 ُؾ ضُم اًمري  َؾ ٛمَ ٕمْ يَ  نْ أَ  ٤مرِ ٝمَ اجلِْ  ـَ ُمِ  ني إِ وَ ، ـَ يْ رِ ٤مهِ جَ  اعمُْ ٓي  إِ ٤مرًم ٕمَ ل ُمُ تِ

 دْ ىمَ ا وَ ذَ يمَ ا وَ ذَ يمَ  ٦مَ طَم ٤مرِ ٌَ اًمْ  ٧ُم ٚمْ ٛمَ  ومٞم٘مقل: قمَ ٤ممَم ٕمَ شمَ  اهللُ  هُ ؽَمَ ؾَم  دْ ىمَ وَ  ُح ٌِ ّْم يُ  ؿي  صمُ ئًا ٛمَ قمَ  ؾِ ٞمْ ٤مًمٚمي سمِ 

 .(1)شفُ ٜمْ قمَ  اهللِ ؽْمَ ؾَم  ُػ ِِم ٙمْ يَ  ُح ٌِ ّْم يُ وَ  فُ سم  رَ  هُ ؽُمُ ًْ يَ  ٤مَت سمَ 

ً   راٟمف ضمٝمرٌ ىمْ أَ  ٤ممَ ُمَ ًمٕمٗمٜم٦م أَ هؿ سمٚمٞم٤مًمٞمف ادِ طَم أَ  فُ وَمَتَٗمٙم    سم٤مًم
ِ
 ٥م  احلُ  ؾِ رؾم٤مِِ  داءُ سمْ ، وإِ قء

ً   ضمٝمرٌ  اعمت٤ٌمدًم٦مِ   سم٤مًم
ِ
  ، واحلدي٨ُم قء

ِ
 اًم٘مقلِ  رِ ٜمٙمَ ُمُ  ـْ وُم٤م يدور ومٞمٝم٤م ُمِ  قمـ ُمٙم٤معم٤مت اعم٤ًمء

ً   ضمٝمرٌ   سم٤مًم
ِ
  ٤مقم٦مُ ؿَم ، وإِ قء

ِ
 دامِ ىمْ واإلِ  اعمخ٤مـمٌلم سمٛمج٤مراة اًمٗمٕمؾِ  واؾمتحث٤مُث  اًمٗمحِم٤مء

ً  ٜمز  ٗم٤مر اًمتي ؾْم ر سم٠مَ ٗم٤مظُم قمغم اعمثؾ واًمتي   جم٤مهرةٌ  َح خم٤مٍز وومْم٤مِِ  ـْ ه٤م ُمِ رُ قِ تَ ٕمْ ٞم٤مطم٦م وُم٤م يَ ه واًم

  ً  سم٤مًم
ِ
ً   ف هل٤م ضمٝمرٌ ُمقاىمٕمتِ  ف طم٤مَل زوضمتِ  وج ًمن  اًمزي  ِم٤مءُ ومْ ، وإِ قء  سم٤مًم

ِ
 .قء

 اهللِ  دَ ٜمْ قمِ  ٤مسِ اًمٜمي  َذ  أَ  ـْ ُمِ  ني إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل  ،ىم٤مل ڤ ي  رِ دْ اخلُ  دٍ ٞمْ ٕمِ ؾَم  قسمُ روى أَ 

ش٤مهَ ِهي  نِمُ ٜمْ يَ  ؿي صمُ  فِ ٞمْ ًمَ  إِ ِض ٗمْ شمُ ، وَ فِ شمِ أَ رَ  اُمْ مَم  إِ ِض ٗمْ يُ  ُؾ ضُم ، اًمري ٦مِ ٤مُمَ ٞمَ ٘مِ اًمْ  مَ قْ يَ  ٦مً ًمَ زِ ٜمْ ُمَ 
(3). 

 ىمقَل  ڤ ةَ رَ يْ رَ ق هُ سمُ : وم٘مد روى أَ ئًا ثَ ف ُمَ هذا طم٤مًمُ  ـْ عمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ب اًمٜمي َض  وىمدْ 

 ،هُ ؽْمَ ؾَم  فِ ٞمْ ٚمَ ك قمَ ٘مَ ًمْ أَ وَ  ،فُ ٤مسمَ سمَ  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  َؼ ٚمَ همْ ٠مَ ومَ  ،فُ ٚمَ هْ ك أَ شمَ ا أَ ذَ إِ  ؾٍ ضُم رَ  ـْ ُمِ  ؿْ ٙمُ ٜمْ ُمِ  ْؾ هَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي 

 جَيْ  ؿي صمُ »ىم٤مل:  .ؿْ ٕمَ ٟمَ  :ىم٤مًمقا ش؟اهللِ  ؽْمِ ًَ سمِ  ؽَمَ تَ اؾْم وَ 
 ٧ُم ٚمْ ٕمَ ا ومَ ذَ يمَ  ٧ُم ٚمْ ٕمَ ومَ  قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  َؽ ًمِ ذَ  دَ ٕمْ سمَ  ُس ٚمِ

ًَ ش ؟اذَ يمَ   ٤مًَ قمغم اًمٜم   َؾ ٌَ ىمْ أَ  ؿي قا، صمُ تُ ٙمَ وم
ِ
ًَ ش ؟ُث د  ُتَ  ـْ ُمَ  ـي ٙمُ ٜمْ ُمِ  ْؾ هَ »وم٘م٤مل:  ء  ،ـَ تْ ٙمَ وم

 عَ ٛمَ ًْ ٤م ويَ اهَ ػَم ًمِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم ًمرَ  ٝم٤م وشمٓم٤موًم٧ْم ٞمْ تَ ٌَ يمْ دى رُ طْم قمغم إِ  (2)يَمَٕم٤مٌب  ٤مةٌ تَ ومَ  ٧ْم ثَ ومجَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ُمًٚمؿ، يمت٤مب: ١1731مُمـ قمغم ٟمٗمًف، سمرىمؿ: )رواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب: إدب، سم٤مب: ؾمؽم اعم (1)

 (.3991اًمزهد واًمرىم٤مِؼ، سم٤مب: اًمٜمٝمل قمـ هتؽ اإلٟم٤ًمن ؾمؽم ٟمٗمًف، سمرىمؿ: )

 (.2611رواه ُمًٚمؿ يمت٤مب: اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: تريؿ إومِم٤مء ه اعمرأة، سمرىمؿ: ) (3)

 يَمَٕم٧ٌم اجل٤مري٦م إذا سمدا صمدهي٤م ًمٚمٜمٝمقد ومٝمل يمٕم٤مب .( 2)
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ُ إِ  اهللِ قَل ؾُم : ي٤مرَ ٝم٤م وم٘م٤مًم٧ْم يمئاُمَ  ُ إِ وَ  قنَ صمُ د  حَ ٞمُ ًمَ  ؿْ ّني  ُؾ ثْ ُمِ  ٤مُمَ  ونَ رُ دْ شمَ »وم٘م٤مل:  .ـَ صمْ د  حَ ٞمُ ًمَ  ـي ّني

 ذَ  ُؾ ثْ  ُمِ ًَم ٟمي إِ  ؟َؽ ًمِ ذَ 
ً  ٤م ذِم ٤مٟمً ٓمَ ٞمْ ؿَم  ٧ْم ٞمَ ٘مِ ًمَ  ٦مٍ ٤مٟمَ ٓمَ ٞمْ ؿَم  ُؾ ثْ ُمِ  َؽ ًمِ  ٤مُس اًمٜمي وَ  فُ تَ ٤مضَم  طَم ٣َم ٘مَ ومَ  ٦مِ ٙمي  اًم

 .(1)احلدي٨م. ...شفِ ٞمْ ًمَ إِ  ونَ رُ ٔمُ ٜمْ يَ 

 ًْ ًمف اعمُ  نُ زَ ٤م حَيْ وممي 
ذم سمٕمض جم٤مًمس  ٦مً ٛمَ ٓشمزال ىم٤مِِ  ٨ِم يْ ٤مدِ طَم هذه إَ  َؾ ثْ ُمِ  ني أَ  ؿُ ٚمِ

ًي  ًي  رِ ٛمَ اًم  سم٤مهلل. واًمٕمٞم٤مذُ  هِ ز  ٜمَ واًمتي  رِ ٝمَ واًم

ً   ُل دَ ًْ وهٙمذا يُ   سمخ٤ممت٦م ومٞمٝم٤م  اًمٕمٔمٞمٛم٦مِ  روسِ اًمد   ؽ ذاِت ومْ اإلِ  قمغم طم٤مدصم٦مِ  ٤مرُ تَ اًم

اًمٗم٤مطمِم٦م ذم اًمذيـ آُمٜمقا.. ذم  ٞمقعَ قن ؿُم ٌ  حُي  ـْ عمَ  ديدُ ٜمْ واًمتي  رُ ضْم واًمزي  واًمققمٞمدُ  ديدُ ٝمْ اًمتي 

 ِتَ ٠مْ يَ  نْ  أَ ا وشمٜمٙمٞمئًا ؿ.. تذيرً ٞمٝمؿ وسمٜم٤مِت ٜمِ هؿ، ذم سمَ َهِ هؿ وأُ ورِ ِٝمؿ، ذم دُ قيمِ ٚمُ ئاىمٝمؿ وؾُم ظْم أَ 

ًَ  ٝم٩َم ٜمْ يًٚمؽ اعمَ  ـْ ٤م ُمَ ٞم٤مهلِ ضْم ٦م وأَ ُمي إُ  ٥ِم ٘مِ سمٕمد ذًمؽ ذم قمَ  ذيع ومٞمُ  ،فذاشمَ  اعم٤ًمرَ  خذَ ف، ويتي ٟمٗم

 .ذيٚم٦مَ اًمري  ِمٞمعَ ويُ  ،ري٤مءَ سمْ إَ  ٝمؿَ ويتي  ،اًمٖم٤مومئاِت  َف ذِ ٘مْ ويَ  ،َش حْ ويٜمنم اًمٗمُ  ،ؿَ صمْ اإلِ 

ـُ ؾْم اإلِ  ىم٤مل ؿمٞمُخ   ،ٝم٤متِ ٤مقمَ ؿَم ٤من قمغم ٟمنم اًمٗم٤مطمِم٦م وإِ قمَ أَ  ـْ ُمَ »: $ ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  ئام اسم

 .(3)ش اًمٗم٤مطمِم٦ممَم إِ  ٞم٤منَ ٌْ واًمّم   ٤ًمءَ اد اًمذي ي٘مقد اًمٜم  اًم٘مقي  ُؾ ثْ ومٝمق ُمِ 

َُٜحَشَف -12 ٖٓ ٤ُُٛظِٗ مبا   :٘ حظ١ْٓصابِتَأ ِِٕٗ ِإُِْضُٚح ملسو هيلع هللا ىلص ٖٞٔباي

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ } ئاه:ذم قمُ  ىم٤مًمف قمزي  ذًمؽ ُم٤م ؿم٤مهدُ 

 .[11]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٙم٤مح، سم٤مب: ُم٤م يٙمره ُمـ ذيمر اًمرضمؾ ُم٤م يٙمقن ُمـ إص٤مسمتف أهٚمف، سمرىمؿ: أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: اًمٜم (1)

 (.7127ش )صحٞمح اجل٤مُمع»، وصححف إًم٤ٌمين ذم ڤ(، ُمـ طمدي٨م أب هريرة 3174)

احلٛمٞمد  اًمٕمكم سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: ؿمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ت٘مٞمؼ: قمٌدششمٗمًػم ؾمقرة اًمٜمقر»يٜمٔمر:  (3)

( م1987 - 1418) –اهلٜمد، اًمٓمٌٕم٦م إومم  -ُم٤ٌمي سمق -سمـ طم٤مُمد، ـمٌٕمتف: اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م 

 ( سمتٍمف يًػم.61)ص
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 اعمٜم٤موم٘ملم وؾُم  رِ وًمِِ  ٨ِم ٌْ خلُ  وذم هذا سمٞم٤منٌ »: (1)$ قيم٤مين  اًمِمي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 
ِ
 قء

سم٤محلًٜم٦م  ةَ اعم٤ًمءَ  ني وم٢مِ  :ٜملمُمِ ١مْ ٚمٛمُ وًم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلِ ؾُم ؿ ًمرَ قمداوِت  سمٕمٔمٞمؿِ  ٤ٌمرٌ ظْم وإِ  ـٛمٕم٤مهلِ ومِ 

 .(3)شسمٚمٖمقا اًمٖم٤مي٦مَ  ؿ ذم اًمٕمداوة ىمدْ ّني قمغم أَ  يدل   ٔمؿ ُم٤مقمْ أَ  ـْ سم٤معمّمٞم٦ٌم ُمِ  واًمٗمرَح 

ً  ٕمُ  مَجْ شمٞمني  هذا ُم٤م ٤م يم٤من يتٕم٤مُمؾ سمف هذا اًمٓم٤مسمقر اخل٤مُمس ممي  ٦مِ ٗم٤مىمٞمي اًمٜم   ًمِت ف ُمـ اًم

ـْ رى، وًمظْم أُ  ًمٌت ل ؾِم ًم سم٘مِ وًمرسمي  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ُمع اًمٜمي  ٤مط طَم أَ  ُم٤م ئادةِ اًم٘مِ  ـَ ف يٙمٗمل ُمِ ًمٕمٚمي  ٙم

 ..ِؼ ٜمُ سم٤مًمٕمُ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، وم٘مٞمف جمتٝمد ُمـ يم٤ٌمر قمٚمًمء  1311، شمقذم: 1172)وًمد: هق: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين  (1)

صٜمٕم٤مء اًمٞمٛمـ. وًمد هبجرة ؿمقيم٤من )ُمـ سمئاد ظمقٓن سم٤مًمٞمٛمـ( وٟمِم٠م سمّمٜمٕم٤مء، ووزم ىمْم٤مءه٤م ؾمٜم٦م 

 ( ُم١مًمًٗم٤م.114هـ( وُم٤مت طم٤ميمًًم هب٤م، ويم٤من يرى تريؿ اًمت٘مٚمٞمد، ًمف ) 1339)

ذم ش ومتح اًم٘مدير»ًمٚمٛمجد سمـ شمٞمٛمٞم٦م، وش ٟمٞمؾ إوـم٤مر ذح ُمٜمت٘مك إظم٤ٌمر»ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: 

ذم إصقل. يٜمٔمر: ش إرؿم٤مد اًمٗمحقل»ذم ذح إزه٤مر ذم اًمٗم٘مف. وش اًمًٞمؾ اجلرار»اًمتٗمًػم، و

ِريْمكِم  )ش إقمئام» (،331 - 314/ 3ش )اًمٌدر اًمٓم٤مًمع»  (.398/ 6ًمٚمز 

 ( سمتٍمف يًػم .3/431ش )ومتح اًم٘مدير»( يٜمٔمر: 3)
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 اىٌالثَّ املبحُث

 ينيِمِؤهه مع امُلِلتعاُم امليافقني حاَل صفاُت

يمذًمؽ  ؿْ ٝمُ ومٚمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٝمؿ ُمع اًمٜمي ٚمِ شمٕم٤مُمُ  طم٤مَل  ئاىمٞم٤مٍت ظْم وأَ  ًمٍت ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ؾِم  ني يمًم أَ 

 خ٤مدقم٦مُ واعمُ  ُؾ ح٤ميُ اه٤م اًمتي دي ١مَ ٜملم، وُمُ ُمِ ١مْ ٝمؿ ُمع اعمُ ٚمِ شمٕم٤مُمُ  طم٤مَل  ٝمؿ اعمِمٞمٜم٦مُ ٌُ ٞمْ ٤مًمِ ؾَم ؿ وأَ صٗم٤مُت 

ً  ارِ ْه هؿ َٕ ِم٤مؤُ ومْ وإِ  ضمٗم٦مِ رْ ٜمقن اعمُ ٝمؿ ًمٚمٔم  ث  ٕم٤مت وسمَ ٤مِِ ٝمؿ ًمٚمِمي اقمتُ ذَ وإِ  ٝمؿ ًُ هؿ ودم

ً  يْ ُمع دَ  رَ ٝمؿ هبؿ اًمدواِِ ُّم قمٚمٞمٝمؿ وشمرسم     ٦مِ ريي خْ ٛمقُم٦م اًم
ِ
 زِ ٛمْ واًمٖمَ  زِ ٛمْ واًمٚمي  وآؾمتٝمزاء

 ًمخ.إ ٜملم...ُمِ ١مْ ًمٚمٛمُ 

ٓم٤مق، شمُ  اًمتل ٓ واعمراراِت  ذيَؾ خْ واًمتي  ٧َم ٜمَ ٝمؿ اًمٕمَ اِِ ضمري  ـْ ُمٜمقن ُمِ ١مْ اعمُ  كٓىم يمًم ومٞم٤مهللِ

 يمؿْ  !ؾٛمْ اًمِمي  ىم٦م وشمِمتٞم٧ِم رْ قا سم٤مًمٗمُ ٕمَ اهلل وؾَم  داءَ قمْ وا قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل وواًمقا أَ صد   يمؿْ 

ُمٜملم، ١مْ قا قمغم اعمُ ٌُ ًمي ، وأَ ؿمقيم٦مٍ  ـْ ، ويمنوا ُمِ دٍ ُْم قا ذم قمَ ، وومت  قمزمٍ  ـْ قا ُمِ ٜمُ هَ وْ أَ 

ُمـ اخلقف  وـم٤مؿم٧ْم  ،ٝمؿؾَمِٗمٝم٧م طمٚمقُمُ  ىمدْ  !اءَ رءَ ٛمقا سمُ واتي  ،ومتٜم٦مٍ  ـْ ٕمٚمقا ُمِ ؿْم وأَ 

هؿ يمٞمدَ  وردي  ،هؿورَ ٜملم ُذُ ُمِ ١مْ ، يمٗمك اهلل اعمُ هؿ ظمٓمػمٌ رُ ٙمْ وُمَ  ،ٝمؿ ؿمديدٌ ٜمُ ٌْ ضُم ، ؿىمٚمقهُب 

 هؿ.قرِ حُ ذم ٟمُ 

  -اهلل نِ ذْ سم٢مِ  - ِت ٠مْ ؾمٞمَ  هذا اعمٓمٚم٥ُم 
ٍ
ً   ـْ ُمِ  قمغم رء ل شمٙمِمػ اًمت ٦مِ ٗم٤مىمٞمي ًمت اًمٜم  هذه اًم

 نُ ٠مْ قمٚمٞمف ؿَم  ُم٤م فَ ٌْ درك ؿَم ؾمٞمُ  واًمٗمٝمؿِ  و اًمٌّمػمةِ ُمٜملم، وذُ ١مْ ه١مٓء ُمع اعمُ  ؾِ شمٕم٤مُمُ  ـمٌٞمٕم٦مَ 

 :ذًمؽ ـْ ومٛمِ  .ًمءُ ؾْم وإَ  ؾمقمُ اظمتٚمٗم٧م اًمر   نْ وإِ  ،واطمدٌ  ٩ُم ٝمْ وم٤مًمٜمي  :سم٤مًم٤ٌمرطم٦مِ  ٚم٦مِ ٞمْ اًمٚمي 

1- ِّ  َٓني:ِؤش امُلِفِٝٗ ُنمت

ک ک } :قمٜمٝمؿ ٙمت٤مب اًمذيـ ىم٤مل اهللُ ؾ اًمهْ أَ  ـْ قاّنؿ ُمِ ظْم ُمٜمٝمؿ إلِ  وذم ذًمؽ ُمِم٤مهب٦مٌ 

 {ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
 .[119]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:
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ٿ ٹ ٹ ٹ } :ؿ٤مه ىمٚمقهُب وُم٤م شمتٛمٜمي  ،ٝمؿٟمٗمقؾِم  ٤م دواظمَؾ ٜمً ٌٞم  ويمذًمؽ ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿ ُمُ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 .[89-88]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڑ ڑ ک کک

َ ﴾ ًمتُ ﴿ودي  سمٙمٚمٛم٦مِ  ضم٤مءَ  آنَ رْ اًم٘مُ  ني أيتلم جيد أَ  َؾ ُمي شم٠مَ  ـْ وُمَ   ف سمْؾ ِم٤مسمُ قمـ ُمدى اًمتي  ٕمؼم 

 قمْ ومٙم٤مٟمقا ُمع أَ  ٖم٤مرَ واًمّمي  لي واًمذ   ٗمًٝمؿ اهلقانَ ٟمْ قا َٕ ُو رَ  ـْ سملم طم٤مل ُمَ  ٓم٤مسمِؼ واًمتي 
ِ
 داء

  قاءً ٝمؿ ؾَم ٝمؿ يمرهمٌتِ هؿ ورهمٌتُ هؿ يمقد  ك يم٤من ُود  ؾ اًمٙمت٤مب طمتي هْ أَ  ـْ ٦م ُمِ ٚمي اعمِ 
ٍ
، سمًقاء

 فَ ضْم د وَ يم  ١مَ ٤م يُ ، وممي طم٤مىمدةٍ  ووٖمٞمٜم٦مٍ  تحٙمٛم٦مٍ ًْ ُمُ  ُمٜملم١مْ ًمٚمٛمُ  ذًمؽ شُمٌلِم قمـ قمداوةٍ  ودًٓم٦مُ 

 :ف شمٕم٤مممىمقًمُ  ٤مذم ىمٚمقهبؿ مجٞمٕمً  ٩َم ٚمَ تَ ؾ اًمٙمت٤مب واعمٜم٤موم٘ملم وُم٤م اقمْ هْ سملم أَ  اًم٘مٚمقِب  فِ ٤مسمُ َِم شمَ 

 {ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی}
 .[69]ؾمقرة آل قمٛمران:

ـْ  ل ملْ ٛمٜم  واًمتي  وهذا اًمقد   ف ىمتْ ؿ وصدي ٕم٤مهلُ ف ومِ شمرمجتْ  سمْؾ  ،٤م ومح٥ًم ىمٚمٌٞمًّ قمٛمئًا  يٙم

ٹ ٹ } :هذه أي٦م ٟمزولِ  ذم ؾم٥ٌِم  ي  ٤مرِ خَ اًمٌُ  ٤ممُ ُمَ اإلِ  َج رَ ظْم ٝمؿ. أَ ؿ وطمٙم٤مه واىمٕمُ قاهلُ ىمْ أَ 

ـِ  دِ يْ قمـ زَ  [88]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٹ ٹ ڤ ج ٤م ظمرَ عمي  :ىم٤مل (1)ڤ ٧ٍم ٤مسمِ صمَ  سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هق زيد سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك إٟمّم٤مري اخلزرضمل، أسمق ظم٤مرضم٦م: صح٤مب، ُمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م (1)

وهق اسمـ ؾم٧م  ق. هـ(، وٟمِم٠م سمٛمٙم٦م، وىمتؾ أسمقه 11أيم٤مسمرهؿ. يم٤من يم٤مشم٥م اًمقطمل. وًمد ذم اعمديٜم٦م )

( ؾمٜم٦م، وشمٕمٚمؿ وشمٗم٘مف ذم اًمديـ، ومٙم٤من رأؾًم٤م سم٤معمديٜم٦م ذم 11وهق اسمـ )ط ؾمٜملم. وه٤مضمر ُمع اًمٜمٌل 

 اًم٘مْم٤مء واًمٗمتقى واًم٘مراءة واًمٗمراِض.

ٓي أىمٓمٕمف طمدي٘م٦م ُمـ ٟمخؾ، ويم٤من اسمـ  ويم٤من قمٛمر يًتخٚمٗمف قمغم اعمديٜم٦م إذا ؾم٤مومر، وم٘مٚميًم رضمع إ

ٌي٤مس  شمٞمف إمم سمٞمتف ًمألظمذ قمٜمف، وي٘مقل: اًمٕمٚمؿ ي١مشمك وٓ ي٠مت. ي٠م -قمغم ضمئاًم٦م ىمدره وؾمٕم٦م قمٚمٛمف  -قم

وأظمذ اسمـ قم٤ٌمس سمريم٤مب زيد، ومٜمٝم٤مه زيد، وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: هٙمذا أُمرٟم٤م أن ٟمٗمٕمؾ سمٕمٚمًمِٜم٤م، وم٠مظمذ 

 زيد يمٗمف وىمٌٚمٝم٤م وىم٤مل: هٙمذا أُمرٟم٤م أن ٟمٗمٕمؾ سمآل سمٞم٧م ٟمٌٞمٜم٤م.

 =ف. وهق اًّمذي يمتٌف ُمـ إٟمّم٤مر، وقمروف قمٚمٞمط ويم٤من أطمد اًمذيـ مجٕمقا اًم٘مرآن ذم قمٝمد اًمٜمٌل 
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، لْمِ تَ ىمَ رْ ومِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ٤مُب حَ ْص ويم٤من أَ  ،جـ ظمرَ ممي  ع ٟم٤مٌس رضَم  ،دٍ طُم  أُ مَم إِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قُل ؾُم رَ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ } :ومٜمزًم٧ْم  ،ٝمؿٚمُ ٘م٤مشمِ ٟمُ  شم٘مقل ٓ ٦مً ىمَ رْ وومِ  ،ٝمؿ٘م٤مشمٚمُ شم٘مقل ٟمُ  ٦مً ىمَ رْ ومِ 

يمًم شمٜمٗمل  ٟمقَب شمٜمٗمل اًمذ   ٤م ـمٞم٦ٌمٌ ّني إِ  :، وىم٤مل [89-88]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڤ ڤ ڦڦ

 .(1)احلديد ٨َم ٌَ ظَم  ٤مرُ اًمٜمي 

اًم٘م٤مؾمٛمل   ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 
 اعمٜم٤موم٘ملم رِ ُمْ ؿ ذم أَ تُ ىمْ ومًمًمٙمؿ شمٗمري » :ششمٗمًػمه»ذم  (3) 

 ُل ٗمْ واًمٜمي  ،ٙم٤مرٟمْ ًملِ  ُمٜمٝمؿ، وآؾمتٗمٝم٤ممُ  ؤِ ؼَم  ٗم٘مقا قمغم اًمتي شمتي ومل  ،لْمِ تَ ىمَ رْ ومِ  :ْي أَ  ؛{ڤ}

ـي ١مْ جلٛمٞمع اعمُ  واخلٓم٤مُب   ني ف ًمٌٕمْمٝمؿ، وذًمؽ أَ تقضم  سمٞمخ ُمُ قْ اًمذي ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتي  ُمٜملم، ًمٙم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ( وعم٤م شمقذم رصم٤مه  41ذم اعمّمحػ ٕب سمٙمر، صمؿ ًمٕمثًمن طملم ضمٝمز اعمّم٤مطمػ إمم إُمّم٤مر، وشمقذم ) =

طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م، وىم٤مل أسمق هريرة: اًمٞمقم ُم٤مت طمؼم هذه إُم٦م وقمًك اهلل أن جيٕمؾ ذم اسمـ قم٤ٌمس 

، 3ًمٚمذهٌل )ج شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»( طمديًث٤م. يٜمٔمر: 93ُمٜمف ظمٚمًٗم٤م. ًمف ذم يمت٥م احلدي٨م )

 (.436ص

 (.1781أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: ومْم٤مِؾ اعمديٜم٦م، سم٤مب: اعمديٜم٦م شمٜمٗمل اخل٨ٌم، سمرىمؿ: ) (1)

هق: مج٤مل اًمديـ )أو حمٛمد مج٤مل اًمديـ( سمـ حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ ىم٤مؾمؿ احلئاق، ُمـ ؾمئاًم٦م احلًلم  (3)

ًٕم٤م ُمـ ومٜمقن إدب. ُمقًمده  وووم٤مشمف ذم دُمِمؼ. اًمًٌط: إُم٤مم اًمِم٤مم ذم قمٍمه، قمٚمًًم سم٤مًمديـ، وشمْمٚم 

يم٤من ؾمٚمٗمل اًمٕم٘مٞمدة ٓ ي٘مقل سم٤مًمت٘مٚمٞمد. اٟمتدسمتف احلٙمقُم٦م ًمٚمرطمٚم٦م وإًم٘م٤مء اًمدروس اًمٕم٤مُم٦م ذم اًم٘مرى 

٦م، وم٠مىم٤مم ذم قمٛمٚمف هذا أرسمع ؾمٜمقات ) قريي  ً هـ( صمؿ رطمؾ إمم ُمٍم،  1213 - 1218واًمٌئاد اًم

 وزار اعمديٜم٦م.

( وم٘مٌْم٧م قمٚمٞمف وعم٤م قم٤مد اتٛمف طمًدشمف سمت٠مؾمٞمس ُمذه٥م ضمديد ذم اًمديـ، ؾمٛمقه )ا عمذه٥م اجلًمزمي

هـ( وؾم٠مًمتف، ومرد اًمتٝمٛم٦م، وم٠مظمكم ؾمٌٞمٚمف، واقمتذر إًمٞمف وازم دُمِمؼ، وم٤مٟم٘مٓمع ذم  1212احلٙمقُم٦م )ؾمٜم٦م 

 ُمٜمزًمف ًمٚمتّمٜمٞمػ وإًم٘م٤مء اًمدروس اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م ذم اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًمنميٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م وإدب.

حػ، اـميٚمٕم٧م ًمف قمغم  دِٓؾ »اصمٜملم وؾمٌٕملم ُمّمٜميًٗم٤م، ُمٜمٝم٤م وٟمنم سمحقصًم٤م يمثػمة ذم اعمجئات واًمّم 

، اظمتٍم سمف إطمٞم٤مء قمٚمقم شُمققمٔم٦م اعم١مُمٜملم»وش اًمٗمتقى ذم اإلؾمئام»وش ديقان ظمٓم٥م»وش اًمتقطمٞمد

ذم اًمتٗمًػم، ش حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ»وش ىمقاقمد اًمتحدي٨م ُمـ ومٜمقن ُمّمٓمٚمح احلدي٨م»اًمديـ ًمٚمٖمزازم، و

، شإقمئام»اٟمٔمر: ». وقمٍمهمَج٤َمل اًمديـ اًم٘م٤مؾمِٛمل »وٓسمٜمف إؾمت٤مذ فم٤مومر اًم٘م٤مؾمٛمل، يمت٤مب 

ريمكم  )  (.121/ 3ًمٚمز 



 118 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ٝمؿ ٜمُ ٤ٌميِ ُمٜمٝمؿ شمُ  ٦مً ىمَ رْ قاًمٞمٝمؿ، وومِ قمٜمٝمؿ وشمُ  ب  ذُ ٞمٝمؿ وشمَ ًمَ متٞمؾ إِ  ُمٜملم يم٤مٟم٧ْم ١مْ ُمـ اعمُ  ٦مً ىمَ رْ ومِ 

 ؤِ ؼَم  واًمتي  ،٤ٌميـذم اًمتي  واطمدٍ  ٩ٍم يٙمقٟمقا قمغم َّنْ  نْ وا سم٠مَ رُ ُمِ وأُ  ،قا قمـ ذًمؽٝمُ ومٜمُ ٕم٤مدهيؿ، وشمُ 

ختتٚمٗمقا ذم  نْ ومٚمٞمس ًمٙمؿ أَ  :٦مٌ ضمٚمٞمي  ٝمؿ فم٤مهرةٌ هؿ وٟمٗم٤مىمِ رِ ٗمْ يمُ  َؾ دِِٓ  ني َٕ  :ُمٜمٝمؿ

 .(1)شؿِّن ٠مْ ؿَم 

ًي  ٤ممُ ُمَ ٤م اإلِ ُمي أَ  سم٤معمٜم٤موم٘ملم  عمرادَ ا ني أَ » :وهق ،هلذه أي٦مِ  رَ ا آظَم ر شمٗمًػمً ذيمَ  وم٘مدْ  ٕمدي  اًم

هؿ. رِ ٗمْ ٤مضمروا ُمع يمُ هُي  وملْ  ،ٝمؿئاُمَ ؾْم ٔمٝمرون إِ : اعمٜم٤موم٘مقن اعمُ اعمذيمقريـ ذم هذه أي٤مت

ج قمـ ٝمؿ تري ومٌٕمُْم  :اهلل قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝمؿ اؿمت٤ٌمهٌ  روقانُ  ح٤مسم٦مِ وىمع سملم اًمّمي  ويم٤من ىمدْ 

ؿ قاهلَ طْم ؿ أَ ٝمؿ قمٚمِ ًمن، وسمٕمُْم يْ اإلِ  ـَ ٝمروه ُمِ فمْ أَ  سم٥ًٌم ُم٤م ،ؿىمت٤مهلؿ، وىَمْٓمِع ُمقآِت 

 .هؿرِ ٗمْ ؿ سمٙمُ ومحٙمَ  ،ؿٕم٤مهلِ ومْ أَ  ـِ سم٘مراِِ 

 هؿ واوٌح رُ ُمْ أَ  وٓ شمِمٙمقا، سمْؾ  ،شمِمتٌٝمقا ومٞمٝمؿ نْ يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أَ  ف ٟٓمي شمٕم٤ممم أَ  ؼَمَ ظْم وم٠مَ 

 نْ وأَ  ،يمؿيمٗمرَ  –ُمع ذًمؽ  –وا د  ووَ  ،هؿرُ ٗمْ ر يمُ شمٙمري  ؿ ُمٜم٤موم٘مقن ىمدْ ّني إِ  :ؾٍ ٙمِ ِْم ُمُ  همػمُ 

 ، وهذا يًتٚمزم قمدمَ ًمٞم٤مءَ وْ ذوهؿ أَ خِ ومئا شمتي  ،ُمٜمٝمؿؿ ذًمؽ تُ ٘مْ ا ت٘مي ذَ وم٢مِ  ،ٝمؿٚمَ ثْ شمٙمقٟمقا ُمِ 

ٌي   حم
ٌي  ومرعٌ  ٓي٦مَ اًمقِ  ني َٕ  :ٝمؿتِ  َل ٝمْ اًمٜمي  ني َٕ  :ؿٝمؿ وقمداوَت َْم ٖمْ ٤م سمُ ًْم يْ ويًتٚمزم أَ  ،٦مقمـ اعمح

 
ِ
ا ه٤مضمروا ضمرى قمٚمٞمٝمؿ ذَ وم٢مِ  ،ؿرِت جْ هبِ  ٧ٌم ىمي ١مَ ُمُ  رُ ُمْ ه، وهذا إَ د  سمِْم  رٌ ُمْ أَ  قمـ اًمٌمء

گ گ گ } ،قا قمٜمٝم٤م٤مضمروا، وشمقًمي هُي  ملْ  نْ وم٢مِ  ،ُم٤مضمرى قمغم اعمًٚمٛملم

 .(3)شيم٤من حمؾٍّ  ي  وأَ  ،وىم٧ٍم  ي  : ذم أَ ْي أَ  : [89]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڳڳ

 يزاًمقن قمغم ُمر   ؾ اًمٙمت٤مب ٓهْ أَ  ـْ قاّنؿ ُمِ ظْم إِ  ـْ ٝمؿ ُمِ ٕمَ ٤ميَ ؿَم  ـْ اعمٜم٤موم٘ملم وُمَ  ني إِ 

 ،ُمٜملم١مْ يمٗمر اعمُ  ـْ ُمِ  :٤مٟمٞمٝمؿُمَ هؿ ًمٌٚمقغ أَ دَ ٝمْ جيٝمدون ضُم  ؿِ ُمَ إُ  ن وشمٕم٤مىم٥ِم ُم٤ماًمزي  قمّمقرِ 

 ىم٤مسمٌؾ  ـَ يْ هذا اًمد   ني أَ  لمَ فم٤مٟم   ،ؿ ىم٤مدرون قمغم ذًمؽّني حيًٌقن أَ  ؿْ وهُ  ،ٝمؿٜمِ يْ دِ  وشمٌديؾِ 

 .قيرِ حْ واًمتي  ٌديؾِ ًمٚمتي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .247/ 2، ًملُم٤مم اًم٘م٤مؾمٛمل )شحم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ» (1)

 (.131-3/131ش )شمٗمًػم اًمًٕمدي» (3)
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 معهم
ًي ٟمَ أْ ك سمدَ طمتي   راد ُمٜمف اًمذي يُ  شئاُملؾْم اًمٞم٤ًمر اإلِ » قمـ ػمةِ ظِم إَ  ٜمقاِت ٤م ٟمًٛمع ذم اًم

 يٜم٤مدون ـْ رى، وؾمٛمٕمٜم٤م ُمَ ظْم ٞمققمل وأُ ٙم٤مر اًمٞم٤ًمر اًمِم  ومْ أَ  ـْ ٤م ُمِ ٜمً ٞمْ جِ يٙمقن هَ  نْ أَ 

 ؼْمَ ًمًمٞم٦م اًمٖمرب، وصم٤مًمث٦م يٓمرطمقن قمَ ؾْم أْ ٤م ُمع رَ ًمٞمٙمقن ُمتقاوم٘مً  :شاإلؾمئام اًمٚمٞمؼمازم»سمـ

م اإلؾمئا» وْ أَ ش ئاطملْص اإلؾمئام اإلِ » وْ أَ ش قيريٜمْ اإلؾمئام اًمتي » ؿاِت ؿ وًم٘م٤مءَ يمت٤مسم٤مِت 

 ؟ومٙمٞمػ جيتٛمٕم٤من شاإلؾمئام اًمٕمٚمًمين» قه سمتٞم٤مرٛمَ ؾْم أَ  ؿ هق ُم٤موآظمر صٞمح٤مِت  شاًمقؾمٓمل

يٜمل  دِ اًمئاي  وُمٕمٜمك اًمٕمٚمًمين  
(1). 

 وشمزويرِ  ،فُمٕم٤معمِ  وشمِمقيفِ  ،يـس صمقاسم٧م اًمد  ٛمْ ًمٓمَ  اًم٘مقمِ  ٦مُ وهٙمذا شمتقامم قمٌثٞمي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ } :ٟم٤م اهلل قمٜمف سم٘مقًمفؼَمَ ظْم ٝمؿ اًمذي أَ ًمٞمٌٚمٖمقا هدومَ  :ف٘مِ طم٘م٤مِِ 

ـْ  ، وسمئا ؿمؽٍّ  [131]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {پ پ پڀ  قمغم ٓي يريدون إِ   ُم٤ممَم ٚمقا إِ يِّم  ًم

 ٛمَ ت٤مف اعمًتٖمرسملم واًمٕمُ يمْ أَ 
ِ
 قمْ ا ُمع أَ ئقاًمذيـ شمقاـم ،دشمٜم٤مٚمْ ُمـ سمٜمل ضمِ  ئاء

ِ
 .يـهذا اًمد   داء

ه  ُم٘مر  ذم اًمٕم٤مملَ  ريٍّ ٙمْ ومِ  ُمريمزٍ  ؼمُ يمْ ٦ًم راٟمد اًمتل هل أَ ؾمي ١مَ ُمُ  شم٘مريرَ  ني أَ  ًمٞمُؾ واًمدي 

ـٍ  ىمدرٍ  ؼَمِ يمْ ع أَ ٛمْ سمجَ  ٦ًمُ ؾمي ١مَ ٦م، شُمٕمٜمك هذه اعمُ ُمريٙمٞمي ذم وٓي٦م يم٤مًمٗمقرٟمٞم٤م إَ  ٞمُس ِِ اًمري   ممٙم

 م ؾمٞم٤مؾم٦مَ اًمتل ختدِ  ح٤مِث سمْ ٘م٤مرير وإَ اًمتي  دادِ قمْ وإِ  ،ٝم٤متٚمٞمٚمِ  ؿي صمَ  ـْ وُمِ  ،ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت

ذم  احل٤ميمٛم٦مِ  ٦ًمِ ؾمي ١مَ قمغم اعمُ  يمٌػمٍ  سمِمٙمؾٍ  رةُ صم  ١مَ ٤م هل اعمُ ّني إِ  ، سمْؾ ٦مِ ُمريٙمٞمي إَ  احلٙمقُم٦مِ 

ئام واعمًٚمٛملم.. ؾْم ُمقاضمٝم٦م اإلِ  ّم٤مرَ ٟمْ ٤م أَ ذم سمحقصمٝم٤م ودراؾم٤مِت  وهل داقمٛم٦مٌ  ،ُمريٙم٤مأَ 

٦م، ٦م اًمٕم٤معمٞمي ٤مديٛمٞمي يمَ إَ  ٝم٤مداِت محٚم٦م اًمِمي  ـْ ٝمؿ ُمِ تُ ، هم٤مًمٌٞمي ٍػ وُمقفمي  سم٤مطم٨ٍم  1611يٕمٛمؾ هب٤م 

ذم شم٘مرير  ، ضم٤مءَ ُمٚمٞمقن دوٓر أُمريٙملٍّ  111 - 111سملم  ٤م شمؽماوح ُم٤مٝم٤م ؾمٜمقيًّ تُ ٞمي ُمٞمزاٟم

 اعمًٚمٛملم مَم ا ٟمٔمرٟم٤م إِ ذَ  إِ ٓي إِ  طمؾي  ف ٟٓمي م: أَ 3117ًمٕم٤مم  ٦مِ اًمٕم٤معمٞمي  ٦مِ ُمريٙمٞمي إَ  ٦ًمِ ؾمي ١مَ هذه اعمُ 

ٛمقن وُمًٚم ،قنوُمًٚمٛمقن شم٘مٚمٞمدي   ،قنصقًمٞم  )ُمًٚمٛمقن أُ  :هل ٤مٍت ئَ ومِ  سمعُ رْ ؿ أَ ّني قمغم أَ 

 (.قنوُمًٚمٛمقن قمٚمًمٟمٞم   ،قنطمداصمٞم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4(، )ص 326، اًمٕمدد )شجمٚم٦م اًمٌٞم٤من» (1)
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لم اًمذيـ قمغم لم اًمٕمٍماٟمٞم  جديدي  اعمًٚمٛملم اًمتي  لْمِ ػمشمَ ظِم إَ  لْمِ تَ ئَ وا سم٤مًمٗمِ ادُ رَ وىمد أَ 

ف ٚمُ هْ أَ  ـُ ُمِ ١مْ اًمٕمٍم اًمذي يُ  وروَح  ؿُ اعمتقاِِ  ئامُ ؾْم ؾمٞمخرج اإلِ  -هٙمذا زقمٛمقا- دهيؿيْ أَ 

 ًمْ وإِ  ٦مِ ٤ًمٟمٞمي ٟمْ اإلِ  ٦مِ ًمن سم٤مًمٙمقٟمٞمي يْ ي٤من واإلِ دْ ف سمت٘م٤مرب إَ ٤ٌمقمُ شمْ وأَ 
ِ
 دَ  قمَ مَم يدقمق إِ  ُم٤م ٖم٤مء

ِ
 اء

 احلٙمقُم٦مِ  ُم٘م٤مسمَؾ  ٦مِ ٞمي ٟمِ دَ اعمَ  وًم٦مِ ل سم٤مًمدي ٛم  ويتٕم٤مُمؾ سمًم ؾُم  ،ٝم٤مدُمـ سم٤مجلِ ١مْ يُ  ٤م يم٤من، ٓيًّ ر أَ أظَم 

 ْ  .(1)ًمخإ...٦مِ قمٞمي اًمنمي

ڃ }،  [8]ؾمقرة اًمّمػ: {ڑ ڑ کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ }

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 .[26]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: {ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ِٓٓٝٗ حلٛم ايٖض -2  َٓني:ِؤت بامُلَٓشس ٚايَعمت

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

﮿ ﯀ ﯁           

 .[131 -118]ؾمقرة آل قمٛمران: {     ڭ ڭ

 :فطمقل هذه أي٤مت ىمقًمَ  يمتقر طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين  ر اًمد  يذيمُ 

ٚمع قمغم شمٓمي  ٓم٤مٟم٦مٍ ٤مذ سمِ ـ اخت  ُمٜملم، ُمِ ١مْ ًمٚمٛمُ  ؿمديدٍ  قمغم تذيرٍ  ص  اؿمتٛمؾ هذا اًمٜمي »

 قاعِ ٟمْ أَ  ، وخمتٚمِػ ٦مِ اًمٕم٤مُمي  ًملِ قمْ ُمٜملم ذم إَ ١مْ ـ اعمٜم٤موم٘ملم اعمخ٤مًمٓملم ًمٚمٛمُ ُمٜملم، ُمِ ١مْ ار اعمُ ْه أَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.81( )ص 326، اًمٕمدد )شجمٚم٦م اًمٌٞم٤من» (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
هؿ رِ ٗمْ  قمـ اًمٙم٤مومريـ اعمج٤مهريـ سمٙمُ ، ومْمئًا ٦مِ قُمٞمي اًمٞمي  ِم٤مـم٤مِت واًمٜمي  احلريم٤مِت 

ىمٚمقهبؿ  اعمًٚمٛملم ُمـ اًمذيـ ذم ارِ ْه ُي١مَُمٜمقن قمغم أَ  ؿ، ويٚمحؼ هبؿ اًمذيـ ٓوقمداوِت 

 قمْ هؿ ًمألَ رِ وًمِِ  ؾ قمٚمٞمٝمؿ سمٞمعُ ٗم٤مق، وُمـ اًمٗم٤مؾم٘ملم اًمذيـ يًٝمُ دون اًمٜم   ٌض ُمرَ 
ِ
 .داء

وم٤معمٜم٤موم٘مقن ذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمتل  :ديدِ اًمِمي  ذيرِ حْ هذا اًمتي  ٤ٌمَب ؾْم أَ  ص   اًمٜمي وىمد سملمي 

ومٞمٝم٤م  َل ذَ خَ ، اًمتل اٟمْ دٍ طُم أُ  سمٕمد همزوةِ  ُم٤م وهل ُمرطمٚم٦مُ  انَ رَ ٛمْ آل قمِ  ومٞمٝم٤م ؾمقرةُ  ٟمزًم٧ْم 

ـِ  اهللِ دِ ٌْ ٜملم ُمٕمف، سم٘مٞم٤مدة قمَ ُمِ ١مْ واعمُ  ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم ٜم٤موم٘مقن قمـ اًمري اعم ـِ  َب  أُ  سم ، هل قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

ُمٜملم ذم ١مْ اعمُ  دي ِو  اعمٙم٤ميدِ  ، وشمدسمػمِ اعمًتقرِ  ؾِ ٙمت  اًمتي  غَ ٚمَ ٌْ سمٚمغ اعمٜم٤موم٘مقن ومٞمٝم٤م ُمَ  ُمرطمٚم٦مٌ 

 
ِ
 .ٝمؿٔمُ ٞمْ همَ  واؿمتدي  ،ـم٤مل هبؿ آٟمتٔم٤مرُ  وىمدْ  ،اخلٗم٤مء

  َومٝمل يمًم يكم ٓم٤مٟم٦مً ٤مذ اعمٜم٤موم٘ملم سمِ ـ اخت  ُمِ  ديدِ اًمِمي  ذيرِ حْ اًمتي  ٤ٌمُب ؾْم ٤م أَ ُمي أ: 

َ  زالِ ٟمْ ُمٜملم، وإِ ١مْ قال اعمُ طْم ٤ًمد أَ ومْ قن ذم إِ ئُ ٌٓمِ ون وٓ يُ ٘مٍم  يُ  ؿ ّٓني أَ  :ُل وي إَ   رِ اًميي

ٝمؿ ٟمٗمقؾُم  ك شمٓمٞم٥َم طمتي  :ٝمؿداِِ قمْ أَ  ةِ رَ ازَ ١مَ ٝمؿ، وُمُ صٗمقومِ  قاهؿ، ومتزيِؼ ىمُ  هبؿ، وشمقهلمِ 

 ٝمؿ.تِ ومَ ٠مْ ؿَم  ٤ملِ َّم ئْ تِ سم٤مؾْم 

  ُمٜملم يمؾ  ١مْ يٜمزل سم٤معمُ  نْ قن أَ ؿ يتٛمٜمي ّني أَ  :٤ميناًمثي 
ٍ
، وهذا رٍ وَضَ  ٦مٍ وُمِم٘مي  ٧ٍم ٜمَ وقمَ  سمئاء

 ُمٜملم.١مْ اعمُ  دي  شمدسمػم اعمٙم٤ميد ِو مَم قن، وإِ يتٛمٜم   ًمتح٘مٞمؼ ُم٤م ؾِ ٤مذ اًمقؾم٤مِِ  اخت  مَم يدومٕمٝمؿ إِ 

ٝمؿ، تِ ٜمَ ًِ ًمْ أَ  وومٚمت٤مِت  ،قاهلؿىمْ ذم أَ  فمٝمرْت  ُمٜملم ىمدْ ١مْ ٝمؿ ًمٚمٛمُ ِْم ٖمْ سمُ  ُم٤مراِت أَ  ني أَ  :٤مًم٨ُم اًمثي 

، ٗمقسِ واًمٜم   ذم ظم٤ٌمي٤م اًم٘مٚمقِب  يٙمتِمػ ُم٤م نْ يًتٓمٞمع أَ  ٜم٦مَ ٓمْ واًمٗمِ  يم٤مءَ اًمذي  ف اهلُلٌَ هَ وَ  ـْ وُمَ 

 ٜم٦م.ًِ ًمْ وومٚمت٤مت إَ  ،قالىمْ ُمٕم٤مريض إَ  ـْ ُمِ 

ٞمف هذه ًمَ ُمٜملم، وُم٤م شمدومع إِ ١مْ ْم٤مء ًمٚمٛمُ ٖمْ سمَ  ـْ هؿ ُمِ ٗمٞمف صدورُ خُتْ  ُم٤م ني أَ  :اسمعُ اًمري 

 ٌَ  ـْ ر ُمِ ٤م فمٝمَ ممي  ؼَمُ يمْ ُمٜملم، هق أَ ١مْ ار سم٤معمُ ْض ًملِ  ؾِ اًمقؾم٤مِِ  ٤مذِ ، واخت  دٍ ٞمْ ويمَ  رٍ ٙمْ ُمَ  ـْ ُمِ  ْم٤مءُ ٖمْ اًم

 ٖمْ اًمٌَ  اِت ٤مرَ ُمَ أَ 
ِ
 ٝمؿ.تِ ٜمَ ًِ ًمْ قمغم أَ  ْم٤مء
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 ٝمقهؿ، وىمدْ قضم  ُمُ  ؿْ وهُ  ،ٝمؿٌثُ ظْم هؿ وأَ ٓمرُ ظْم أَ  ؿْ ُمٜمٝمؿ، هُ  قدِ ٝمُ ُمٜم٤موم٘مل اًمٞمَ  ني أَ  :اخل٤مُمُس 

 ني ُمٜم٤موم٘مل اعمنميملم، سم٥ًٌم أَ  ـْ ا ُمِ وضرً  اذًّ  ػي ظَم يٙمقٟمقا أَ  نْ أَ  يم٤من اعمٗمروُض 

ؿ ّني ، وسم٥ًٌم أَ قراةُ ٝم٤م، وُمٜمٝم٤م اًمتي ٥م اهلل يمٚم  ُمٜمقن سمٙمتُ ١مْ ٤مدىملم يُ ُمٜملم اًمّمي ١مْ اعمًٚمٛملم اعمُ 

 ذْ إِ  :٤مهٝمؿٝمؿ دِم ؿ وٟمٗمقؾِم ىمٚمقهِب  ةِ ، وسمراءَ ٦مِ ًمٟمٞمي يْ اإلِ  ةِ قي ظُم قن ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم سمداومع إُ ٌ  حُي 

 ٚمقّنؿ سمح٥ًم فم٤مهرهؿ.يٕم٤مُمِ 

ًي ا  طم٤مىمدٍ  وٍّ دُ ، سمٕملم قمَ ٤م٤ٌمقمً ُمٜملم وُم٤م يٜمزل هبؿ شمِ ١مْ اعمُ  قاَل طْم ٌقن أَ ؿ يرىمُ ّني أَ  :٤مدُس ًم

ْ  نْ وم٢مِ  :ُم٤ميمرٍ  ًًّ  وًمقْ  ٤مُمَ  ٝمؿ طمًٜم٦مٌ ًْ ًَ مَت  نْ هؿ ذًمؽ، وإِ ، ؾم٤مءَ ىمٚمٞمٚم٦مٍ  ٤م، وسمٜم٦ًٌمٍ ٤م رومٞم٘مً يم٤من ُم

٤م ُمٜمٝمؿ، ٔمً ٞمْ وهمَ  ،ُمٜملم١مْ ًمٚمٛمُ  ٝمؿ قمداءً ذم ىمٚمقهبؿ وٟمٗمقؾِم  ني َٕ  :يٗمرطمقا هب٤م ،٦مٌ ئَ ٝمؿ ؾمٞم  ٌْ ِّم شمُ 

 ٤م هلؿ.ًْم ٖمْ وسمُ 

 قدِ ٝمُ اًمٞمَ  قًم ُمٜم٤موم٘م، وٓ ؾمٞمي ٓم٤مٟم٦مً سمِ  ٦مً ٤مذ اعمٜم٤موم٘ملم قم٤مُمي ـ اخت  حذير ُمِ ٤ٌمب اًمتي ؾْم أَ  هذه سمٕمُض 

 .(1)٤مًْم ٖمْ وسمُ  وقمداوةً  ،٤م٘مً ٜمَ ٤م وطَم ٔمً ٞمْ ا، وهمَ رً ٙمْ ا وُمَ يمٞمدً  د  ؿَم وإَ  ،٨ٌُم ظْم ومٝمؿ إَ  :٦مً ظم٤مصي 

ـُ   نْ اًمتل يٜمٌٖمل أَ  ٓم٤مٟم٦م اًمنمي  سمِ  ـْ ؿ ُمِ ّني أَ  ؿمؽي  ٗم٤مق ٓاًمٜم   ُؾ هْ وأَ » :$ ػْمٍ ثِ يمَ  ىم٤مل اسم

قمـ  ڤ ي  رِ دْ اخْلُ  دٍ ٞمْ ٕمِ  ؾَم ِب قمـ أَ  $ ي  ٤مرِ خَ اًمٌُ  ٤ممُ ُمَ روى اإلِ  .٘مَمشُمٓمرد وشمُ 

 :٤منِ تَ ٤مٟمَ ٓمَ سمِ  فُ ًمَ  ٧ْم ٤مٟمَ  يمَ ٓي إِ  ٦مٍ ٗمَ ٞمْ ٚمِ ظَم  ـْ ُمِ  َػ ٚمَ خْ تَ  اؾْم َٓ وَ  لٍّ ٌِ ٟمَ  ـْ ُمِ  اهلُل ٨َم ٕمَ ٤م سمَ ُمَ » :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي 

 قمُ ُّم ٕمْ ٤معمَْ ومَ  ،فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  فُ ْم  َتُ وَ  ٤مًمنمي  سمِ  هُ رُ ُمُ ٠مْ شمَ  ٦مٌ ٤مٟمَ ٓمَ وسمِ  ،فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  فُ ْم  َتُ وَ  وِف رُ ٕمْ ٤معمَْ سمِ  هُ رُ ُمُ ٠مْ شمَ  ٦مٌ ٤مٟمَ ٓمَ سمِ 

 .(2()3)ش٤ممَم ٕمَ شمَ  اهلُل ؿَ َّم قمَ  ـْ ُمَ 

 ٦مِ هلؿ واعمِم٘مي  ٧ِم ٜمَ اًمٕمَ  د  وُ  ـْ ٗم٤مق ُمِ اًمٜم   ؾِ هْ أَ  قمٚمٞمف ىمٚمقُب  ُمٜملم ُم٤م١مْ  ًمٚمٛمُ هٜم٤م يتٌلمي  ـْ وُمِ 

 .(4)ةٍ وؿمدي  ٦مٍ ف ذم ُمِم٘مي ٕمَ ىمَ وْ ا أَ ذَ إِ  ٤مومئاٟمً  ومئانٌ  ٧َم ٜمَ قمْ ٖم٦م أَ ٘م٤مل ذم اًمٚم  يُ ، هبؿ ٤مزًم٦مِ اًمٜمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.387-386-381/ 1، ًمٚمٛمٞمداين )شفم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»يٜمٔمر:  (1)

 (.1/438ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»يٜمٔمر:  (3)

 (.6327أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًم٘مدر سم٤مب: اعمٕمّمقم ُمـ قمّمؿ اهلل، سمرىمؿ: ) (2)

 (.1/391، ًمٚمٛمٞمداين )شفم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»( 4)
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ُي٘مٍِمون وٓ  : ٓ [118]ؾمقرة آل قمٛمران:  {ڎ ڈ ڈ} :ف شمٕم٤ممم٤م ىمقًمُ ُمي أَ 

 ًمْ ن ذم إِ ئقٓمِ ٌْ يُ 
ِ
ًٓ  ارِ ْض واإلِ  ٤ًمدِ ومْ اإلِ  ٘م٤مء ً   واهلئاكُ  ٘مّم٤منُ اًمٜم   :سمٙمؿ. وظم٤ٌم  ؿ  واًم

 .(1)شاًمٕم٘مؾ واجلٜمقن ، واخل٤ٌمل: وم٤ًمدُ اًم٘م٤مشمُؾ 

وُمًتِم٤مريـ  اءَ رَ زَ ووُ  ًمٞم٤مءَ وْ ٤مذ اًمٙم٤مومريـ أَ قمـ اخت   كيمًم ّن اهللَ ني  وهل أَ َٓ : أَ ًمٓمٞمٗم٦مٌ 

 ؾمقاءً  ِهٍّ  وُمقوعَ  ٍح ّْم ٟمُ  وقمٞم٦ٌمَ  ٓم٤مٟم٦مً ٤مذ اعمٜم٤موم٘ملم سمِ ك قمـ اخت  يمذًمؽ َّن  ،ٗم٤مءَ ٚمَ وطُم 

 
ٍ
اعمٜم٤موم٘ملم  ني  أَ مَم ِمػم إِ ُمـ اًمٌح٨م سمًم يُ  ُمقوعٍ  د ذم همػم ُم٤موهذا اًمذي ُأيم   ..سمًقاء

 ُمـ اًم٘مقاقمدِ  ني ُمٜملم. إِ ١مْ اعمُ  دي ِو  واطمدٍ  ٍق دَ ٜمْ ٕمٝمؿ ذم ظَم قمغم اظمتئاف ذاِِ  ٤مرَ ٗمي واًمٙمُ 

 قمغم اجلقارِح  رَ ٝمَ ٔمْ يَ  نْ وأَ  دي ٓسمُ  ُس ٗمْ ف اًمٜمي تْ ٕمَ ٛمَ جْ تَ واؾْم  ادِ ١مَ د ذم اًمٗمُ شمردي  ُم٤م ني أَ  ٛم٦مِ ًٚمي اعمُ 

 ٤ًمن.اًمٚم   ف وومٚمت٤مِت ضْم اًمقَ  ًمِت ًَ وىمَ 

ٌ  اًمتي  ني إِ » :$ ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  ـُ ئام اسمْ ؾْم اإلِ  ي٘مقل ؿمٞمُخ   ٙمؾِ واًمِمي  ي  ذم اًمز   ٤مهرَ اًمٔمي  فَ ِم

  ً ٌي  ةٍ ُمقدي  ٟمقعَ  َث قرِ يُ  نْ أَ  دي سمُ  ٓ واًمٕم٤مداِت  ٚمقكِ واًم تِم٤مهبلم ذم سملم اعمُ  وُمقآةٍ  ٦مٍ وحم

ٌي  ني يمًم أَ  ،اًم٤ٌمـمـ ٤م ًٌ قرث شمٜم٤مؾُم شمُ  ىمدْ  – ٤مهدُ وهذا هق اًمِمي  –٤م ذم اًم٤ٌمـمـ ًْم يْ أَ  ٦مَ اعمح

 .(3) ش٤مهرذم اًمٔمي  ئًا وشمِم٤ميمُ 

 ٗمك دؾمٞم٦ًمً ظْم أَ  ـْ ر، وُمَ ٤م فمٝمَ ٛمر ؿمٞمئً ْو ُمـ أَ  ني أَ  :هذه اًم٘م٤مقمدةِ  ـْ يًتخٚمص ُمِ 

ـَ ٌْ تَ اؾْم  ـْ وُمَ  ٧ْم،اؾمت٤ٌمٟم  ،فيمئاُمِ  قمغم صٗمح٤مِت  ٧ْم ٦ًم ًمٚمٛم١مُمٜملم ـمٗمحَ وُمِم٘مي  ٤مقَمٜمَتً  ٓم

 ف.وم٤مشمِ شمٍم   وسمٕمضِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/391، ًمٚمٛمٞمداين )شفم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق» (1)

اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ ، اعم١مًمػ: شم٘مل اًمديـ أسمق شاىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ»(3)

سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل  اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اهلل سمـ أب اًمًئام سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد قمٌد

اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ، اًمٜم٤مذ: دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، ًمٌٜم٤من،  هـ(، اعمح٘مؼ: ٟم٤مس قمٌد738)اعمتقرم: 

 ( سمتٍمف يًػم.42/ 1م )1999 -هـ 1419اًمٓمٌٕم٦م: اًم٤ًمسمٕم٦م، 
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ـْ ًَم ٝمْ وُمَ   ظمٚمٞم٘م٦مٍ  ـْ ُمِ  ٍئ رِ اُمْ  قمٜمدَ   شمٙم

 

 ؿِ ٚمَ شُمٕمْ  ٤مسِ ٗمك قمغم اًمٜمي ٤م خَتْ ٤مهلَ ظَم  نْ وإِ 

ًي  ىم٤مل سمٕمُض    قمغم ىمًًمِت  ٤م اهلُلهَ رَ ٝمَ فمْ  أَ ٓي إِ  هيرةً  دُ ٌْ اًمٕمَ  َهي أَ  ُم٤م» :اهلل رمحٝمؿٚمػ اًم

[21]ؾمقرة حمٛمد: {پ پ پ ڀڀ}ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :ف٤ًمٟمِ ًمِ  ومٚمت٤مِت  وْ أَ  ،فٝمِ ضْم وَ 
 .ش(1)

ـُ  وىم٤مل حيٞمك ه ذم ؽْمَ ؽ ؾِم هتَ  ،ذم اًمن    ظم٤من اهللَ  ـْ ُمَ »: (3)$ ٤مذٍ ٕمَ ُمُ  سم

 .(2)ش٦مِ اًمٕمئاٟمٞمَ 

ًي  وىم٤مل سمٕمُض   يم٤ًمه اهلل شمٕم٤ممم ٓي إِ  هيرةً  دُ ٌْ اًمٕمَ  َهي أَ  ُم٤م» :اهلل رمحٝمؿٚمػ اًم

 .(4)شا ومنم  ذًّ  نْ وإِ  ،ا ومخػمٌ ػْمً ظَم  نْ إِ  :ه٤مداءَ رِ 

ٌي  ـْ ومٛمَ  :ه١مٓء يمثػمٌ  ث٤مَل ُمْ أَ  ني ويمذًمؽ ذم زُم٤مٟمٜم٤م ٟمجد أَ   رَ قْ همَ  ؼَمَ ؿ وؾَم ع يمت٤مسم٤مِت شمت

٤م ٞم٤مٟمً طْم ر ذًمؽ أَ وئمٝمَ  ...ف اًم٘مٚمقُب ٜم  ٙمِ ل سمًم شمُ قطمِ يُ  ـ اًم٘مقل ُم٤محلْ  ـْ ومٞمٝم٤م ُمِ  دَ ضَم ؿ وَ اِت ٘م٤مءَ ًمِ 

ً  اؾمتٝمزاِِ  وذم ٦مِ هلٞمي ات اإلِ ٝمؿ ًمٚمذي ِو ذم شمٕمر   ُمٜملم ١مْ ٝمؿ سم٤معمُ ريتِ خْ وؾُم  ٦مِ قيي ٌِ اًمٜمي  ٦مِ ٜمي ٝمؿ سم٤مًم

ٌ  ؿ سم٤مًمتي وُمٜم٤مداِت   قمْ ف سم٠مَ ِم
ِ
ـِ ٤مِت ٓمَ ٘مَ ؾَم  ثرُ يمْ ـ، ومًم أَ يْ اًمد   داء  ٓي إِ  ك اهلُلسمَ ٠مْ ويَ  !ؿ ذم هذه اعمٞم٤مدي

 {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ}ٝمؿ، تَ ئَ ٞمْ ٌِ ي ظَم ٕمر  هؿ ويُ ؽْمَ ؽ ؾِم ف هيتِ ٟمي أَ 
 .[11]ؾمقرة إٟمٕم٤مم:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – إومم : اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م – سمٚمٜمًٞم٦م دار، اًمٕم٤ٌمد حمٛمد وًمٞمد ،شاًمنيرة إصئاح ذم ةاًمذظمػم»( 1)
 . (44-42)ص هـ(1416)

، اًمقاقمظ، ُمـ يم٤ٌمر اعمِم٤ميخ، ًمف يمئام ضمٞمد، وُمقاقمظ ُمِمٝمقرة، شمقذم هق: حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ اًمرازي (3)

ز إن ُم٤مشم٧م، إٟمًم أسمٙمل قمغم طم٤مضمتل إن وم٤مشم٧م. ٓ هـ(، ُمـ أىمقاًمف: ًم٧ًم أسمٙمل قمغم ٟمٗم318ؾمٜم٦م )

يٗمٚمح ُمـ ؿمٛمٛم٧م راِح٦م اًمري٤مؾم٦م ُمٜمف. ُمًٙملم اسمـ آدم: ىمٚمع إطمج٤مر أهقن قمٚمٞمف ُمـ شمرك 

إوزار.ٓ شمًتٌٓمئ اإلضم٤مسم٦م وىمد ؾمددت ـمري٘مٝم٤م سم٤مًمذٟمقب. اًمدٟمٞم٤م ٓ شمٕمدل قمٜمد اهلل ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م، 

/ 14ش )شم٤مريخ سمٖمداد»(، 71 – 11/ 11ش )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء»وهق ي٠ًمًمؽ قمـ ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م. يٜمٔمر: 

318 – 313.) 

 سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م – اعمٕمروم٦م دار وم٤مظمقري، اًمٜم٤مذ: حمٛمقد : اجلقزي، ت٘مٞمؼ اسمـ ،شاًمّمٗمقة صٗم٦م»( 2)

 (.3/214م(، )1979-1299) اًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م

 (.11، ًمقًمٞمد اًمٕم٤ٌمد )صشاًمذظمػمة ذم إصئاح اًمنيرة»( 4)
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3- َٝ ُُُتنشاٖ  َٓني:ِؤِٗ يً

ڑ ک ک ک ک گ } :ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم يٙمِمػ طم٘مٞم٘م٦مَ  ُم٤م ْمُؾ ومْ وأَ 

 ھ ہ ہ} ئاه:ذم قمُ  ف قمزي ، وىمقًمُ  [118]ؾمقرة آل قمٛمران: {گ گ گڳ

 .[119]ؾمقرة آل قمٛمران: {﮲﮳ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

ـُ  ڑ ک ک ک ک گ }: ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم $ ػْمٍ ثِ يمَ  ىم٤مل اسم

ؿ ٝمِ قهِ ضُم وُ  ىمد ٓح قمغم صٗمح٤مِت  ْي أَ » :[118]ؾمقرة آل قمٛمران: {گ گ گڳ

ـ ُمِمتٛمٚمقن قمٚمٞمف ذم صدورهؿ ُمِ  ؿْ هُ  ُمع ُم٤م –اًمٕمداوة  ـَ ٝمؿ ُمِ تِ ٜمَ ًِ ًمْ أَ  ٤مِت تَ ٚمَ وومَ 

 ٖمْ اًمٌَ 
ِ
 .(1)شقم٤مىمؾٍ  ٥ٍم ٞمْ ٌِ ف قمغم ًمَ خيٗمك ُمثٚمُ  ٓ ُم٤م –ف ٚمِ هْ ئام وأَ ؾْم ًملِ  ْم٤مء

 ـْ ه٤م ُمِ رَ ٤مُمَ ٤م ظَم عمَِ  :ذم يمئاُمٝمؿ ْم٤مءُ ٖمْ اًمٌَ  رْت ٤م ىمد فمٝمَ ّني : أَ واعمٕمٜمك» :قيم٤مين  وىم٤مل اًمِمي 

ٌُ  ةِ ؿمدي  طمقا ، وسي ٦مَ ٞمي ٘مِ ذم صدورهؿ، ومؽميمقا اًمتي  ٝمؿ ُم٤متُ ٜمَ ًِ ًمْ أَ  ٝمرْت فمْ أَ  ،دِ ًَ ض واحلَ ٖمْ اًم

 .ذم ذًمؽ واوٌح  رُ ُمْ وم٤مَٕ  ٤م اًمٞمٝمقدُ ُمي ٙمذي٥م. أَ سم٤مًمتي 

 يي ـمقِ  ٨ِم ٌْ يٙمِمػ قمـ ظُم  ٝمؿ ُم٤متِ ٜمَ ًِ ًمْ أَ  ٤مِت تَ ٚمَ ومَ  ـْ ر ُمِ اعمٜم٤موم٘مقن ومٙم٤من ئمٝمَ ٤م ُمي وأَ 
 ٝمؿ.تِ

 ني َٕ :  [118]ؾمقرة آل قمٛمران: {گ گ گ گڳ}ًمٌٞم٤من طم٤مهلؿ  وهذه اجلٛمٚم٦مُ 

دور ذم اًمّم    ُم٤ممَم ٦ٌم إِ ًْ سم٤مًمٜم   شمٚمؽ اًمٗمٚمت٤مُت  سمْؾ ، دورُ ف اًمّم  ٜم  ٙمِ ٤م شمَ ممي  ىمؾ  ٝمؿ أَ تِ ٜمَ ًِ ًمْ أَ  ٤مِت تَ ٚمَ ومَ 

 ا.دًّ ضمِ  ىمٚمٞمٚم٦مٌ 

 {﮳  .[119]ؾمقرة آل قمٛمران: {ے ے ۓ ۓ﮲ 

 :٘م٤مَل يُ  نْ ف يم٤من يٙمٗمل أَ ٟمي ذم أي٦م ُمع أَ  {ے} ُمقىمعُ  ومٞم٘مقل ُم٤م ٌؾ ؾم٤مِِ  ُل ي٠ًمَ  ىمدْ 

 اًمٕمجزِ  ـَ ُمِ  ؿ ذم ُمقىمٍػ ّني هق أَ  ، واجلقاُب ظِ ٞمْ اًمٖمَ  ـَ ُمِ  َؾ ٤مُمِ ٟمَ إَ  اققا قمْم  ٚمَ ا ظَم ذَ وإِ 

ٝمؿ ًِ ٗمُ ٟمْ قا سم٠مَ ٚمَ ظَم  ا ُم٤مذَ هبؿ، وم٢مِ  ٥ِم اعمّم٤مِِ  زالِ ٟمْ وإِ  ،ُمٜملم١مْ ٙم٤مي٦م سم٤معمُ ٤مق اًمٜم  حلْ قمـ إِ  ّمقرِ واًم٘مُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/439ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)
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 ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ٕمٌػم قمًمي هؿ ًمٚمتي ْم٤مؤُ قمْ ك أَ شمتحري  ،ُمٜملم١مْ ُمـ اعمُ  ىمٞم٥ِم ِ اًمري  لْمِ ا قمـ قمَ سمٕمٞمدً 

 ،ُمٜملم١مْ قمغم اعمُ  َض ٌْ هؿ اًم٘مَ رِ  شمّمق  مَم ٝمؿ يًٌ٘مٝمؿ إِ ٚمُ ومتخٞم   :ُمٜملم١مْ اعمُ  دي ؿ ِو ىمٚمقهِب و

، ٦مٍ اديي رَ إِ  ٓ سمحريم٦مٍ  ٝمؿ سم٤مًمٕمض  ٚمِ ٤مُمِ ٟمَ ٤ٌمدرون قمغم أَ ٤م، ومٞمُ ٤م وّنًِم ؿ قمْمًّ ٜم٤مِّن ؾْم ٝمؿ سم٠مَ واومؽماؾِم 

 ٤مهرةُ اًمٔمي  ٦مُ ٞمي ً  احلريمت٤من احلِ  ، وم٤مضمتٛمٕم٧ْم ؿْ تُ ٟمْ ٙمؿ أَ داظمٚمٝم٤م شمٕمْم   ـْ ٝمؿ ُمِ ٟمٗمقؾَم  ني أَ  دَ ٞمْ سمَ 

 .(1)شاًم٤ٌمـمٜم٦مُ  ٦مُ ٞمي ًِ ٗمْ واًمٜمي 

 ، ومٙمؿْ وزُم٤منٍ  طملمٍ  ٗم٤مق ذم يمؾ  اًمٜم   ٦ٌمِ ّْم قمُ  نِ ٠مْ ؿَم  ـْ ٤م هق ُمِ ممي  رُ واعمتٙمري  وهذا اعمِم٤مهدُ 

ٛمقا ا شمًٜمي ذَ ُمٜملم إِ ١مْ قمغم اعمُ  ٦مُ ٜمَ ٞمْ ٖمِ ٤م اًمْمي ْت رَ همَ وْ أَ  ىمدْ  ه٤م، وصدورٍ دُ ٘مْ طمِ  دوملمٍ  ىمٚمقٍب  ـْ هلؿ ُمِ 

 ٤مُس د اًمٜمي اًمٕم٤ٌمد وقم٘مَ  واُح رْ قمٚمٞمٝمؿ أَ  تٛمٕم٧ْم  ُمٜم٤مؿمط اخلػم واضْم مَم إِ وؾمٌ٘مقا  اًمٕمز   ُمراشم٥َم 

ًَ دام اعمٜم٤موم٘ملم اًمٌِ ىمْ ت٧م أَ  ـْ ٥م ُمِ وؾمحَ  قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد اهلل أُم٤مَل   طِ ٘مْ ٤ًمط، ومٙم٤مٟمقا يم

 ٘مُ ٜمَ طَم  يمؿْ  ، ومٞم٤م هللِ هلؿ وٓ اقمت٤ٌمرَ  نَ زْ وَ  اعمت٤مع ٓ
ِ
 قم٤مةِ لم واًمد  ٤مٟمٞم  سمي اًمري  ٝمؿ قمغم اًمٕمٚمًمء

 دُ ، وشمٕمد  اًمٙمريؿِ  آنِ رْ ؼ اًم٘مُ طمٚمَ  هؿ اٟمتِم٤مرُ قءُ ًُ يَ  !٤مصحلماًمٕمٚمؿ اًمٜمي  ٦مِ ٚمّملم وـمٚمٌخْ اعمُ 

ٝمؿ عمُِ ١مْ ويُ  ،٤مس قمغم جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ٤ٌمل اًمٜمي ىمْ إِ  ؿ يمثرةُ ُّن زَ قة، وحَيْ قمْ اًمدي  ُمٙم٤مشم٥ِم  ُمٜم٤مؿمطِ 

 ٌٞم٥ِم ٝمؿ ًمٚمٓمي تِ يَ ؤْ قمغم رُ  ةً ْنَ رون طَم ويتْمقي  ، سمْؾ ئاُمل  ؾْم يط اإلِ اًمنمي  وؿمٞمقعُ  ذيٕم٤منُ 

 .٦ٌمِ حجي اعمُ  ةِ واعمرأَ  ح٤مومظِ اعمُ  ٤مرِ واًمٓمٞمي  ـِ تدي  اعمُ  عمٝمٜمدسِ وا اعمًٚمؿِ 

ـْ   هؿ قمغم شمقؾم  ٤ٌمدِ يمْ أَ  ِػ وهَلْ  دٍ ٛمَ يمَ  ٟم٤مهٞمؽ قم
ِ
مجٕمٞم٤مت  دِ وشمزايُ  ،اهل٤مدوم٦مِ  ع ىمٜمقات اًمٗمْم٤مء

 ٤ٌمِب ُمـ اًمِمي  يمثػمٍ  ٤ممٍ ئَ ومِ  واٟمٕمٓم٤مِف  ، سمْؾ ٤مصم٦م اعم٤ٌمريم٦مِ همَ اإلِ  قة وُمرايمزِ قمْ اًمدي  ٤ًمِت ؾمي ١مَ وُمُ  اًمؼِم  

ً   ،يٜمٝمؿؿ قمغم دِ ٤ٌمهلِ ىمْ وإِ  ،ؿصمْ اإلِ  قمـ ُم٤ًمًمؽ اهلقى وُمزاًمِؼ  ٞم٤مِت واًمٗمت ٝمؿ ي ٟمٌٞم  دْ ٝمؿ هبَ ٙمِ ومت

﮶﮷} ، ًمذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ملسو هيلع هللا ىلص ﮵   .[119]ؾمقرة آل قمٛمران:  {﮴ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سمتٍمف يًػم.1/399، ًمٚمٛمٞمداين )ش٤مهرة اًمٜمٗم٤مقفم» (1)
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 معهم
ـُ  ُمقشمٙمؿ  ف ـمٚم٥ُم ٝمؿ، سحيُ ٔمِ ٞمْ يٛمقشمقا سمٖمَ  نْ قمٚمٞمٝمؿ سم٠مَ  قم٤مءُ واًمد  » :(1)قرٍ ٤مؿُم قمَ  ىم٤مل اسم

 .(3)شؿطمٞم٤مِت  قَل قمـ ُمئازُمتف هلؿ ـمُ  ٜم٤مي٦مٌ ٝمؿ وهق يمِ ٔمِ ٞمْ همَ  سم٥ًٌم

 ٜٓايْٛٗا: ِٗ حبظ١ُِْٕٓضَٓني ُٚحِؤصاب امُلِٗ مُبُحِشَف -4

  ً ً   ٛم٦مُ وهذه اًم ىمٚمقب اًمٓم٤مسمقر  ت٤مرَ ؾْم ًمت اًمتل شمٗمْمح وتتؽ أَ يمٖمػمه٤م ُمـ اًم

 ...ّمػمةُ ًمف اًمٌ ٞم٧ْم وقمٛمِ  ،ادُ ١مَ ض ُمٜمف اًمٗمُ اخل٤مُمس اًمذي ُمرِ 

لى مُ  تعا مـُ تعتؾج به ضغائِ  ا ماـً بق  قال  ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   } :ف

             ڭ 

 .[131]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڭ

 اُمٜمقن هورً ١مْ ٤م اعمُ هي  شمٜم٤مًمقا أَ  نْ إِ » :$يـ ٗمن  اعمُ  ؿمٞمُخ  ي  ؼَمِ اًمٓمي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

ًٓ  ٤مُس وشمت٤مسمع اًمٜمي  ،يمؿسمٔمٝمقريمؿ قمغم قمدو    ،ٙمؿٞم  ٌِ ٟمَ  وشمّمديِؼ  ، ذم ديٜمٙمؿدظمق

 وْ أَ  ،ًمٙمؿ ٦مٍ هيي  ٗم٤مِق ظْم سم٢مِ  ،ةٌ ٙمؿ ُم٤ًمءَ ٚمْ ٜمَ شمَ  نْ هؿ، وإِ ١مْ ًُ يَ  ،ٙمؿداِِ قمْ ٙمؿ قمغم أَ وُمٕم٤موٟمتِ 

 ٤م.قا هِب طُم رَ ٗمْ يَ  ،ؿٙميٙمقن سملم مج٤مقمتِ  اظمتئاٍف  وِ أَ  ،ًمٙمؿ ُمٜمٙمؿ ٤مسم٦م قمدوٍّ َص سم٢مِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، رِٞمس اعمٗمتلم اعم٤مًمٙمٞملم سمتقٟمس،  1292، وشمقذم: 1396)وًمد: هق: حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر  (1)

( ؿمٞمًخ٤م 1923وؿمٞمخ ضم٤مُمع اًمزيتقٟم٦م وومروقمف سمتقٟمس. ُمقًمده وووم٤مشمف ودراؾمتف هب٤م. قملم )قم٤مم 

أقمْم٤مء اعمجٛمٕملم اًمٕمرسمٞميلم ذم دُمِمؼ واًم٘م٤مهرة. ًمف ُمّمٜمٗم٤مت ُمٓمٌققم٦م، ًملؾمئام ُم٤مًمٙمٞم٤ًّم. وهق ُمـ 

اًمتحرير »وش أصقل اًمٜمٔم٤مم آضمتًمقمل ذم اإلؾمئام»وش ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م»ُمـ أؿمٝمره٤م 

ُمقضمز »وش أصقل اإلٟمِم٤مء واخلٓم٤مسم٦م»وش اًمقىمػ وآصم٤مره ذم اإلؾمئام»ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، ، وش واًمتٜمقير

أرسمٕم٦م أضمزاء. ويمت٥م يمثػما ذم اعمجئات. ش ديقان سمِم٤مر سمـ سمرد»٘مف وٟمنمه ، ومم٤م قمٜمل سمتح٘مٞمشاًمٌئاهم٦م

 (.174/ 6ش )إقمئام»يٜمٔمر: 

 -، اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، دار اًمٜمنم : دار ؾمحٜمقن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع شاًمتحرير واًمتٜمقير»( 3)

 (.4/67م(، )1997شمقٟمس، ؾمٜم٦م )
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 ٗم٦مً ًمْ ئام أُ ؾْم اإلِ  ؾِ هْ أَ  ـْ ا ُمِ وْ أَ ا رَ ذَ وم٢مِ » :ومٞمف اًمذي ضم٤مءَ  $ ةَ ٤مدَ تَ ىمَ  روى ىمقَل  ؿي صمُ 

 .ؿْ هُ ٤مءَ ؿ ذًمؽ وؾَم ٝمُ ٤مفمَ همَ  ،هؿقمغم قمدو   اوفمٝمقرً  ومج٤مقم٦مً 

راف ـمْ أَ  ـْ ُمِ  ٌف ـمرْ  ٞم٥َم ِص أُ  وْ أَ  ،٤مواظمتئاومً  ىم٦مً رْ ئام ومُ ؾْم ؾ اإلِ هْ أَ  ـْ ا ُمِ وْ أَ ا رَ ذَ وإِ 

 ،ج ُمٜمٝمؿ ىمرنٌ ًم ظمرَ يمٚمي  ؿْ ومٝمُ  :قا سمفجُ ٝمَ تَ واسمْ  ،جٌقا سمفقمْ وأُ  ،ذًمؽ ،ؿهُ َهي  ،اعمًٚمٛملم

اهلل  ف، ومذاك ىمْم٤مءُ قمقرشمَ  رَ ٝمَ فمْ وأَ  ،فتَ جي طُم  َؾ ٓمَ سمْ وأَ  ،فتَ حمٚمي  ٠مَ ـمَ وْ وأَ  ،فدوصمتَ طْم أيمذب اهلل أُ 

 .(1)ش يقم اًم٘مٞم٤مُم٦ممَم ل إِ سم٘مِ  ـْ وومٞمٛمَ  ،ُم٣م ُمٜمٝمؿ ـْ ومٞمٛمَ 

    } :هلؿ ٤مُمٜملم وشمٓمٛمٞمٜمً ١مْ ٤م ًمٚمٛمُ شمثٌٞمتً  :اومٕم٦مُ واعمد  اعمٕم٤مجل٦مُ ِت ٠مْ شمَ  ؿي صمُ 

 .[131]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڭ ڭ      

]ؾمقرة آل  { } قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: $ قيم٤مين  اًمِمي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

 ُم٤م وْ أَ  ،ؿ٘مقا ُمقآِت وشمتي  ،٤مىم٦مِ ٙم٤مًمٞمػ اًمِمي قمغم اًمتي  وْ قمغم قمداوتؿ أَ » : [131قمٛمران:

 .(3) ش [131]ؾمقرة آل قمٛمران: {   } ُمف اهلل قمٚمٞمٙمؿطمري 

هؿ ذم يمٞمدَ  ني  أَ ٓي إِ  ،هؿ وشمٙم٤مصمرؿ وضمقدُ وقمٔمُ  َؾ حَ ٗمْ تَ هؿ واؾْم دُ ٞمْ يمَ  ؿَ ٤مفمَ ٕمَ  شمَ ًَم ٝمْ ومٛمَ 

 :هؿ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم ُمقاوعَ يمٞمدِ  ٤منَ هْي  اهلل إِ ، وًمذا شمقممي ٝمؿ ذم ظم٤ًمرٍ شم٤ٌمب وؾمٕمٞمَ 

 ىئ ىئ ىئ} ،  [18]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ}

]ؾمقرة  {ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ}،  [31]ؾمقرة هم٤مومر: {ی ی ی

 .[43اًمٓمقر:

ِّ ٤َُٛٓني ُٚطِؤِٗ ٖالى امُلُعتٛقُّ -5 َٛظ  اهلل. ٔذِعِٗ ب

 ،ُمٜملم١مْ ٝمؿ هئاك اعمُ ٕمِ ٝمؿ وشمقىم  ٌِ هؿ وشمرىم  زِ  تٗم  مَم شم٘مقدٟم٤م إِ  ٦مٌ دٟمٞمئَ  ٛم٦مٌ وهذه يمذًمؽ ؾِم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 4/44ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)

 ( .1/276ش )شمٗمًػم اًمِمقيم٤مين» (3)
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 معهم
ڳ ڳ ڳ }: ىم٤مل شمٕم٤ممم: ۵ٝمؿ سم٤مهلل فمٜم   وومقق ذًمؽ ؾمقءُ 

 .[6]ؾمقرة اًمٗمتح:  {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻۀ

ـُ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ  قن وئمٜم   ،ٛمفٙمْ ٝمٛمقن اهلل شمٕم٤ممم ذم طُم يتي  ْي أَ »: $ ػْمٍ ثِ يمَ  اسم

 .(1)شٞم٦مٚم  ُي٘متٚمقا ويذهٌقا سم٤مًمٙمُ  نْ أَ  ڤف ح٤مسمِ ْص وأَ  ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم سم٤مًمري 

 ني ٝمؿ أَ يٕمٜمل فمٜمي » :٤م طملم ىم٤ملْم٤مطًم يْ إِ  رَ ُمْ ومزاد إَ  $ ل  ٌِ ـمُ رْ اًم٘مُ  ٤ممُ ُمَ ٤م اإلِ ُمي وأَ 

 مَم ج إِ طملم ظمرَ  ڤح٤مسمف ْص أَ  ـْ ُمِ  دَ طَم وٓ أَ  ،٦مِ ٜمَ يْ دِ  اعمَ مَم يرضمع إِ  ٓ ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ اًمٜمي 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} :ؿ يمًم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفقَّن ٚمُ ِص ٠مَ تَ ًْ اعمنميملم يَ  ني وأَ  ،٦مِ ٞمَ ٌِ يْ دَ احلُ 

 .[13]ؾمقرة اًمٗمتح: {ں ں ڱ ڱ

ٞم٤م سم٤مًم٘متؾ ٟمْ ذم اًمد   [6]ؾمقرة اًمٗمتح: {﮵ ﮶ ﮷﮸} :وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ًي   .(3)شؿَ ٜمي ٝمَ ، وومـل أظمـرة سمـجَ ْهِ وإَ  ِل ٌْ واًم

 ـْ هؿ ُمِ دَ ٕمَ سمْ أَ  :ْي أَ  :[6]ؾمقرة اًمٗمتح: {ۀ ہ ہ ہ} وومقق ذًمؽ»

 .[6]ؾمقرة اًمٗمتح: {ہ ھ ھھ ھ ے} ،(2)شمحتفر

يمذًمؽ  أصمؿُ  ـ  ر هذا اًمٔمي وًم٘مد شمٙمري  ،٦مِ ٞمَ ٌِ يْ دَ  احلُ مَم إِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ طمًٌقه ذم ظمروج اًمٜمي  هذا ُم٤م

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ} :ىم٤مل شمٕم٤ممم :دٍ طُم أُ  ذم همزوات ُمٜمٝم٤م همزوةُ 

 ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ

 .[114]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڈڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ

ـُ  وهٙمذا ه١مٓء » :دٍ طُم أُ  يقمَ  - اعمٜم٤موم٘ملم ِي أَ  - ؿ٤م طم٤مهلَ واصٗمً  $ ػْمٍ ثِ يمَ  ىم٤مل اسم

ًي اعمنميملم عم٤م فمٝمَ  ني اقمت٘مدوا أَ   ،٤مدَ سمَ  ىمدْ  ئامَ ؾْم اإلِ  ني وأَ  ،٤م اًمٗمٞمّمٚم٦مُ ّني أَ  ،٤مقم٦مروا شمٚمؽ اًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/191ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (1)

 (.16/361ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل» (3)

 (.4/191ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (2)
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ؾ ، تُّم ر اًمٗمٔمٞمٕم٦مِ قِ ُمُ إُ  ـَ ُمِ  رٌ ُمْ ؾ أَ ا طمَّم ذَ إِ  ؽ  واًمِمي  ٥ِم يْ اًمري  ؾِ هْ أَ  نُ ٠مْ وهذا ؿَم  ،فٚمُ هْ وأَ 

 .(1)شٜمٞمٕم٦مُ اًمِمي  ٜمقنُ هلؿ هذه اًمٔم  

ـُ  ـِ  ػْمِ سمَ ومٞمًم يرويف قمـ اًمز   ٤مَق حَ ؾْم إِ  ىم٤مل اسم امِ قي اًمٕمَ  سم
ل ُمع ٜمِ تُ يْ أَ ًم٘مد رَ » :سمًٜمده (3) 

 ٓي إِ  ؾٍ ضُم رَ  ـْ ٤م ُمِ ٜمي ومًم ُمِ  ،قمَ ؾمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمي رْ قمٚمٞمٜم٤م، أَ  اخلقُف  تدي طملم اؿْم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلِ ؾُم رَ 

َ ين  إِ  ومقاهللِ :ىم٤مل .ف قمغم صدرهٜمُ ىمَ ذَ  َٕ ـِ  ٥ِم ت  ٕمَ ُمُ  ىمقَل  عُ ٛمَ ؾْم    ؿِ ٚمْ  يم٤محلُ ٓي إِ  فُ ٕمُ ٛمَ ؾْم أَ  ُم٤م ،ػْمٍ َِم ىمُ  سم

 ،ٝم٤م ُمٜمف، ومحٗمٔمتُ  [114]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ} ي٘مقل:

ًم٘مقل  [114]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ} :اهلُل َل زَ ٟمْ وذم ذًمؽ أَ 

ـُ  ٥ُم ت  ٕمَ وُمُ ، (2)٥ٍم ت  ٕمَ ُمُ   .شٗم٤مقزقم٤مُم٤مت اًمٜم   ـْ ُمِ  ػْمٍ َِم ىمُ  سم

 ،ؿطمٞم٨م طمٙمك اهلل طم٤مهلَ  :زاِب طْم ٤م ذم همزوة إَ ر ضمٚمٞمًّ ٝمؿ وفمٝمَ فمٜم   قءُ ز ؾُم يمذًمؽ سمرَ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ }: ٌح٤مٟمفؿ، وم٘م٤مل ؾمقمٚمٞمف ىمٚمقهُب  ٓمقْت اٟمْ  ُم٤م ػ طم٘مٞم٘م٦مَ ووَص 

]ؾمقرة  {ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 .[11إطمزاب:

ـُ ًَ ىم٤مل احلَ » :ل  ٌِ ـمُ رْ اًم٘مُ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 
ـي  :(4) ٚمقن، ِص اعمًٚمٛملم ُيًت٠مْ  ني اعمٜم٤موم٘مقن أَ  فم

ـي   دٌ ٛمي ؽ حُمَ ىمٚمتؿ هٚمَ  :ْي أَ  :ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ٓم٤مٌب هق ظِم  :وىمٞمؾ .ونؿ يٜمٍمّني ُمٜمقن أَ ١مْ اعمُ  وفم

 .(1)فح٤مسمُ ْص وأَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/411ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)

اًمٕمزي سمـ ىميص اسمـ يمئاب سمـ  سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌدهق: اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام  (3)

، واسمـ قمٛمتف صٗمٞم٦م سمٜم٧م طاهلل. طمقاري رؾمقل اهلل  يمٕم٥م اًم٘مرر إؾمدي، أسمق قمٌدُمرة سمـ 

ٓسمـ ش آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»هـ(. يٜمٔمر:  26اعمٓمٚم٥م وأطمد اًمٕمنمة. )شمقرم ؾمٜم٦م  قمٌد

 (.374ص  2ٓسمـ طمجر )جش تذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، و111ص  3اًمؼم )ج قمٌد

ش اعمٓم٤مًم٥م»يمًم ذم  شاعمًٜمد»اهقيف ذم (، واسمـ ر4/142ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (2)

 ( يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق.2/61ش )اًمْمٞم٤مء ُمـ ـمريؼ اسمـ ُمردويف»(، و17/247)

 ( .31/121ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (4)

 (.14/141ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
،  [11]ؾمقرة إطمزاب: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ}ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ؿي صمُ 

ُمـ  ـُ ُمِ ١مْ اعمُ  ًمٞمتٌلمي  :زالِ واًمٜم   ٍِْم واحلَ  قعِ واجلُ  سم٤مخلقف واًم٘مت٤ملِ  ويم٤من هذا آسمتئاءُ 

 اعمٜم٤مومِؼ 
ِ
 ظمس  أَ  ـْ اعمٜم٤موم٘ملم ُمِ  ٗمقس، ويم٤من ُمٕمدنُ اًمٜم   ر ُمٕم٤مدنُ شمٔمٝمَ  ، ومٕمٜمد آسمتئاء

]ؾمقرة  {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} اعمٕم٤مدن:

 .(1)ش ُمـ اًم٘مقلِ : سم٤مـمئًا ْي أَ  : [13إطمزاب:

 .سم٤مهلل ـ  ٔمي اًم وؾمقءُ  ٙمذي٥ُم تي إِٟميف اًم

 ٗم٤مِق ؾ اًمٜم  هْ أَ  ـْ  ُمِ ئًا ضُم ؾمٌٕملم رَ  ٟمحقَ  قن هبذه اعم٘م٤مًم٦مِ ٚمُ ويم٤من اًم٘م٤مِِ » :٤مين  قيمَ ىم٤مل اًمِمي 

يم٤من  :ْي أَ  :اعمذيمقرةِ  قنِ ٜمُ ًػم ًمٚمٔم  ٗمْ اعمحٙمل قمـ ه١مٓء هق يم٤مًمتي  ، وهذا اًم٘مقُل ؽ  واًمِمي 

ـ   ـ  ـي ه١مٓء هذا اًمٔمي  فم   ،ٍْمَ ُمٜملم اًمٜمي ١مْ اعمُ  ، يمًم يم٤من فم
 .(3)شيمٚمٛم٦م اهلل ئاءَ قمْ وإِ

ـَ  ٦مَ ٛمَ ٕمْ ـمُ  ني وذًمؽ أَ » :ل  ٌِ ـمُ رْ وىم٤مل اًم٘مُ  ـَ  ٥َم ت  ٕمَ ، وُمُ ٍق ػْمِ سمَ أُ  سم  ا، ٟمحقً ، ومج٤مقم٦مً ػْمٍ َِم ىمُ  سم

، وٓ يًتٓمٞمع ٍَمَ ٞمْ ى وىمَ ْنَ يمِ  قزَ ٜمُ دٟم٤م يمُ : يمٞمػ يٕمِ ِق دَ ٜمْ اخلَ   ىم٤مًمقا يقمَ ئًا ضُم ؾمٌٕملم رَ  ـْ ُمِ 

 ذي٥ِم ٙمْ ٚمؿ سم٤مًمتي فمْ أَ   قمـ ىمٚم٥ٍم ٓي شمّمدر إِ  ٓ وهذه يمٚمٛم٦مٌ ، (2)ش؟!زَ يتؼَمي  نْ ٟم٤م أَ دُ طَم أَ 

 وؾُم  ٗم٤مِق واًمٜم  
ِ
ِِ اًمدي  ٦مِ اًمَ دَ ه قم٤ٌمده، وإِ ٍْمِ اهلل شمٕم٤ممم، وسمٜمَ  قدِ ققمُ سمٛمَ  ـ  اًمٔمي  قء  قمغم اًمٙمٗمرِ  ةِ رَ ا

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،فٚمِ هْ وأَ 

 .[11]ؾمقرة هم٤مومر: {ڦ

وىم٤مًمقا ذم  دٍ طُم أُ  ُمـ اعمًٚمٛملم يقمَ  َؾ تِ ىمُ  ـْ ُمَ  َؾ تِ ٤م ىمُ ه١مٓء عمي  رت ؿمًمشم٦مُ فمٝمَ  وًم٘مدْ 

 واؾمتٝمزا ٦مٍ يَ رِ خْ ؾُم 
ٍ
 .[168]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڎ ڎ ڈ ڈژ} :ء

 ُمـ ؾُم  ٤مًْم يْ وهذا أَ 
ِ
ُمـ  رارِ سمْ ه اهلل هل١مٓء إَ دي قمَ ؿ سمًم أَ ًمِّن يْ إِ  وقمدمِ  ،ٝمؿ سم٤مهللفمٜم   قء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.14/147ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 1)

 ( .4/216ش )ومتح اًم٘مدير»( 3)

 (.14/147ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»(2)
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ومٞمًم  -٤مح٤مهُب ْص ؿ أَ شمٕمٚمي  ةَ هذه اًمٕم٘مٞمد ني إِ » :٥ٍم ٓمْ ىمُ  دُ ٞم  ؾَم  ت٤مذُ ؾْم ىم٤مل إُ  .ٕمٞمؿ ذم دار اعم٘م٤مماًمٜمي 

ٝم٤مد ذم ؿ طملم خيرضمقن ًمٚمجِ ّني ، وأَ ٝمؿ هللِيمٚم   ؿْ ومٝمُ  :ٝمؿ رءٌ ًِ ٟمٗمُ ًمٞمس هلؿ ذم أَ  نْ أَ - ؿشمٕمٚمي 

ؿ ذم هذا ًمذواِت  رَ آظَم  ٚمقن ًمف، سمئا هدٍف ٘م٤مشمِ يمقن ًمف ويُ ؾمٌٞمٚمف خيرضمقن ًمف، ويتحري 

وذم  ٤مًو ذم رِ  رُ دَ ٞمٝمؿ سمف هذا اًم٘مَ شمِ ٠مْ يَ  ومٞمتٚم٘مقن ُم٤م ،هرِ دَ ٝمؿ ًم٘مَ ًَ ٗمُ ٟمْ ٛمقن أَ ًٚم  ؿ يُ ّني ٝم٤مد، وأَ اجلِ 

 .(1)شيٙمقن ُم٤م رُ دَ ٤م هذا اًم٘مَ ٜمً يم٤مِِ  شمًٚمٞمؿٍ 

يم٤مٟم٧م  ، وم٘مدْ ؟ يمئاي واًمٌذلِ  دِ جر  يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن قمغم هذا اعمًتقى ُمـ اًمتي  ومٝمْؾ 

ٝمؿ، ٙمُ ٚمِ تَ ٛمْ يَ  ٥ُم قمْ ؿ، واًمر  ػ هِب شمٕمِّم  داُث طْم ، ويم٤مٟم٧م إَ ح٦مٍ ٞمْ َص  ؾ  ىمَ أَ  ـْ ُمِ  تز  ؿ َتْ ىمٚمقهُب 

 ٞمْ ًَ يُ  واخلقُف 
وقن ، وُيٕمر  ٛمقن سمٖمػم احلؼ  ويتٙمٚمي  ،ؿسمرهب   ـي قن اًمٔمي ٞمئُ ًِ قمٚمٞمٝمؿ، ومٞمُ  رُ ٓمِ

 ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} ُمٜملم١مْ وسم٤معمُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم سمرَ 

 ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .[114]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ

 ش:ٚا٥َٔٓني ايٖذِؤِٗ بامُلُصشٗبت -6

  ً  :ُمٜملم١مْ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٛمُ  قمداوةِ  ُمٔم٤مهرِ  ةِ ٤م ت٧م قم٤ٌمءَ قاِت ظْم شمٜمدرج يمًم أَ  ٛم٦مُ وهذه اًم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[141]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹٺ ٺ 

 وهدٍف  واوٍح  ٝم٩ٍم ٜمْ قمغم ُمَ  صم٤ٌمٍت  وقمدمِ  اٍب رَ ٓمِ واْو  دٍ د  رَ  ذم شمَ ًًم داِِ  هٙمذا اعمٜم٤مومُؼ 

 ڑ ڑ} داِث طْم وإَ  ٤م ًمٚمٛمقاىمِػ ٕمً ٌَ ن شمَ  ويتٚمقي ًم يتٖمػمي ٟمي ، وإِ رؿمٞمدةٍ  ٦مٍ يَ ؤْ ورُ  ؾم٤ممٍ 

 .[142]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.496، 1/491ش )ذم فمئال اًم٘مرآن» (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـُ  ُق دُ ّْم ويَ   ِؼ ٤مومِ ٜمَ اعمُْ  ُؾ ثَ ُمَ » :ف ىم٤ملٟمي أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمـ اًمٜمي  ڤ رَ ٛمَ قمُ  ومٞمٝمؿ ُم٤مرواه اسم

 هِ ذِ  هَ مَم إِ وَ  ،ةً ري ُمَ  هِ ذِ  هَ مَم إِ  ػْمُ ٕمِ شمَ  لْمِ ٛمَ ٜمَ ٖمَ اًمْ  لْمَ سمَ  –ةِ رَ ٤مِِ احلَ  ةِ دَ د  ؽَمَ اعمُ - ةِ رَ ٤مِِ اًمٕمَ  ٤مةِ اًمِمي  ؾِ ثَ ٛمَ يمَ 

شةً ري ُمَ 
شةً ري ُمَ  هِ ذِ وذم هَ  ،ةً ري ُمَ  هِ ذِ ذم هَ  ر  ٙمُ شمَ » :وذم ًمٗمظٍ  (1)

(3). 

لِ  [141]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٱ ٻ ٻ} قال ا مُ مَ ،  ِ صُ رْ الؼُ  ا  ب
 

يعـي » :$ ي

فؼقن بؽُ  :ْي أَ  9الؿـا ون  لد   مُ يـتظر  .«رَ ائِ وَ ا

يم٤من ًمٙمؿ  نْ ، وم٢مِ ذٍّ  وْ أَ  ظمػمٍ  ـْ ث ُمِ حيدُ  يٜمتٔمرون ُم٤م ْي أَ » :(2) يازِ اًمري  رُ خْ وىم٤مل اًمٗمَ 

ْ : أَ ُمٜملم١مْ ىم٤مًمقا ًمٚمٛمُ  - قمغم اًمٞمٝمقد فمٝمقرٌ  ْي أَ  - ٌح تْ ومَ  ـْ  مَل  ًًم ًْ قٟم٤م ىمِ وم٤مقمٓمُ  :ْي أَ  ؟ُمٕمٙمؿ ٟمٙم

 - قمغم اعمًٚمٛملم فمٗمرٌ  ْي أَ  - ٟمّمٞم٥ٌم  –قدَ ٝمُ ٞمَ يٕمٜمل اًم–يم٤من ًمٚمٙم٤مومريـ  نْ ـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م، وإِ ُمِ 

ْ ىم٤مًمقا: أَ  وذم  ىم٤مل: .٥م قمٚمٞمفهمٚمَ  :ْي أَ  :قمغم ومئانٍ  ذَ قَ حْ تَ ي٘م٤مل: اؾْم  ؟قمٚمٞمٙمؿ ذْ قِ حْ تَ ًْ ٟمَ  مَل

 :شمٗمًػم هذه أي٦م وضمٝم٤من

ْ يٙمقن سمٛمٕمٜمك أَ  نْ أَ  :ُل وي إَ   ٟمٗمٕمْؾ  ملْ  ؿي يمؿ، صمُ ْهِ ٙمؿ وأَ ُمـ ىمتٚمِ  ـْ ٙمؿ وٟمتٛمٙمي ٟمٖمٚمٌْ  مَل

ٌي  نْ ٙمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم سم٠مَ وٟمٛمٜمٕمْ  ٤م ُمـ ذًمؽ،ؿمٞمئً   ٗم٧ْم وٕمُ  ٤م هلؿ ُم٤مٜمَ ٚمْ ٤مهؿ قمٜمٙمؿ، وظمٞمي ٜمَ ٓمْ صم

 .ؿْ تُ ٌْ َص ٤م أَ ٤م ممي ومٝم٤مشمقا ًمٜم٤م ٟمّمٞمًٌ  ؟ؿ قمٚمٞمٙمؿؿ، وشمقاٟمٞمٜم٤م ذم ُمٔم٤مهرِت سمف ىمٚمقهُب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3784أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب :صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم، سم٤مب: سمدون، سمرىمؿ: ) (1)

 خمرج ذم اًمذي ىمٌٚمف. (3)

اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ. )وًمد ذم  اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ سمـ احلًلم اًمتٞمٛمل اًمرازي هق: أسمق قمٌد (2)

هـ(، أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ يم٤ٌمر قمٚمًمء قمٍمه، وُمٜمٝمؿ 616ـ، وشمقذم ذم هراة: ه 144اًمري سمٓمؼمؾمت٤من: 

واًمده، طمتك سمرع ذم قمٚمقم ؿمتك واؿمتٝمر، ومتقاومد قمٚمٞمف اًمٓمئاب ُمـ يمؾ ُمٙم٤من. يم٤من اًمرازي قم٤معًم٤م ذم 

اًمتٗمًػم وقمٚمؿ اًمٙمئام واًمٗمٚمؽ واًمٗمٚمًٗم٦م وقمٚمؿ إصقل وذم همػمه٤م. شمرك ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة شمدل قمغم 

، وهق شمٗمًػم ضم٤مُمٌع شُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م»أسمرزه٤م شمٗمًػمه اًمٙمٌػم اعمٕمروف سمـ همزارة قمٚمٛمف وؾمٕم٦م اـمئاقمف 

عم٤ًمِؾ يمثػمة ذم اًمتٗمًػم وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمقم اًمتل شمٌدو دظمٞمٚم٦م قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وىمد همٚم٥م قمغم 

شمٗمًػمه اعمذه٥م اًمٕم٘مكم اًمذي يم٤من يتٌٕمف اعمٕمتزًم٦م ذم اًمتٗمًػم، ومحقى شمٗمًػمه يمؾ همري٥م وهمري٦ٌم يمًم 

 (.127/ 12ش )شم٤مريخ اإلؾمئام»(، 349/ 4ش )وومٞم٤مت إقمٞم٤من»ٔمر: ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من. يٜم
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ظمقل ذم قا سم٤مًمد  يم٤مٟمقا ىمد مه   قدَ ٝمُ واًمٞمَ  ٤مرَ ٗمي اًمٙمُ  َؽ ئِ وًمَ أُ  ني يٙمقن اعمٕمٜمك أَ  نْ أَ  :٤ميناًمثي 

قهؿ ٕمُ ٛمَ ـمْ وأَ  ،هؿ قمٜمفٗمػمِ ٜمْ قا ذم شمَ ٖمُ ٤مًمَ وسمَ  ،ذًمؽ ـْ وهؿ ُمِ رُ اعمٜم٤موم٘ملم طمذي  ني إِ  ؿي صمُ  ،ئامؾْم اإلِ 

قمغم اعمًٚمٛملم ىم٤مل  هلؿ صقًم٦مٌ  ٗم٘م٧ْم ا اشمي ذَ يمؿ، وم٢مِ رُ ُمْ قى أَ ٘مْ وؾمٞمَ  دٍ ٛمي حُمَ  رُ ُمْ ػ أَ ف ؾمٞمْمٕمُ ٟمي أَ 

٤م ٜمَ ٚمْ ، وىمُ ٜم٤ميمؿ ُمٜمفئام وُمٜمٕمْ ؾْم ظمقل ذم اإلِ ٙمؿ ذم اًمد  يِ أْ ٜم٤ميمؿ قمغم رَ ٤م همٚمٌْ ٜمَ ًْ ًمَ اعمٜم٤موم٘مقن: أَ 

ٜم٤م ٞمْ ًمَ قا إِ ٕمُ ومَ وم٤مدْ  ،ٜم٤مىمقًمُ  َق دَ ؿ َص شمُ  ؿم٤مهدْ ومٚمًمي  ؟يمؿرُ ُمْ قى أَ ٘مْ ه ويَ رُ ُمْ أَ  ُػ ٕمَ ْْم ف ؾمٞمَ ٟمي ًمٙمؿ سم٠مَ 

 ؿ.شمُ ٤م وضمدْ ممي  ٤مٟمّمٞمًٌ 

 هذه مَم إِ  ؿْ ٤ميمُ ٟمَ دْ ؿَم رْ ٤م ٟمحـ اًمذيـ أَ ٟمي قن قمغم اًمٙم٤مومريـ سم٠مَ اعمٜم٤موم٘ملم يٛمٜم   ني أَ  واحل٤مصُؾ 

 .(1)شؿشمُ ٤م وضمدْ ممي  ٤مٞمٜم٤م ٟمّمٞمًٌ ًمَ قا إِ ٕمُ ومَ ، وم٤مدْ اعمّم٤مًمِح 

، يٛمٞمٚمقن ُمع ٦مَ ٝمَ ضْم وٓ وَ  ،هلؿ أَ دَ ٌْ ُمَ  اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ني أَ  هل  طم٘مٞم٘م٦مً ٌلم  شمُ  وهذه اًمّمقرةُ 

ّمقن يؽمسمي  ؿْ ، وًمذًمؽ ومٝمُ ٦مِ ّمٞمي خْ ؿ اًمِمي وُمآرهِب  ،٦مِ ٞمقيي ٟمْ عمّم٤محلٝمؿ اًمد   ٤مشمٌٕمً  يٍح رِ  يمؾ  

 ـْ ، ويٛمًٙمقن اًمٕمّم٤م ُمِ فٍ ضْم سمقَ  ٤مرَ ٗمي ، ويٚم٘مقن اًمٙمُ فٍ ضْم ُمٜملم، يٚم٘مقن اعمًٚمٛملم سمقَ ١مْ سم٤معمُ 

 .(3)ٕم٤مسملمواًمثي  انِ دَ يْ ٝم٤م، ويتٚمقون يم٤مًمد  وؾمٓمِ 

 ىم٤مل شمٕم٤ممم: :رَ واِِ ُمٜملم اًمدي ١مْ سم٤معمُ  ُص يؽمسمي  ـْ راب ُمَ قمْ إَ  ـَ ُمِ  ني اهلل شمٕم٤ممم أَ  ؼَمَ ظْم أَ  وىمدْ 

 :ْي أَ  : [98قرة اًمتقسم٦م:]ؾم {﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}

 .(2)وأوم٤مِت  يٜمتٔمر سمٙمؿ احلقادَث 

ِِ  : مجعُ رُ واِِ واًمدي  ٞمط حُي  ٝم٤م: ُم٤مٚمُ ْص ، وأَ ٦مِ ٞمي ٚمِ  اًمٌَ مَم ٛم٦م إِ ٕمْ قمـ اًمٜم   ٦ٌمُ ٘مٚمِ ٜمْ اعمُ  ، وهل احل٤مًم٦مُ ةٍ رَ دا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ سمـ احلًلم  ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌدشُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م = اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم» (1)

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء 616اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ اًمرازي ظمٓمٞم٥م اًمري  )اعمتقرم:  اًمتٞمٛمل اًمرازي

 (.66، 11/61)هـ  1431 -اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م سمػموت،  –اًمؽماث اًمٕمرب 

 (.3/781ش )ذم فمئال اًم٘مرآن»(3)

 ( .3/411ش )شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ» (2)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 سم٤مًمٌمي 
ِ
 ذم ٓي ًتٕمٛمؾ إِ شمُ  ٤م ّٓني ف، ويم٠مَ ًمُ وَ ف ودُ ف وشمّم٤مريٗمُ سمُ : ٟمقَ ُم٤منِ اًمزي  رُ اِِ وَ . ودَ ء

 .(1)روهاعمٙم

ًمتٜمٙمن  :ُمٜملم١مْ اعمُ  ّمٞم٥َم شمُ  نْ ف أَ سمَ ُم٤من وٟمقَ اًمزي  ـَ ومٝم١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن يٜمتٔمرون حِمَ 

ـْ ػ دوًمتُ وشمْمٕمُ  ،ٝمؿؿمقيمتُ    يمؾي  ني هم٤مب قمـ ه١مٓء أَ  ٝمؿ، وًمٙم
ٍ
٤م هِب  طمؼ  أَ  ؿْ هُ  وومتٜم٦مٍ  سمئاء

 ـُ حَ هذه اعمِ  :ْي أَ  : [98]ؾمقرة اًمتقسم٦م  {﮷﮸ ﮵ ﮶}ٝم٤م، وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٚمُ هْ وأَ 

 ٦مُ ٜمي ، وهذه ؾُم ارٌ ْذ ؿ أَ ّني َٕ  :قمٚمٞمٝمؿ ٕمٙم٦ًمٌ ٜمْ ُمٜملم هب٤م ُمُ ١مْ اعمُ  ٤مسم٦مَ َص واًمٌئاي٤م اًمتل يٜمتٔمرون إِ 

 .(3)واًمٗم٤ًمدِ  اًمنمي   ؾِ هْ اهلل ذم أَ 

ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک }: ُمٜملم١مْ ٜم٤مدي اعمٜم٤موم٘مقن اعمُ ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يُ 

ـْ  ملْ أَ ، [14]ؾمقرة احلديد:  {ک ک قن، ّمٚم   يمًم شمُ ّمكم  ٞم٤م، ٟمُ ٟمْ ُمٕمٙمؿ ذم اًمد   ٟمٙم

ًمذا يم٤من ومٚمِ  ؟يمًم يمٜمتؿ شمٗمٕمٚمقن ٩م  حُ وٟمَ  ج٤مهدُ وٟمُ  ُق يمًم شمّمقُمقن، وٟمتّمدي  وٟمّمقمُ 

 ؿ ٓطم٤مهلَ  ني حيًٌقن أَ  ؿْ وهُ  ؟وٟمٕمٞمؿٍ  ٤مٍت ذم ضمٜمي  ؿْ تُ ٟمْ ـ وأَ  رارُ اًم٘مَ  َس ئْ ٤مر ـ وسمِ  اًمٜمي مَم ٜم٤م إِ ُمآًمُ 

ًم٘مد  {ڃ چ}: ُمٜمقن١مْ جٞمٌٝمؿ اعمُ ٞم٤م، ومٞمُ ٟمْ ذم اًمد   رُ ُمْ ُمٜملم يمًم يم٤من إَ ١مْ ٤م قمغم اعمُ ظم٤مومٞمً  اَل زَ 

يمٜمتؿ شمٗمٕمٚمقن هذا اًمذي  ، سمْؾ ـْ ُمِ ١مْ شمُ  ٙمؿ ملْ ىمٚمقسمَ  ني  أَ ٓي ٤مهر إِ يمٜمتؿ ُمٕمٜم٤م يمذًمؽ ذم اًمٔمي 

 .٤موٟمٗم٤مىمً  ٦مً شم٘مٞمي  ؿْ شمُ رْ يمَ ذَ 

 {ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ}ؿ: قهلُ ٤م ىمُمي وأَ 
 .(2)رَ اِِ وَ ُمٜملم اًمدي ١مْ وسم٤معمُ  اعمقَت  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ سم٤مًمٜمي  ؿْ تُ ّْم شمرسمي  :ْي أَ  [14]ؾمقرة احلديد:

ُمٜملم ١مْ ٤معمُ سم ُص سم  سمح٘مٞم٘متٝمؿ، وهل اًمؽمي  قاضمف اًم٘مقمَ يُ  نْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصف اهلل ٟمٌٞمي  رَ ُمَ وًم٘مد أَ 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}: وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ،ٝمؿّمٞمٌَ شمُ  نْ أَ  رِ هْ اًمدي  ىمقارعِ  تٔم٤مرُ ، واٟمْ رَ واِِ اًمدي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .3/411ش )ومتح اًم٘مدير»(1)

 ( ًمٚمِمٞمخ قم٤مدل اًمِمدي.16، صـ )شدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م» (3)

 (.347، 17/346ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل» (2)
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 ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

 .[13]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ھ ھ ھ ھ

هل١مٓء  دٌ ٛمي ي٤م حُمَ  {ڳ}: ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ٛمي ف حُمَ ه ًمٜمٌٞم  رُ يمْ ي٘مقل شمٕم٤ممم ذِ » :ي  ؼَمِ اًمٓمي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

دى طْم  إِ ٓي شمٜمتٔمرون سمٜم٤م إِ  هؿ: هْؾ رَ ُمْ ًمؽ أَ  ٧ُم ٜمْ ٞمي وسمَ  ،ٝمؿًمؽ صٗمتَ  ٧ُم ٗمْ َص اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ وَ 

ٜم٤َم هلؿ، ومٗمٞمٝم٤م تِ ٤م ًمٜم٤م سمَِٖمَٚمٌَ وومتحً  و  دُ سم٤مًمٕمَ  ا٤م فمٗمرً ُمي همػممه٤م، إِ  ـْ ُمِ  ـُ ًَ طْم ٤م أَ تلم مُه اًمٚمي  لْمِ تَ اخلَٚمي 

ًي  واًمٖمٜمٞمٛم٦مُ  رُ ضْم إَ   ٦مِ ٜمي سم٤مجلَ  واًمٗمقزُ  ٝم٤مدةُ ٟم٤م ًمٜم٤م ومٗمٞمف اًمِمي و  دُ قمَ  ـْ ُمِ  ٤م ىمتئًا ُمي ، وإِ ئاُم٦مُ واًم

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ } هُ رَ ٙمْ وٓ ٟمَ  ٥م  حِ ٤م ٟمُ ٤م ممي ت٤ممُه ٚمْ ويمِ  ،٤مرِ اًمٜمي  ـَ ُمِ  ج٤مةُ واًمٜمي 

 ؟[13]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۀ ہ ۀ

ہ }، ؿْ ٙمُ ٙمُ ٚمِ ُتْ  قمٜمده قم٤مضمٚم٦مِ  ـْ ُمِ  ٘مقسم٦مٍ ٙمؿ اهلل سمٕمُ ّمٞمٌَ يُ  نْ ٙمؿ أَ ي٘مقل: وٟمحـ ٟمٜمتٔمر سمِ 

: ي٘مقل : [13]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ھ ھ ھ ھ}، ؿْ ٙمُ ٚمُ تُ ٘مْ ، ومٜمَ  {ہہ

٤م ٜمي ُمِ  ومريٍؼ  يمؾ   رُ ُمْ أَ  رٌ ٞمف ص٤مِِ ًمَ ٜم٤م، وُم٤م إِ سمِ  قمٌؾ وم٤م اهللُ  ٤م ُمٕمٙمؿ ُمٜمتٔمرون ُم٤مٟمي وم٤مٟمتٔمروا إِ 

 .(1)شؿْ ٙمُ ٜمْ وُمِ 

 يٜمتٔمرون طمٞم٤مةً  ؿ ّٓني َٕ  :واهلزيٛم٦مَ  ٝم٤مي٦مَ يٕمٜمل اًمٜم   اعمقَت  ني واعمٜم٤موم٘مقن يٕمت٘مدون أَ 

 ذم ؾمٌٞمؾ اهلل هق هم٤مي٦مٌ  اعمقَت  ني ٝمؿ سم٠مَ ٛمَ ٕمٚمِ هؿ ويُ ؼِم خُي  نْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص فاهلل ٟمٌٞمي  رَ ُمَ رى، وم٠مَ ظْم أُ 

 ٗم٤مِق اًمٜم   َؾ هْ ، وم٤مٟمتٔمروا ي٤م أَ ص٤مدٍق  دٍ طم  قَ ُمُ  ده٤م يمؾ  يٜمُِم  ٦مٌ ٞمَ ٜمِ ُمْ ، وهق أُ ـٍ ُمِ ١مْ ُمُ  ٤مه٤م يمؾ  يتٛمٜمي 

 .(3)لمَ ٘مِ تي ًمٚمٛمُ  اًمٕم٤مىم٦ٌمَ  ني وم٢مِ  :ّمقا، وشمرسمي ايمثػمً 

ريؼ اًمٓمي   قمغم ىم٤مرقم٦مِ ٓي هلؿ إِ  ومئا ُمٙم٤منَ  :انٍ وَ وأَ  زُم٤منٍ  اعمٜم٤موم٘ملم ذم يمؾ   وهذا طم٤مُل 

 قًم٦مُ يم٤مٟم٧م اًمّمي  نْ ، وم٢مِ ري٤مِت جْ دون اعمُ ويرُص  داَث طْم ت٤مسمٕمقن إَ ويُ  ٌقن اعمقاىمَػ يرىمُ 

  قة اعم٤ٌمريم٦مِ حْ ًمٚمّمي  واجلقًم٦مُ 
ِ
وا ٤مدُ ؿَم وأَ  نِ ٠مْ اًمْمي  ٌقَس ًقا ًمُ ًمٌِ  ،ٞم٤مرِ ظْم وإَ  وًمٚمٕمٚمًمء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .289-6/288ش )نضم٤مُمع اًمٌٞم٤م» (1)

 (.166، )صـشدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م» (3)
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ًي  ّم٦مَ ٚمِ خْ اعمُ  ٝمقدَ قا اجلُ يمُ ٤مرَ وسمَ   نْ ٝمؿ أَ ٤محللم وىم٤مرسمقهؿ واىمؽمسمقا ُمٜمٝمؿ ًمٕمٚمي حقا سم٤مًمّمي ومت

 ..يٗمقزوا سمٖمٜمٞمٛم٦مٍ  وْ ٤م أَ ٤مهً يٜم٤مًمقا ضَم  وْ أَ  ٍف حئمقا سمنَمَ 

 قمْ ىم٤مًمقا َٕ  ونَ قُ قن وهَيْ ٌ  رى وهل اًمتل حُي ظْم يم٤مٟم٧م إُ  نْ وإِ 
ِ
   }: ٦مٚمي اعمِ  داء

 ـْ دي يمثػميـ ُمِ يْ ذم أَ  طَ ٘مِ ُأؾْم  ر يمؿْ هٜم٤م ئمٝمَ  ـْ وُمِ  [14]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {  

ا وْ أَ ٤م رَ لم عمي لم وُمًتٖمرسملم وقمٍماٟمٞم  لم وًمٞمؼماًمٞم  لم وقمٚمًمٟمٞم  طمداصمٞم   ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ

 َ ِِ  َب رْ رُمك اًمٖمَ  ف ىمدْ ٕمِ مْجَ سم٠مَ  اًمٕم٤ممَل  ؿ اعمِمٞمٜم٦مِ ٕم٤مهلِ ومْ َٕ  :واطمدةٍ  ٤م سم٘مقسٍ ٙمَ يْ رِ ُمِ ف أَ وُمـ ورا

٤م عمي دهيؿ يْ ذم أَ  طَ ٘مِ ، ُأؾْم ٦مِ ٕمَ ِِم ٝمؿ اجلَ ًمقمِ ـمْ وأَ  ؿ اًمٖم٤مؿمٛم٦مِ اِت واقمتداءَ  ةِ رَ ؿ اجل٤مِِ روهِب وطُم 

ِ  أُ ًًم ٔمُ وٓ ٟمُ  ،٦مً ًمٞمي وْ حيؽمُمقن ىمقاٟملم دَ  ٓ ؿْ هُ وْ أَ رَ  ِ قمَ  وٓ دؾم٤مشمػمَ  ٦مً ٤ًمٟمٞمي ٟمْ  إِ ًًم ٞمَ وٓ ىمِ  ٦مً ٞمي مَم  .٦مً ٞمي ٤معمَ

 قه٤م سمٜمِم٤مرِ ٕمْ ُمِ   قمغم قمنِم ِت ٠مْ يَ  ٓ ٘مقٌق س ًمٚمحٞمقان قمٜمدهؿ طُم قمغم اًمٕمٙمْ  سمْؾ  

 ًْ ٚمِ وومِ  اِق رَ ٝم٤مر ذم اًمٕمِ ٕم٦م اًمٜمي اِِ ذم رَ  سِ ٛمْ ذًمؽ يم٤مًمِمي  وؿمقاهدُ ، ٤ًمنٟمْ اإلِ 
 ٤منَ تَ ًْ ٤مٟمِ ٖمَ ومْ وأَ  لْمِ ٓمِ

ٌُ  وىمٌَؾ  ،٤ملِ قُمَ واًمّم   ٤منَ َِم ٞمْ واًمِم    ٤مريُخ هل٤م اًمتي  دْ ٝمَ ٕمْ يَ  ملْ  ؿُ ضمراِِ  ،واهلرؾمؽ ٦مِ قؾمٜمَ ذًمؽ ذم اًم

 ٤م.ر هل٤م ؿمٌٞمٝمً يًٓمُ  وملْ  ،ُمثٞمئًا 

 ةِ دَ ؿ اًم٤ٌمِِ طمْم٤مرِت  وراءَ  ٤مِث ٝمَ ٜم٤مدي سم٤مًمٚم  ُمٜمٝمؿ شمُ  ٦مٌ ٗمَ شمزال ـم٤مِِ  ف ٓوُمع ذًمؽ يمٚم  

 ِب رْ شمٚمت٘مل ُمع اًمٖمَ  نْ ؿ أَ وطمٙمقُم٤مِت  ٝمؿ اعمًٚمٛم٦مَ مَمَ ، يٓم٤مًمٌقن أُ اعمزقمقُم٦مِ ٝمؿ ٛمِ ٞمَ وىمِ 

وٓ  ،اُمراِت ١مَ واعمُ  متراِت ١مْ واعمُ  قمغم ـم٤موًم٦م اعمٗم٤موو٤مِت  - َؾ ٞمْ اِِ ْهَ وإِ  سمْؾ  - ٤مٙمَ يْ رِ ُمِ وأَ 

 .اًمٕمٔمٞمؿِ   سم٤مهلل اًمٕمكم  ٓي إِ  ةَ قي وٓ ىمُ  طمقَل 

ّمٞمٌف يُ  ؾ ُم٤مضمٕمَ  ۵ اهللَ ني أَ   وهلَٓ أَ  ،٦مٌ ٕمَ راِِ  ٦مٌ سمئاهمٞمي  ٦مٌ تَ ٗمْ ًمَ  وذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦مِ 

 مج٤مقم٦مِ  ـْ ّمٞمٌف اًمٙم٤مومرون ُمِ يُ  ٤م ُم٤مُمي ٤م ُمٜمف، أَ هؿ ومتحً و  دُ قمَ  ـْ ُمٜمقن ذم اعمٕم٤مرك ُمِ ١مْ اعمُ 

 .(1)ؾِ اِِ ٝم٤م اًمزي ٞم٤م وُمت٤مقمِ ٟمْ ٔمقظ اًمد  طُم  ـْ ُمِ  طمظ   :ْي أَ  :ُمٜملم ومٝمق ٟمّمٞم٥ٌم ١مْ اعمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ًمٚمٛمٞمداين.1/623ش )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق» (1)
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ُمـ  ُمٜملم يمًم ذم آي٤مٍت ١مْ ه ًمٕم٤ٌمده اعمُ دُ قمْ اهلل ووَ  ٦مُ ٟمَ ٠مَ ٛمْ ـمَ  ت ذم صمٜم٤مي٤م هذه أي٤مِت ٠مْ ويَ 

ے }، [141]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ}: قمديدةٍ  آنِ رْ اًم٘مُ 

]ؾمقرة  {﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

]ؾمقرة  {ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ}،  [172-171اًمّم٤موم٤مت:

ذم هذا  ّمقُص ، واًمٜم   [47]ؾمقرة اًمروم: {ھ ھ ھ ے ے}،  [21حمٛمد:

 .ُمتقاومرةٌ  اعمٕمٜمك يمثػمةٌ 

ِّتٛاصِٝٗ باحٔل -7  :َٓنيِؤع٢ً امُل صاس االقتصاد

  ً قمغم  ٤م واًمٕمٛمؾِ  هِب حكم  اعمٜم٤موم٘ملم قمـ اًمتي  ُس ٗمُ ٟمْ ي أَ قِ قمَ رْ شمَ  اًمتل ٓ ٦مِ اخلٌٞمث ًمِت ُمـ اًم

ُمنميمل  ـْ قاّنؿ اًمذيـ يمٗمروا ُمِ ظْم سم٢مِ  فٌ ٌَ ذا هلؿ ؿَم هِب  ؿْ وهُ  ،آىمتّم٤مدي   ّم٤مرُ ٝم٤م احلِ ت٘مٞم٘مِ 

 ٜملم.ؾِم  صمئاَث  ٥ٍم ٤مًمِ  ـمَ ِب أَ  ٥ِم ٕمْ ُمٜملم وطمٍموهؿ ذم ؿِم ١مْ اًمذيـ طم٤مسوا اعمُ  ٦مَ ٙمي ُمَ 

 ٧ٌْم ا رهمَ ذَ واًمتل إِ  ،ُم٤منزْ ّم٤مرى ذم هذه إَ واًمٜمي  قدِ ٝمُ اّنؿ ُمـ اًمٞمَ قظْم سم٢مِ  فٌ ٌَ ؿَم  ؿْ وهلُ 

 :٤مّم٤مديًّ تِ وهؿ اىمْ ٤مَسُ طَم  ،احلٙمقُم٤مِت  َٓل ذْ وإِ  ٕمقِب اًمِم   ٞم٤مدَ تِ اىمْ  ةُ رَ اجل٤مِِ  ؿ اًمٙم٤مومرةُ هلُ وَ دُ 

 ـْ اًمذيـ يٛمقشمقن ُمِ  ٗم٤ملِ ـمْ ٤ٌمًملم سمٛمئايلم إَ همػم ُمُ  ،ٜم٤مىمٝمؿقمْ ذم أَ  ٘م٦مِ ِمٜمَ اعمِ  ؾِ ع طمٌْ سمقْو 

 ضمري 
ِ
 ؾم اء

ِ
 رْ وُمَ  ةٍ زَ جَ وٓ سمٕمَ  ،ذي٦مِ ٖمْ اًمتي  قء

ٍ
 هيٚمٙمقن ٟٓمْ  ى وٟم٤ًمء

ِ
 واًمدي  ٕمدام اًمٖمذاء

ِ
 ،واء

 طمتي  سمْؾ 
ِ
 .ك اعم٤مء

 ًْ ٚمَ وومِ  اِق رَ ذم اًمٕمِ  ذًمؽ ُم٤مصمٌؾ  وؿم٤مهدُ 
 ،اًمٕم٤مملَ  لِ وَ دُ  ـْ ه٤م ُمِ ٤م وهمػمِ ُمَ قرْ ٤م وسمُ قريَ وؾُم  لْمَ ٓمِ

 مَم ٤مدرات إِ ع اًمّمي قمغم ىمٓمْ  ٦مِ ٞمي اًمٕم٤معمَ  ج٤مرةِ اًمت   ٛم٦مِ ٜمٔمي ُمُ  شمقصٞم٤مِت  ـَ ٛمْ ٝمؿ ِو ئِ وذًمؽ سمتقاـمُ 

ٍ ُمُ  سمٚمدٍ   .ٕملمي

اًمذي  زِمي وْ اًمدي  ا اًمٌٜمَؽ ٠موَِم ٟمْ ٤م أَ ئايمً هْ ٤م وإِ دمقيٕمً  ِؼ ٜمُ قمغم اًمٕمُ  قُق ك حُيٙمؿ اًمٓمي وطمتي  

 ٦مِ ٚمَ ت٧م ـم٤مِِ  ٦مُ ٜمَ يْ دِ تَ ًْ اعمُ  ُل وَ اًمدي  ّمٌَح ًمتُ  :فروَو راب ىمُ ؿ يُ صمُ  ،ض احلٙمقُم٤مِت ي٘مرِ 
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 معهم
 ٦مِ احلٞمقيي  تج٤مِت ٜمْ راقم٦م اعمُ سمٕمدم زِ  ٦مَ ئاُمٞمي ؾْم اإلِ  َل وَ ٝمؿ اًمد  زاُمُ ًمْ ذًمؽ إِ  ـْ ف، وُمِ ؾمٞمٓمرشمِ 

ذم  ، يمًم هق طم٤مصٌؾ ا ُمًتقِرَدةً ك شمٌ٘مك سمئادً طمتي  :حمدودٍ  رٍ  سم٘مدْ ٓي ه٤م إِ ٌقب وٟمحقِ يم٤محلُ 

 متراِت ١مْ ُمُ  وشمقصٞم٤مِت  قدِ ٜمُ ذم سمُ  رٌ ٓمَ ًْ هق ُمُ  ـ ذًمؽ ُم٤موُمِ  ،حٛمْ راقمتٝم٤م ًمٚم٘مَ  ذم زِ ُمثئًا  ٍْمَ ُمِ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ }: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ٦مِ ٞمي اًمٕم٤معمَ  ج٤مرةِ اًمت   ٛم٦مِ ٜمٔمي ُمُ 

 .[7]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {چ ڇ ڇڇ

. ٦مِ قيي اًمٓمي  مُ ١مْ ع، وًمُ ٌْ اًمٓمي  ٨ُم ٌْ  ومٞمٝم٤م ظُم يتجغمي  وهل ُم٘مقًم٦مٌ »: $ ٥ٍم ٓمْ ىمُ  دُ ٞم  ي٘مقل ؾَم 

٤م قمغم اظمتئاف يتقاصقن هِب  ًمنِ يْ واإلِ  احلؼ   ّمقمَ ظُم  ني و أَ دُ ٌْ اًمتل يَ  قيعِ جْ اًمتي  ٦مُ ٓمي وهل ظُم 

هؿ ُمِم٤مقمرِ  ٦مِ ًي ؿ خلِ ّني ي٤من. ذًمؽ أَ دْ إَ  ٜم٤مهْم٦مِ وُمُ  ب اًمٕم٘مٞمدةِ ذم طمرْ  واعمٙم٤منِ  ُم٤منِ اًمزي 

  اًمٕمٞمش هل يمؾي  ٦مَ ٛمَ ٘مْ حيًٌقن ًمُ 
ٍ
 ُمٜملم.١مْ ٤م اعمُ ح٤مرسمقن هِب ومٞمُ  ،ٝمؿً  يمًم ذم طمِ  ،ذم احلٞم٤مة رء

 قلِ ؾُم ة رَ ٍْم قا قمـ ٟمُ ًمٞمٜمٗمْم   :٥ِم ٕمْ ذم اًمِم   ؿٍ ٤مؿِم ٘م٤مـمع سمٜمل هَ وهل شمُ  ،شٍ يْ رَ ىمُ  ٦مُ ٓمي ٤م ظُم ّني إِ 

 ًمٞمٜمٗمضي  :اعمٜم٤موم٘ملم يمًم تٙمٞمٝم٤م هذه أي٦مُ  ٦مُ ٓمي وهل ظُم  !ًمٚمٛمنميملم اٛمقوُيًٚمي  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

لم ذم ٞمققمٞم  اًمِم   ٦مُ ٓمي وهل ظُم  !قعِ واجلُ  ٞمِؼ اًمْم   ةِ ٠مَ ـمْ قمٜمف ت٧م وَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلِ ؾُم رَ  ح٤مُب ْص أَ 

روا سم٤مهلل، يٙمٗمُ  وْ أَ  ،٤مققمً ًمٞمٛمقشمقا ضُم  :قيـٛمْ سمٓم٤مىم٤مت اًمتي  ـْ ٜملم ذم سمئادهؿ ُمِ دي  تُم٤من اعمُ رْ طمِ 

 اًمٌٕم٨ِم  وطمريم٦مَ  ، اهللمَم إِ  قةَ قمْ ٤مرسمقن اًمدي ـ حُي هؿ ممي همػمِ  ٦مُ ٓمي وهل ظُم  !ئاةَ ويؽميمقا اًمّمي 

 اًمٕمٛمؾِ  ٤ٌمِب ؾْم أَ  ؾمد   وحم٤موًم٦مِ  قيعِ جْ ّم٤مر واًمتي ئام، سم٤محلِ ؾْم ذم سمئاد اإلِ  ئاُمل  ؾْم اإلِ 

 ِٓ  ..زاِق شمِ رْ وا

ُم٤من، ىمديؿ اًمزي  ـْ ًمن، ُمِ يْ ظمّمقم اإلِ  يمؾ   ٦ًمِ ٞمْ ًِ اخلَ  وهٙمذا يتقارم قمغم هذه اًمقؾمٞمٚم٦مِ 

ت٤مم هذه ظِم  ٤م ىمٌَؾ هِب  آنُ رْ رهؿ اًم٘مُ ذيم  اًمتل يُ  اًمًٌٞمٓم٦مَ  ُم٤من.. ٟم٤مؾملم احل٘مٞم٘م٦مَ  هذا اًمزي مَم إِ 

 ـْ [ ، وُمِ 7]اعمٜم٤موم٘ملم:  {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ} أي٦مِ 

ًي  ـِ ظمزاِِ  ٛمقا ذم يتحٙمي  نْ ٤موًمقن أَ يرشمزق ه١مٓء اًمذيـ حُي  ضِ رْ وإَ  ًمواِت اهلل ذم اًم
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ٝمؿ ٝمِ ٘مْ ومِ  ىمؾ  ٤ٌمهؿ وأَ همْ ومًم أَ  ،ٝمؿًِ ٗمُ ٟمْ أَ  َق زْ اًمذيـ خيٚم٘مقن رِ  ؿُ ُمٜملم، ومٚمٞمًقا هُ ١مْ زاق اعمُ رْ أَ 

 .(1) ش ريـ!ق قمـ أظَم زْ اًمر   عَ ٤موًمقن ىمٓمْ حُي  ؿْ وهُ 

 ذقات:َٓني يف ايٖصِؤٛعني َٔ امُلِٖ املطَُّضمِل -8 

ً   ـَ وُمِ   يم٤من ُمٜملم، ُم٤م١مْ ٝمؿ ُمع اعمُ ٚمِ ذم شمٕم٤مُمُ  ٦مِ حَ ٌَ ٘مْ تَ ًْ ًمدى اعمٜم٤موم٘ملم اعمُ  ًم٦مِ ذَ ؽَم ًْ ًمت اعمُ اًم

ك ؿمتي  ذم ذًمؽ ُم٤ًمًمُؽ  ؿْ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ومٚمٝمُ  لِ ذْ واًمٌَ  دىم٦مِ واًمّمي  ٗم٘م٦مِ ذم ضم٤مٟم٥م اًمٜمي  ُمٜمٝمؿ

 :قه٤مجُ ٝمَ تَ اًمتل اٟمْ  ؾِ شمٚمؽ اًمقؾم٤مِِ  ـْ .. ومٛمِ ددٌ ىمِ  ُؼ وـمراِِ 

 اهللُ  :.. وي٘مقًمقنٗم٘مقا ىمٚمٞمئًا ٟمْ أَ  ؿْ هُ  نْ سمذًمقه إِ  ُم٤م ت٘م٤مرُ ُمٜملم واطْم ١مْ ىملم ُمـ اعمُ د  ّمي اعمُ  زُ عمْ  -1

 هذا. قمـ صدىم٦مِ  ل  ٜمِ همَ 

ت   -1 ِ فامُ وا ِ ك  ا أَ ػق كثقرً كْ أَ  نْ ؿَ فم ل كك  ه إ ءً رِ  ؿا صـع ذل  .يا

 يم٤مرهقن. ؿْ ٗم٘مقا وهُ ٟمْ ٗم٘مقا أَ ٟمْ ا أَ ذَ ٘م٦م، وإِ ٗمَ دهيؿ قمـ اًمٜمي يْ أَ  ُض ٝمؿ وىمٌْ ٚمُ خْ سمُ  -2

ـ  رُ مْ وأَ  -3 ال لك  فوق ذ  طؾى الخقر.. ةً ح  ِش .. أَ لِ خْ بالبُ  اَس هم 

ٌُ  :عِ ؼَم  دىم٦م واًمتي ٝمؿ قمغم اًمّمي ث  حيُ  قكَ ٌُ شمَ  ٤مس يقم همزوةِ ذم اًمٜمي  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٟم٤مدى اًمٜمي  د ٕمْ ًم

 يتقاومدون يمؾ   اًمٙمرامِ  ح٤مسم٦مِ ا سم٤مًمّمي ذً ، وم٢مِ و  دُ اًمٕمَ  دِ ٚمَ وضَم  احلر   ةِ دي اد وؿِم اًمزي  ٦مِ ٚمي وىمِ  ،اعم٤ًموم٦م

 ك اًمٜم  ه طمتي ف وُم٘مدورِ ٕمِ ؾْم ذم وُ  ل ُم٤ميٌذُ 
ِ
ـي ٞم  ٚمِ طُم  ـْ ـ ُمِ ىمْ شمّمدي  ٤ًمء  َؾ ظِم ئَا وظَم  ةً رَ قِ ؾْم أَ  ٝم

 .٤ماـمً رَ ىمْ وأَ 

 ٌُ ًَ  ي  ٤مرِ خَ روى اًم ٤م ٜمي يمُ  ٦مِ ىمَ دَ ٤مًمّمي ٤م سمِ ٟمَ رْ ُمِ ٤م أُ عمي  :ىم٤مل (3)ڤ قدٍ ٕمُ ًْ  ُمَ ِب ه قمـ أَ دِ ٜمَ سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شمٕم٤ممم. $(، ًمًٞمد ىمٓم٥م 6/2179ش )ذم فمئال اًم٘مرآن( »1)

خلزرج، صح٤مب سمـ صمٕمٚم٦ٌم، أسمق ُمًٕمقد، إٟمّم٤مري ُمـ اهق: اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ قم٘م٦ٌم سمـ قمٛمرو  (3)

يم٤من يًٙمـ سمدًرا ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم وأطمًدا وُم٤م  ڤُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف يٕمرف سم٠مب ُمًٕمقد اًمٌدري: ٕٟمف 

 =سمٕمده٤م، واظمتٚمٗمقا ذم ؿمٝمقده سمدًرا وم٘م٤مل إيمثر ٟمزهل٤م ومٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م، وضمزم اًمٌخ٤مري سم٠مٟمف ؿمٝمده٤م، 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ٤منٌ ًَ ٟمْ إِ  ءَ ٤مضَم وَ  ،٤معٍ َص  ِػ ّْم ٜمِ سمِ  ؾٍ ٞمْ ٘مِ ق قمَ سمُ أَ  ٤مءَ جَ ومَ  - ةِ رَ ضْم ٤مًملم سم٤مُٕ محي  ٟمٕمٛمُؾ  أْي  - ُؾ ٤مُمَ حَ تَ ٟمَ 

 ٓي إِ  رُ ا أظَم ذَ هَ  َؾ ٕمَ ٤م ومَ ُمَ ا، وَ ذَ هَ  ٦مِ ىمَ دَ َص  ـْ قمَ  ل  ٜمِ ٖمَ ًمَ  اهللَ ني إِ  :قنَ ٘مُ ٤مومِ ٜمَ اعمُْ  ٤مَل ٘مَ ومَ  ،فُ ٜمْ ُمِ  رَ ثَ يمْ ٠مَ سمِ 

 .(1)٦مُ أيَ  ٧ِم ًمَ زَ ومٜمَ  .٤مءً يَ رِ 

ي  رِ دَ سمَ  ّم٤مري  ٟمْ أَ  - ٤مُب حَ ٌْ احلَ  فٛمُ واؾْم  ڤ ؾٍ ٞمْ ٘مِ ٤م قمَ سمَ أَ  ني أَ  وذم رواي٦مٍ 
 ضم٤مءَ  - (3)

ْ  ـْ ُمِ  لْمِ ٤مقمَ  َص غَم قمَ  رَ يْ رِ اجْلَ  ر  ضُم أَ  ٧م  سمِ  اهللِ لي ٌِ ٟمَ  ي٤م :وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ  اًمٜمي مَم إِ   ٤معٌ ٤م َص ُمي وم٠مَ  ،رٍ مَت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذم ظمروضمف إمم صٗملم قمٚمٞمٝم٤م. اٟمٔمر:  ڤويم٤من ىمد ٟمزل اًمٙمقوم٦م وؾمٙمٜمٝم٤م، واؾمتخٚمٗمف قمكم  =

/ 3، ٓسمـ طمجر )شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، 1174/ 2، ٓسمـ قمٌداًمؼم )شؾمتٞمٕم٤مبآ»

 (.491 - 492/ 3، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 491

 (.4291أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: ىمقًمف: )اًمذيـ يٚمٛمزون اعمٓمققملم(، سمرىمؿ: ) (1)

٤مِع، ومٚمٛمزه اعمٜم٤موم٘مقن، خمتٚمػ ذم اؾمٛمف: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ: َأسُمق قَمِ٘مٞمٍؾ  (3) ُق سم٤ِمًمّمي اعْمَُتَّمد 

اهلل احليُمل، صمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمٕمئاء، ح، وطمدصمٜم٤م أسمق قمٛمرو سمـ محدان، صمٜم٤م  حمٛمد، صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد

ة ـ ؾمٗمٞم٤من، صمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أب ؿمٞم٦ٌم، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م زيد سمـ احل٤ٌمب، صمٜم٤م ُمقؾمك سمـ قمٌٞمداحلًـ سم

اًمزيدي، صمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ ي٤ًمر، قمـ اسمـ أب قم٘مٞمؾ، قمـ أسمٞمف، أٟمف سم٤مت جير اجلرير قمغم فمٝمره قمغم ص٤مقملم 

وم٠مشمك رؾمقل  ۵ُمـ متر، وم٤مٟم٘مٚم٥م سم٠مطمدمه٤م إمم أهٚمف يتٌٚمٖمقن سمف، وضم٤مء سم٤مٔظمر، يت٘مرب سمف إمم اهلل 

: ۵اهلل،  ، وم٘م٤مل اعمٜم٤موم٘مقن، وؾمخروا ُمٜمف، وم٠مٟمزلشاٟمثره ذم اًمّمدىم٦م»، وم٠مظمؼمه، وم٘م٤مل ًمف: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ }

 .[79]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ې }وىم٤مل اسمـ ُمٜمده: طمٌح٤مب أسمق قم٘مٞمؾ إٟمّم٤مري، روى قمٜمف اسمـ ُمًٕمقد، وومٞمف ٟمزًم٧م: 

٤مع اًمذي  [79]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ى ى ائ ائ ەئ ەئ ص٤مطم٥م اًمّمي

 شمّمدق سمف، ومٚمٛمزه اعمٜم٤موم٘مقن.

ه ىمت٤مدة، َوىَم٤ماًمؼم ىم٤مل اسمـ قمٌد ٤مع أطمد سمٜمل أٟمٞمػ : ؾمًمي ـُ إؾِْمَح٤مٍق: َأسُمق قم٘مٞمؾ ص٤مطم٥م اًمّمي َل اسْم

، طمٚمٞمػ سمٜمل قَمْٛمرو سْمـ قمقف. أشمك  سمّم٤مع متر، وم٠مومرهمف ذِم اًمّمدىم٦م، ومتْم٤مطمؽ سمف  ڤإرار 

ـْ ص٤مع أب قم٘مٞمؾ. ىم٤مًمف جم٤مهد وىمت٤مدة وقمٓمٞم٦م اًمٕمقذم.  ُمٕمروم٦م »اعمٜم٤موم٘مقن، وىم٤مًمقا: إن اهللي ًمٖمٜمل  قَم

ُمٕمجؿ »(، 417ٓسمـ ُمٜمده )ص: ش ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»(، 3974/ 1، ٕب ٟمٕمٞمؿ )شاًمّمح٤مسم٦م

/ 4، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»( ، 166/ 3، ًمٚمٌٖمقي )شاًمّمح٤مسم٦م

1717.) 
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َ  فُ تُ ٙمْ ًَ ُمْ وم٠مَ 
 لْمِ ٞمي ٜمِ ٖمَ ًمَ  فُ قًمُ ؾُم رَ وَ  اهلُل ٤منَ يمَ  نْ إِ  :قنَ ٘مُ ٤مومِ ٜمَ اعمُْ  ٤مَل ٘مَ ا. ومَ ذَ  قَ ٤مهُ ٝمَ ومَ  ٤معٌ ٤م َص ُمي أَ وَ  ،كِم هْ ِٕ

 [79]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ې ى ى} :٧ْم ًمَ زَ ومٜمَ  .ؾٍ ٞمْ ٘مِ  قمَ ِب أَ  ٤معِ َص  ـْ قمَ 

 .(1)أي٦م

 ٤مرةُ ؿَم ف اإلِ ٚمُ ْص وأَ  ،فٝمِ ضْم َؾ ذم وَ ضُم اًمري  ُؾ ضُم يٕمٞم٥م اًمري  لْمِ تَ ٗمَ اًمِمي  تريُؽ  زِ ٛمْ سم٤مًمٚمي  واعمرادُ 

 .(3)٥ِم ٞمْ سم٤مًمٕمَ  ؾِ ضُم ًمٚمري  ؾِ ضُم اًمري  ذم   زِ ٛمْ سم٤مهلَ  واعمرادُ  ،٦مِ ٗمَ واًمِمي  سِ أْ واًمري  لْمِ سم٤مًمٕمَ 

ـِ هذا اًمد   ؿِ يزاًمقن يٕمٛمٚمقن قمغم شم٘مقيض دقم٤مِِ  اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ني إِ  ف قًمِ ُص أُ  وهدمِ  ،ي

 اًمٌِ  طمريم٦مِ  ؿِ قمْ ذم دَ  ٞمٌس ِِ رَ  ٥ٌم َّم قمَ  اعم٤مَل  ني يٕمٚمٛمقن أَ  ؿْ وُم٤ٌمٟمٞمف.. وهُ 
ِ
 ٝم٤مدِ واجلِ  ٜم٤مء

 وْ أَ  ص٤مد ًمّمد  رْ واىمٗملم سم٤معمِ ، ًمذا يم٤مٟمقا اعمًٚمٛم٦مِ  ًم٦مِ وْ اًمدي  وشمٙم٤مًمٞمِػ  سمقاضم٤ٌمِت  ٝمقضِ واًمٜم  

 ٜمٗمؼ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.يُ وْ ل أَ يٌذُ  ـْ ُمَ  ت٘مػمِ  وْ أَ  زِ ٛمْ همَ  وْ أَ  زِ عمَْ 

لِ  9 [27 :]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ} مُ مَ قال ا  ا

ين  الش   كػقًس كالمً  $ وكا ةِ ا  أي ه  يف  الؿذمومُ  ُل خْ والبُ » :فقه ، جاءَ ا يف هذ

ٓمتـاعُ الش   هو ا ٔيةِ واهلل، وهمٓء الؿذك َب َج وْ أَ  ما داءِ طن أَ  رع  ا ه  ون يف هذ  ر

ِ ضؿ   ا إ ا فقه مِ  ى مالَ و البُ وقعو هو أَ  – لِ خْ ن  لذي  ر  ا  بُح قْ هو أَ  ما – ر  الش   صالِ ِخ  ش

ػسِ  ل  دَ مـه وأَ  وط ك ؾوغِ فاطؾِ  طؾى سؼ الر  ه وب ِ ه يف  الة إ فم مع ك  هو أَ و، ى غايتفالَ ذ

م بلَ خْ بُ  وكتؿِ مْ ؾف م،  الف ؿَ و م ل اهللُ كْ ا أَ ف م  م مِ  ع ه  نْ به طؾقف ٴۇ ۋ }فضؾ

ِ ك  كلَ  [27]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ۋ م م وره يف صد ن  جدو هم بؿاله غقرِ  جودِ  نْ فم ي

ضةً حرًج  ومضا ثُ ا  ال ك ف  ، ِ ه م يف طباد ه أَ مْ أَ  نْ ر  م، هذ لُ مْ ثالؽ قدْ وا بخؾتم هبا  ؽم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش اًمٗمتح»قمـ ىمت٤مدة ُمرؾمئا ، وىم٤مل اسمـ طمجر ذم ش شمٗمًػمه»( ذم 11/191أظمرضمف اًمٓمؼمي ) (1)

اًمٓمؼمي ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة قمـ هذا ُمرؾمؾ ووصٚمف اًمٓمؼماين واًم٤ٌمرودي و(: »8/231)

 .شظم٤مًمد سمـ ي٤ًمر قمـ سمـ أب قم٘مٞمؾ قمـ أسمٞمف هبذا وًمٙمـ مل يًٛمقه

 (.1/416ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»( 3)
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 معهم
 ِ ـ  لؽوك م تظ ِ ون اكْ ؽ ِ ؼاَص ت لُ بعِض  راِج ْخ فا بن با ضعه، فؿا  وا يف م م بلَ فا  م بخؾت وال مْ ؽ

م، مع أَ غقرِ  ك َض  ه ٓك  ك م يف ذل ؼؽ  ؟رٌ رَ يؾح

 وؾُم  ٤ٌمعِ اًمٓم   ِح ٌْ وىمُ  ِؼ ٛمْ احلُ  ٤مي٦مُ م وِّن ١مْ اًمٚم    هم٤مي٦مُ ٓي هذا إِ  وهْؾ 
ِ
 .تٞم٤مرِ آظْم  قء

 ؾِ خْ واًمٌُ  واًمٗمخرِ  ؿ مجٕمقا سملم آظمتٞم٤ملِ ّني وم٢مِ  :قدُ ٝمُ اًمٞمَ  هبذه أي٦مِ  دَ اعمرا ني : إِ ىمٞمؾ وىمدْ 

 ظَ ٗمْ اًمٚمي  ني هب٤م اعمٜم٤موم٘مقن. وٓ خيٗمك أَ  اعمرادُ  :وىمٞمؾ .قراةزل اهلل ذم اًمتي ٟمْ أَ  ُم٤م ًمنِ تْ سم٤معم٤مل ويمِ 

ًٓ  ثرُ يمْ ذًمؽ وأَ  ـْ ُمِ  ؾمعُ وْ أَ  ًي سملمي  وًم٘مدْ  (1)ةً دَ وم٤مِِ  ؿ  قمَ وأَ  ؿمٛمق  قلِ ٌُ قمدم ىمَ  ذم ٥َم ٌَ  اهلل اًم

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} :ؿ سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمفٟمٗم٘م٤مِت 

]ؾمقرة  {ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 ي٘مٌَؾ  نْ أَ  ع اهلُلي٘م٤مل: وُم٤م ُمٜمَ  نْ ٤مس أَ اًمٜمي  سمح٥ًم ُمٗمٝمقُم٤مِت  ، يم٤من اعمت٤ٌمدرُ  [14اًمتقسم٦م:

 أي٦م. ذم ضم٤مءَ  ر ُم٤م آظِم مَم إِ  ...ؿّني  أَ ٓي ؿ إِ ُمٜمٝمؿ ٟمٗم٘م٤مِت 

ـي   ـْ ؿ اعمٛمٜمققمقن ُمِ ٝمؿ هُ ؿ.. ًمٙمٜمي ُمٜمٝمؿ ٟمٗم٘م٤مِت  ي٘مٌَؾ  نْ أَ  ًمق ؿم٤مءَ  يٛمٜمٕمف رءٌ  ٓ اهللَ ًمٙم

 هؿ ذم اًم٤ٌمـمـ اًمذي شمدل  رَ ٗمْ يمُ  ني أَ  ٤مٜمً ٌٞم  ُمُ  آين  رْ اًم٘مُ  ٕمٌػمُ اًمتي  ؿ، ومج٤مءَ ُمٜمٝمؿ ٟمٗم٘م٤مُت  ٘مٌَؾ شمُ  نْ أَ 

 مَم إِ  ؿ واصٚم٦مً شمٙمقن ٟمٗم٘م٤مُت  نْ أَ  ـْ ٤م هلؿ ُمِ ٤مهر، هق اًمذي يم٤من ُم٤مٟمٕمً ف ذم اًمٔمي ٤مراشمُ ُمَ قمٚمٞمف أَ 

صقل اًمقُ  ـَ ًمف ُمِ   اهلل، وم٤معم٤مٟمعُ مَم ؾ إِ يِّم  يم٤من ًمٖمػم اهلل ومٝمق ٓ ُم٤م ني قمٜمده، إِ  اهلل وُم٘مٌقًم٦مً 

ذم  احل٘مٞم٘مل   ، واًمٗم٤مقمُؾ ملسو هيلع هللا ىلصف قًمِ ؾُم ؿ يمٗمروا سم٤مهلل وسمرَ ّني ف ًمٖمػم اهلل، سم٥ًٌم أَ  اهلل هق يمقٟمُ مَم إِ 

 .۵ اهلُل هق هذا اعمٜمعِ 

ىمٌقهل٤م قمٜمده، وَمٚمَِؿ  ـْ  اهلل وُمِ مَم ؿ إِ وصقل ٟمٗم٘م٤مِت  ـْ هؿ هق اعم٤مٟمع ُمِ يمٗمرَ  ني : إِ ىمد ي٘م٤مل

يم٤مرهقن؟  ؿْ  وهُ ٓي ٤ًممم، وٓ يٜمٗم٘مقن إِ  يمُ ٓي إِ  ئاةَ شمقن اًمّمي ٠مْ يَ  ؿ ٓػ قمٚمٞمف يمقَّن قمٓمَ 

 اًمذي هق اًمٕمٓمِػ  طمرَف  ني سم٠مَ  ٞم٥َم جِ ٟمُ  نْ ويٛمٙمـ أَ  ؟ئاصم٦مِ ُمـ هذه اًمثي  ٥ٌم ُمريمي  ومٝمؾ اعم٤مٟمعُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/132ش )ومتح اًم٘مدير»(1)
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ر ذيمَ  وم٘مدْ  :شاًمٗم٤مء» هق سمٛمٕمٜمك [14]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ى ائ}: شمٕم٤مممذم ىمقًمف  شاًمقاو»

 .شاًمٗم٤مء» ٤م سمٛمٕمٜمكٞم٤مٟمً طْم ت أَ ٠مْ شمَ  شاًمقاو» ني أَ  ٦مِ اًمٕمرسمٞمي  ٖم٦مِ اًمٚم   قمٚمًمءُ 

شمقن ٠مْ يَ  ؿ ّٓني ٥م قمٚمٞمف ذم ؾمٚمقيمٝمؿ أَ هؿ اًمذي شمرشمي هق يمٗمرُ  اعم٤مٟمعُ  :وم٤معمٕمٜمك قمغم هذا

ؿ ّني  ذم طم٤مل أَ ٓي ٤م إِ يمرهً  وْ ٤م أَ ٜمٗم٘مقن ـمققمً ٤ًممم، وٓ يُ ؿ يمُ ّني  ذم طم٤مل أَ ٓي إِ  ئاةَ اًمّمي 

 نْ ُمٜملم سم٠مَ ١مْ اعمُ  ئامِ قمْ إلِ  هذا اًمٌٞم٤منُ  ضم٤مءَ  راهمٌلم ذم اًمٌذل، وىمدْ  ٜمٗم٘مقا، همػمَ يُ  نْ يم٤مرهقن أَ 

ً  يًتدًم   ُمـ  ني إِ  سمْؾ ، (1)رِ ِِ ًمذم اًمْمي  قمغم ُم٤م قاهرِ هذه اًمٔمي  ٤مراِت ُمَ ٚمقك وأَ قا سمٔمقاهر اًم

ـي دي ع قمٚمٞمف ًمٞمّمي رزىمف ووؾمي  ـْ ًمئِ  قم٤مهد اهللَ ـْ اعمٜم٤موم٘ملم ُمَ  گ گ } :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ىم

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڻ

 .[77 -71]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ـُ  ف ه وُمٞمث٤مىمَ دَ ٝمْ قمَ  ٓمك اهللَ قمْ أَ  ـْ وُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمَ  :ي٘مقل شمٕم٤ممم» :$ ػْمٍ ثِ يمَ  ىم٤مل اسم

ـي دي ومْمٚمف ًمٞمّمي  ـْ ٜم٤مه ُمِ همْ أَ  ـْ ًمئِ  ـي  ،ُم٤مًمف ـْ ُمِ  ىم  ، سمًم ىم٤مل٤محللم، ومًم ورمي ـ اًمّمي ُمِ  وًمٞمٙمقٟم

 اهللَ  نق٘مَ ٚمْ  يقم يَ مَم ـ ذم ىمٚمقهبؿ إِ ٤م ؾمٙمَ ٟمٗم٤مىمً  ٜمٞمعُ ٘مٌٝمؿ هذا اًمّمي قمْ وم٠مَ ، قمكدي وٓ صدق ومٞمًم ا

 .(3)شذًمؽ ـْ ا سم٤مهلل ُمِ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٞم٤مذً  ۵

سمًم قم٤مهدوا  ُؾ خْ ٘مٌٝمؿ اًمٌُ قمْ وم٠مَ  :ْي أَ  :ؾخْ ه قمغم اًمٌُ قمقدُ  شأقم٘مٌٝمؿ» ذم ٛمػمَ اًمْمي  وًمٕمؾي »

 .(2)شٝمؿٚمِ خْ سمُ  ضمزاءُ  :ْي أَ  :ٝمؿٚمَ خْ سمُ  قنَ ٘مَ ٚمْ  يقم يَ مَم ٤م ذم ىمٚمقهبؿ إِ ٜمً ٤م يم٤مِِ قمٚمٞمف ٟمٗم٤مىمً  اهللَ

ـِ  نَ ًَم ثْ ٤مدىمقن يمٕمُ ُمٜمقن اًمّمي ١مْ اعمُ  ؿُ .. ومٝم٤م هُ ٞم٤مءُ ؿْم ز إَ ه٤م شمتٛمٞمي د  وسمِْم   ڤ ٤منَ ٗمي قمَ  سم

ـُ  ـِ مْحَ اًمري  دُ ٌْ وه٤م هق قمَ  (4)ةْن اًمٕمُ  ز ضمٞمَش ضمٝمي   ؿٍ هَ رْ دِ  ٗمْل ًمْ ٜمٗمؼ أَ يُ  (1)ڤ ٍف قْ قمَ  سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.319-3/318ش )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»(1)  ( ًمٚمٛمٞمداين 

 (.3/411ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 3)

 (.3/438ش )ومتح اًم٘مدير» (2)

(، أن ڤ يمت٤مب: )ومْم٤مِؾ اًمّمح٤مسم٦م(، سم٤مب: )ُمٜم٤مىم٥م قمثًمن سمـ قمٗم٤من أظمرج اًمٌخ٤مري ذم (4)

ز ضمٞمش اًمٕمنة ومٚمف اجلٜمي٦م»ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  زه قمثًمن. )ح شُمـ ضمٝمي  (.3777، ومجٝمي

 =سمـ احل٤مرث سمـ زهرة اًم٘مرؿمك،  قمقف سمـ قمٌد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف هق: اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ قمٌد (1)
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 معهم

٦مٍ ٞمي ىمِ وْ أُ  ٦مِ َِ ٤م سمًِم ىمً ّمد  تت ُمُ ٠مْ يَ  ڤ رَ ٛمَ وقمُ  (1)فُم٤مًمِ  ُػ ّْم وهل ٟمِ 
 ٦مُ وهٙمذا سم٘مٞمي  (3)

 .(2)ڤح٤مسم٦م اًمّمي 

 ِقمْ قال إَ طْم ذم أَ  َؾ ُمي شم٠مَ  ـْ وُمَ 
ِ
ـ اعمٜم٤موم٘ملم ٝمؿ ُمِ ٕمَ ٤ميَ ؿَم  ـْ وُمَ  اًمٙمٗمرةِ  ـَ ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُمِ  داء

 ٤مِت هؿ قمغم اجلٛمٕمٞمي وتجػمَ  دىم٤مِت اًمّمي  ؾِ ٌُ ؾُم  قم٤مت وىمٓمعِ ِؼم  ؿ قمغم اًمتي هجًمِت  ني د أَ جيِ 

 ،٦مٍ ظمػميي  ٤ًمسم٤مٍت ىم٤مُمقا سمتجٛمٞمد طمِ  ذْ إِ  :ه٤موارُ أُ  تدي ٝم٤م واؿْم ًُ ٞمْ ـمِ وَ  َل مَحِ  ىمدْ  ٦مِ ئاُمٞمي ؾْم اإلِ 

 عِ جلٛمْ  دةِ اعمتٕمد   ؾِ قمغم اًمقؾم٤مِِ  ٤م٤م سم٤مًمٖمً ٘مقا شمْمٞمٞم٘مً وٞمي  سمْؾ  ،٦مٍ ٤مصمٞمي همَ إِ  قالٍ ُمْ أَ  وُمّم٤مدرةِ 

 راىم٦ٌمِ ت٧م اعمُ  ٤ًمِت ؾمي ١مَ واعمُ  ٤مِت شمٚمؽ اجلٛمٕمٞمي  وطم٤ًمسم٤مِت  صدةَ رْ ومجٕمٚمقا أَ  ،قم٤مِت ؼم  اًمتي 

 -زقمٛمقا- وملمتٓمر  اعمُ  ودقمؿِ  ه٤مِب رْ ذم متقيؾ اإلِ  ف يّم٥م  ذًمؽ يمٚمي  ني ٦م أَ جي سمحُ  ،ديدةِ ًمِمي ا

 قات.ٓمُ ـ اخلُ ذم اًمٕمديد ُمِ  اُت راءَ ضْم ٚم٧م هذه اإلِ متثي 

ِّ ذا٤ِٔعَأ حصاُس  :اهلل يًكطاع اخلري

 .٦مِ ج٤مريي واًمت   ٦مِ اخلػميي  ٤مِت ئَ ٞمْ اهلَ  ِؼ سمجٛمٞمع وصم٤مِِ  عُ ومْ اًمري  -1

 ح٘مٞمؼ ُمٕمٝمؿ.ًمٚمتي  ٤مِت اجلٛمٕمٞمي  سمٕمضِ  رادِ ومْ يؿ أَ سمت٘مد اًمٓمٚم٥ُم  -3

 13قال ُمْ أَ  ٤م دمٛمٞمدَ وسمي ورُ أُ  ـْ ُمِ  ـْ ٓمُ ٜمْ اؿُم وَ  ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـمٚم٧ٌْم ، قالُمْ إَ  دمٛمٞمدُ  -2

 ه٤مب.رْ اإلِ  ٤م سمدقمقى متقيؾِ ؾمٕمقديًّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ( وىمٞمؾ همػم ذًمؽ،  23، شمقذم: )زهرى أطمد اًمٕمنمة، وًمد سمٕمد اًمٗمٞمؾ سمٕمنم ؾمٜملمأسمق حمٛمد اًم =

ٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل  . ويم٤من ًمف ُمـ إظمقة: ملسو هيلع هللا ىلصوه٤مضمر اهلجرشملم، وؿمٝمد سمدًرا، وأطمًدا، واعمِم٤مهد يمٚمي

: ملسو هيلع هللا ىلصقمٛمرو ومًًمه اًمٜمٌل  اًمٙمٕم٦ٌم، وي٘م٤مل: قمٌد اهلل، وإؾمقد، ويم٤من اؾمٛمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌد قمٌد

 رمحـ.اًم قمٌد

، ٓسمـ شتذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، 234/ 17، ًمٚمٛمزي  )شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»ر: يٜمٔم

 (.84 - 68/ 6) اًمؼم ، ٓسمـ قمٌدشآؾمتٞمٕم٤مب»(، 346/ 6طمجر )

(، وإن يم٤مٟم٧م اًمرواي٤مت اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م  291- 14/283ش )شمٗمًػمه»روى ذًمؽ اًمٓمؼمي ذم  (1)

  إٓ أّن٤م سمٛمجٛمققمٝم٤م شمتٕم٤مود ومتّمٌح طمًٜم٤ًم ًمٖمػمه.

 (.3/38ش )شم٤مريخ دُمِمؼ»أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم  (3)

 ( ًمٚمديمتقر ُمٝمدي رزق اهلل أمحد .3/194ش )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م»اٟمٔمر:  (2)
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٤مت اف قمغم اجلٛمٕمٞمي ْذ اإلِ  آًمٞم٤مِت  عِ ه٤م ًمقْو ٤م وهمػمِ ٙمَ يْ رِ ُمِ أَ  ـْ ُمِ  ومقدٍ وُ  ؾم٤مُل رْ إِ  -4

 .٦مِ يي اخلػم

 ًً ـْ  ٤م يمؾ  ٤م وؾم٤مسمٕمً ٤م وؾم٤مدؾًم وهٜم٤مك ظم٤مُم ا ذَ  إِ ٓي ف إِ شمٓمٌٞم٘مِ  ه وُمت٤مسمٕم٦مُ شمٜمٗمٞمذُ  يتؿي  ذًمؽ ًم

 .(1)٤مقم٤معمٞمًّ  اعمتٜمٗمذةِ  لِ وَ اظمؾ ًم٘مرارات اًمد  ُمـ اًمدي  اقمؿُ اًمدي  ك اًمٓم٤مسمقر اخل٤مُمُس طُمر  

ا ذم زً شمٙمِ رْ ُمُ  ٗم٤مَق ؾ اًمٜم  ضمٕمَ  نْ سم٠مَ  ،رىظْم أُ  ٤م قم٘مقسم٦مً ٜمً ٌٞم  ُمُ  اًمٙمريٛم٦مِ  أي٦مِ  ت٤ممُ ت ظِم ٠مْ ويَ 

ې ى ى ائ } :وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،٤م قمٚمٞمٝم٤مٕمً سم  ؽَمَ وُمُ  ،ىمٚمقهبؿ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ 

 . [79]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ىئ ىئ ىئ

ـُ   » :$ ػْمٍ ثِ يمَ  ىم٤مل اسم
ِ
ٝمؿ ٝمؿ واؾمتٝمزاِِ ٞمٕمِ صٜم هذا ُمـ سم٤مب اعم٘م٤مسمٚم٦م قمغم ؾمقء

ا ّم٤مرً تِ اٟمْ  :ر ُمٜمٝمؿؾمخِ  ـْ ُمَ  ٕم٤مُمٚم٦مَ ٝمؿ ُمُ ٚمَ س اًمٕمٛمؾ، ومٕم٤مُمَ ٜمْ ضمِ  ـْ ُمِ  اجلزاءَ  ني َٕ  :ُمٜملم١مْ سم٤معمُ 

 .(3)شًًم ٞمْ ًمِ ٤م أَ رة قمذاسمً ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم أظِم  دي قمَ وأَ  ،ٞم٤مٟمْ ُمٜملم ذم اًمد  ١مْ ًمٚمٛمُ 

 َ  نَمِ ُمـ اًمٌَ  هزيٚم٦مٍ  ٖمػمةٍ ص ٦مٍ ُمَ ذِ ـْ ِذْ ، وَمٛمِ ٤م قم٤مىم٦ٌمً هلِ قْ ، وي٤م هِلَ ٦مً ريَ خْ ٤م ؾُم هِلَ قْ وي٤م هِل

ٌي  ٦مُ وؾمخريَ ، اًمٗم٤مٟملم ٕم٤مِف اًمْم   ف ٟمي  إِ َٓ أَ ، ٝمؿٌُ ف يؽمىمي وقمذاسمُ  ،قمٚمٞمٝمؿ ٥م  َّم ٜمْ ٤مر شمَ اخل٤مًمؼ اجل

 .(2)ٞم٥ُم هِ اًمري  عُ زِ ٗمْ اعمُ  ٝمقُل ٚمْ ًمَ 

 :َٓنيِؤِٗ امُلقزُف -9

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک} قال تعالى:

بال شك   [18]ؾمقرة إطمزاب: {ڱ ڱ ڳ ڳ ـ   ُل هْ أَ  ، و ؾون يف ال يدخ ػاق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وح٤مي٤م سمريئ٦م ًمٚمحرب »، ويمت٤مب شاًم٘مٓم٤مع اخلػمي ودقم٤موى اإلره٤مب»عمزيد اـمئاع اٟمٔمر يمت٤مب: ( 1)

 اهلل اًمًٚمقُمل. حمٛمد سمـ قمٌد، ويمئامه٤م ًمٚمديمتقر شاًمٕم٤معمٞم٦م قمغم اإلره٤مب

 (.3/412ش )شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ» (3)

 (.2/1681ش )ذم فمئال اًم٘مرآن» (2)
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ٔيةِ  ه ا ًٓ  وطقد هذ و ؼ   ،الق  و   أَ دخ فْ  فم ماويؽػي يف ح ا يف حادثة تاكً فْ ا وبُ رً وْ زُ  هُ وْ رَ تَ ا

ؿوه مِ  ،ِك فْ الِ  هرةَ الط   ڤ ةَ َش ائِ طَ  ن  أَ  نْ وما زط ػةَ  ا لعػق ْت  قدْ  ا ِ  خاك اَش ف  ر

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولِ ُس رَ 

ةِ  نْ مِ  وقريٌب  أي ولُ  هذه   ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے} :ه تعالىق

جاءَ  [113]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {﮼ ﮻ ﮺ ﮹ لفا أَ  ،   بنَ  ةَ ادَ تَ قَ  ن  يف سبب كزو

ـ   ِ  بقٍت  ُل هْ كان أَ »قال:  (1)ڤ انَ ؿَ عْ ال ِ  ٍق رِ قْ بَ ؼال لفم بـو أُ ا يُ ـ  م  رٍ قْ ِش وبَ  رٍ ْش ب

ن بَ رٍ ش  بَ ومُ  وكا ؼً اًل ُج رَ  ٌر قْ ِش ،  الش  ا مـاف ل  يؼو َب ْص و به أَ جُ فْ يَ  َر عْ ،  ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولِ ُس رَ  حا

ه لبعضِ  م  ثُ  ل م  ثُ  ،العرب ُيـحؾ فُ يؼو ل  نٌ : قا ل فُ ال وقا وكذا  ا  نٌ : كذ ، : كذا وكذاال

 ِ ؿِ ذَ فن ش   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولِ ُس رَ  حاُب ْص ع أَ ا س لك ال الوارَ عْ ذ  ، ق
ِ
هلل وا ش   ما :  ا ال ـول هذ  رَ عْ يؼ

 ِ الر  ٓ  إ ر   وْ ، أَ الخبقُث  ُل ُج  هذا  وقالواُل ُج كؿا قال ال بنُ ،  ُ  : ا : قالوا، اقالف ِق رِ قْ بَ إ

ا أَ  كو ةٍ  بقِت  َل هْ وكا فاقةٍ  حاج جاهؾق   و ال لِ يف  وا م.ْس ة   ال

 ا يم٤من ًمف ي٤ًمرٌ ذَ إِ  ُؾ ضُم ، ويم٤من اًمري ٕمػمُ واًمِمي  رُ ٛمْ اًمتي  ٦مِ ٜمَ يْ دِ ٝمؿ سم٤معمَ ًم ـمٕم٤مُمُ ٟمي إِ  ٤مُس ويم٤من اًمٜمي 

ًَ  ومخصي  ،ُمٜمٝم٤م ُؾ ضُم اًمري  ت٤معَ اسمْ  (2)ؽُمَ رْ ُمـ اًمدي  ٤ممِ ُمـ اًمِمي  (3)و٤مومٓم٦مٌ  وم٘مدُم٧ْم  ف، هب٤م ٟمٗم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ زيد سمـ قم٤مُمر سمـ ؾمقاد سمـ فمٗمر، أسمق قمٛمرو، إٟمّم٤مري إود اًمٔمٗمري، هق: ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمًمن  (1)

، وىم٤مل اًمقاىمدي: يم٤مٟم٧م ُمٕمف ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل صح٤مب سمدري، ُمـ ؿمجٕم٤مّنؿ، ؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾم

. وقمٜمف اسمٜمف قمٛمرو وأظمقه ُٕمف أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ملسو هيلع هللا ىلصيقم اًمٗمتح راي٦م سمٜمل فمٗمر. روى قمـ اًمٜمٌل 

وحمٛمقد سمـ ًمٌٞمد وقمٌٞمد سمـ طمٜملم وهمػمهؿ. وطمٙمك اسمـ ؿم٤مهلم قمـ اسمـ أب داود أٟمف أول ُمـ دظمؾ 

آؾمتٞمٕم٤مب ذم »(، و331/ 2ش )اإلص٤مسم٦م»اعمديٜم٦م سمًقرة ُمـ اًم٘مرآن وهل ؾمقرة ُمريؿ. يٜمٔمر: 

تذي٥م »(، 89/ 4، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 1374/ 2، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شُمٕمروم٦م إصح٤مب

 (.217/ 8، ٓسمـ طمجر )شاًمتٝمذي٥م

 (.872ش )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط»و٤مومٓم٦م: أي: محقًم٦م. اٟمٔمر  (3)

اب اًمٜمي٤مقمؿ. اٟمٔمر: ( 2) ىمٞمؼ احلقاري واًمؽم  ( وإول هق 1313ش )حٞمطاًم٘م٤مُمقس اعم»اًمدرُمؽ: هق اًمدي

 اعمراد .
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ل قمٛم   ت٤معَ وم٤مسمْ  ،٤ممِ ُمـ اًمِمي  و٤مومٓم٦مٌ  ، وم٘مدُم٧ْم ٕمػمُ واًمِمي  رُ ٛمْ ٝمؿ اًمتي ًم ـمٕم٤مُمُ ٟمي وم٢مِ  ٤م اًمٕمٞم٤مُل ُمي أَ و

ـُ  ٦مُ ٤مقمَ ومَ رِ   ئاٌح ؾِم  (3)ًمف، وذم اعمنمسم٦مِ  ٚمف ذم ُمنمسم٦مٍ ومجٕمَ  ،ؽُمَ رْ ـ اًمدي  ُمِ محئًا  (1) دٍ يْ زَ  سم

 ٕم٤ممُ ٓمي اًم ذَ ، وُأظِم ت٧م اًمٌٞم٧م، ومٜمُ٘م٧ٌم اعمنمسم٦مُ  ـْ ، ومُٕمدي قمٚمٞمف ُمِ وؾمٞمٌػ  عٌ رْ ودِ 

  ً  .ئاُح واًم

ـَ »: ىم٤مل ٦مُ ٤مقمَ ومَ ل رِ ٤مين قمٛم  شمَ ٌح أَ ْص  أَ ومٚمًمي  ف ىمد قُمدي قمٚمٞمٜم٤م ذم ًمٞمٚمتٜم٤م هذه، ٟمي ل، إِ ظِم أَ  ي٤م اسم

ً   ٕم٤ممُ ٜم٤م، ومذه٥م اًمٓمي ُمنمسمتُ  ومٜمُ٘م٧ٌْم  ًي ، ىم٤ملئاُح واًم وم٘مٞمؾ  ،ٜم٤مًمْ ٠مَ وؾَم  ،ارٜم٤م ذم اًمدي ًْ : ومتح

 قمغم سمٕمض ٓي ، وٓ ٟمرى ومٞمًم ٟمرى إِ ٞمٚم٦مِ اؾمتقىمدوا ذم هذه اًمٚمي  ٍق ػْمِ سمَ ٜم٤م سمٜمل أُ يْ أَ ًمٜم٤م: ىمد رَ 

ٙمؿ ٟمرى ص٤مطمٌَ  ُم٤م ار: واهللِذم اًمدي  ُل ٠مَ ًْ ىم٤مًمقا وٟمحـ ٟمَ  ٍق ػْمِ سمَ ٙمؿ. ىم٤مل: ويم٤من سمٜمق أُ ـمٕم٤مُمِ 

ـَ  دَ ٞمْ ٌِ  ًمَ ٓي إِ  ف ؾمٞمٗمَ  طَ ؽَمَ اظْم  دٌ ٞمْ ٌِ ع ًمَ  ؾمٛمِ ومٚمًمي  - ئامٌ ؾْم وإِ  ٤م ًمف صئاٌح  ُمٜمي رضمئًا - (2)ؾٍ ٝمْ ؾَم  سم

ـي ٌٞم  ًمتُ  وْ أَ  ٙمؿ هذا اًمًٞمُػ خ٤مًمٓمٜمي ًمٞمُ  ! واهللِ؟ُق ْهِ ٤م أَ ٟمَ وىم٤مل: أَ  ِ  ٜم ٞمؽ ًمَ : إِ ىم٤مًمقا. ىم٦مَ هذه اًمني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ قم٤مُمر سمـ ؾمقاد سمـ يمٕم٥م، وهق فمٗمر سمـ اخلزرج سمـ قمٛمرو اسمـ ُم٤مًمؽ سمـ  هق: روم٤مقم٦م سمـ زيد (1)

إوس إٟمّم٤مري اًمٔمٗمري، قمؿ ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمًمن، هق اًمذي هق ؾمئاطمف وـمٕم٤مُمف سمٜمق أسمػمق 

سمػمق: )وٓ دم٤مدل قمـ اًمذيـ خيت٤مٟمقن أٟمٗمًٝمؿ(. يٜمٔمر: ومٜمزًم٧م ذم سمٜمل أ ملسو هيلع هللا ىلصومتٜم٤مزقمقا إمم رؾمقل اهلل 

ش اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، 499/ 3، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»

 (.93/ 14ش )اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت»(، 417/ 3)

: اًمُٖمْروَم٦ُم: ىم٤مل ذم  (3) سَم٦ُم، سم٤مًمَقضْمَٝملْمِ سُمقن ومِٞمٝمَ ش: إؾََم٤مس»اعَمنْمَ ؿ َينْمَ ٤م. وقمـ ؾمٞمٌقيف: ضَمَٕمُٚمقه اؾْمًًم َّٕني

سَم٦ميَم٤مَن ذم  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مًمُٖمْروَم٦م. وذم احَلِدي٨ِم: َأني اًمٜميٌلي  سَم٤مٌت  َُمنْمُ ًَمف: َأي يَم٤مَن ذم هُمْروَم٦ٍم، ومَجُْٕمٝم٤م َُمنْمَ

 . (2/117ش )شم٤مج اًمٕمروس»وَُمَِم٤مِرُب. يٜمٔمر: 

: ٓ اًمؼمّ  سمـ فمٗمر إٟمّم٤مري . وىم٤مل اسمـ قمٌدسمـ احل٤مرث سمـ قمروة سمـ رزاح  هق: ًمٌٞمد سمـ ؾمٝمؾ (2)

أدري هق ُمـ أٟمٗمًٝمؿ أو طمٚمٞمػ هلؿ. اٟمتٝمك. وىمد ٟمًٌف اسمـ اًمٙمٚمٌّل إمم اًم٘مٌٞمٚم٦م يمًم شمرى، ًمٙمـ ىم٤مل 

رضمؾ ُمـ سمٜمل احل٤مرث سمـ ُم٤مزن سمـ  ًمٙمٚمٌل، وإٟمًم هق أسمق ًمٌٞمد سمـ ؾمٝمؾاًمٕمدوي: إٟمف وهؿ ُمـ اسمـ ا

(، 3433/ 1، ٕب ٟمٕمٞمؿ )شاًمّمح٤مسم٦م ُمٕمروم٦م»ؾمٕمد اًمٕمِمػمة ُمـ طمٚمٗم٤مء إٟمّم٤مر. يٜمٔمر: 

، ٓسمـ إصمػم شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 1228/ 2، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»

 (.114/ 1ش )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، 481/ 4)
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ًَ ٧م سمّم٤مطمٌِ ٟمْ ومًم أَ  ُؾ ضُم ٤م اًمري هي  ٤م أَ قمٜمي  ٤م وم٘م٤مل ح٤مهُب ْص ؿ أَ ّني أَ  ك مل ٟمِمؽي ٜم٤م ذم اًمدار طمتي ًمْ ٠مَ ٝم٤م، وم

ـَ زم قمٛم    .ذًمؽ ًمف ومذيمرَت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَل ؾُم رَ  ٧َم ٞمْ شمَ ل ًمق أَ ظِم أَ  ل: ي٤م اسم

  َؾ هْ ٤م أَ ُمٜمي  سمٞم٧ٍم  َؾ هْ أَ  ني : إِ ، وم٘مٚم٧ُم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَل ؾُم رَ  ٧ُم ٞمْ شمَ وم٠مَ : ةُ ٤مدَ تَ ىم٤مل ىمَ 
ٍ
، قمٛمدوا ضمٗم٤مء

ـِ  ٦مَ ٤مقمَ ومَ ل رِ  قمٛم  مَم إِ  وا قمٚمٞمٜم٤م ف، ومٚمػمد  ف وـمٕم٤مُمَ ئاطَم وا ؾِم ذُ ظَم ًمف، وأَ  ومٜم٘مٌقا ُمنمسم٦مً  دٍ يْ زَ  سم

 .ًمٜم٤م ومٞمف ومئا طم٤مضم٦مَ  ٕم٤ممُ ٤م اًمٓمي ُمي ٜم٤م، وم٠مَ ئاطَم ؾِم 

 ُمٜمٝمؿ ا رضمئًا قْ شمَ أَ  ٍق ػمِ سمْ ع سمذًمؽ سمٜمق أُ  ؾمٛمِ ومٚمًمي  ش.َؽ ًمِ ذم ذَ  رُ آُمُ ؾَم » :ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  وم٘م٤مل اًمٜمي 

ـُ  دُ ٞمْ ؾَم ٘م٤مل ًمف أُ يُ   ارِ ؾ اًمدي هْ أَ  ـْ ُمِ  ٤مٌس ٟمَ ٛمقه ذم ذًمؽ، وم٤مضمتٛمع ذم ذًمؽ أُ ومٙمٚمي  ةَ وَ رْ قمُ  سم

ـَ  ةَ ٤مدَ تَ ىمَ  ني اهلل، إِ  قَل ؾُم وم٘م٤مًمقا: ي٤م رَ   ئامٍ ؾْم إِ  ؾِ هْ ٤م أَ ُمٜمي  سمٞم٧ٍم  ؾِ هْ  أَ مَم ف قمٛمدا إِ ن وقمٛمي ًَم ٕمْ اًمٜم   سم

ِ  وصئاٍح  ، ملسو هيلع هللا ىلص ٌلي اًمٜمي  ٧ُم ٞمْ شمَ : وم٠مَ ةُ ٤مدَ تَ ىم٤مل ىمَ  .٧ٍم وٓ صمٌْ  ٜم٦مٍ همػم سمٞم   ـْ ُمِ  ٦مِ ىمَ يرُمقّنؿ سم٤مًمني

ِ سمِ  ؿْ ٝمِ ٞمْ ُمِ رْ ، شمَ ٌح ئَا َص م وَ ئَاٌ ؾْم إِ  ؿْ ٝمُ ٜمْ ُمِ  رَ يمِ ذُ  ٧ٍم ٞمْ سمَ  ؾِ هْ  أَ مَم إِ  َت دْ ٛمَ قمَ » ف، وم٘م٤مل:ومٙمٚمٛمتُ   ٦مِ ىمَ ٤مًمني

 ش.٦مٍ ٜمَ ٞم   سمَ َٓ وَ  ٧ٍم ٌْ صمَ  ػْمِ  همَ غَم قمَ 

ذم ذًمؽ،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَل ؾُم ؿ رَ يمٚم  أُ  ُم٤مزم وملْ  ُمـ سمٕمضِ   ظمرضم٧ُم ين  أَ  ُت دْ دَ ووَ  : رضمٕم٧ُم ىم٤مل

ـَ  ٦مُ ٤مقمَ ومَ ل رِ ٤مين قمٛم  شمَ وم٠مَ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قُل ؾُم ف سمًم ىم٤مل زم رَ ؼمشمُ ظْم وم٠مَ  ؟صٜمٕم٧َم  ل ُم٤مظِم أَ  وم٘م٤مل: ي٤م اسم

ې ې ى ى ائ ائ ەئ } :آنُ رْ ل اًم٘مُ ٟمزَ  نْ أَ  ٨ْم ومٚمؿ ٟمٚمٌَ  .وم٘م٤مل: اهلل اعمًتٕم٤منُ 

يٕمٜمل سمٜمل أسمػمق،  :[111]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ پ پ پ پ} ةَ ٤مدَ تَ ٚم٧م ًم٘مَ ٤م ىمممي  :ْي أَ  :{ٱ ٻٻ}

 ،[117-116]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ }ًمٖمٗمر هلؿ  ًمق اؾمتٖمٗمروا اهللَ :ْي أَ  :{ک} : ىمقًمفمَم إِ 

ۋ ۅ ۅ } دٍ ــٞمْ ٌِ ىمقًمف ًمٚمَ  {ٺ ٿ} : ىمقًمـفمَم إِ  ،[111]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ہہ

]ؾمقرة  {ىئ ىئ ی ی} : ىمقًمفمَم إِ  ،[112]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ۉ ۉ

[74اًمٜم٤ًمء:
ً   ملسو هيلع هللا ىلص قل اهللؾُم شمك رَ أَ  آنُ رْ ل اًم٘مُ  ٟمزَ ، ومٚمًمي (1)  .٦مَ ٤مقمَ ومَ  رِ مَم ه إِ ومردي  ،ئاحسم٤مًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[112]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}يمذا هٜم٤م وآظمر أي٦م:  (1)
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ً  قمٛم   ٧ُم ٞمْ شمَ ٤م أَ : عمي ةُ ٤مدَ تَ ىم٤مل ىمَ   ٦مِ  ذم اجل٤مهٚمٞمي قمٌِم  وْ ل أَ ٤م ىمد قمٛمِ ويم٤من ؿمٞمخً ئاح ل سم٤مًم

ًٓ ئاُمَ ؾْم ى إِ رَ أَ  ويمٜم٧ُم  ً  تُ ٞمْ شمَ  أَ ومٚمًمي  ،ف ُمدظمق ـَ  :ئاح ىم٤ملف سم٤مًم  .ل هل ذم ؾمٌٞمؾ اهللظِم أَ  ي٤م اسم

ومٜمزل قمغم  ،سم٤معمنميملم ػْمُ ِِم سمَ  َؼ حلِ  ،آنُ رْ ل اًم٘مُ  ٟمزَ ومٚمًمي  ،٤مف يم٤من صحٞمحً ئاُمَ ؾْم إِ  ني أَ  ومٕمروم٧ُم 

٦مَ ٞمي ٛمَ ؾُم  ـِ سم دِ ٕمْ ؾَم  ٧ِم ٜمْ سمِ  ٦مَ ومَ ئَا ؾُم 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ } زل اهلل شمٕم٤ممم:ٟمْ وم٠مَ  (1)

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 . [116 -111]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڳ

ـُ  ٤منُ ًي رُم٤مه٤م طَم  ٦مَ ومَ ئَا  ٟمزل قمغم ؾُم ومٚمًمي   ،رٍ ٕمْ ؿِم  ـْ ُمِ  ٞم٤مٍت سمْ سم٠مَ  (3)ڤ ٧ٍم ٤مسمِ صمَ  سم

 ؿي صمُ  ،ِح ٓمَ سمْ سمف ذم إَ  ومرُم٧ْم  ،سمف ظمرضم٧ْم  ؿي صمُ  ،ٝم٤مؾِم أْ ف قمغم رَ ومقوٕمتْ  ،فٚمَ طْم رَ  ْت ذَ ظَم وم٠مَ 

 .(2)شمٞمٜمل سمخػمٍ ٠مْ شمَ  ٧َم ٜمْ يمُ  ُم٤م ،٤منَ ًي طَم  رَ ٕمْ زم ؿِم  ٧َم يْ دَ هْ أَ  :ىم٤مًم٧ْم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ ؿُمَٝمْٞمد ، وهل: ؾُمئَاوَم٦ُم سمِ شاسمـ ؾمٛمٞم٦م»يمذا هٜم٤م:  (1) إٟمّم٤مري٦م، واًمدة قمثًمن سمـ  -سم٤مًمْمؿ-ٜم٧ُْم ؾَمْٕمِد سْم

اإلص٤مسم٦م ذم »ذم ومتح ُمٙم٦م. يٜمٔمر: ش ُمٖم٤مزي اًمقاىمدي  »ـمٚمح٦م. ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: هل٤م ذيمرى ذم 

اعم١مشمٚمػ »(، 463/ 2، ٓسمـ ؾمٕمد )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، 181/ 8، ٓسمـ طمجر )شمتٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م

/ 1، ٓسمـ ٟم٤مس اًمديـ اًمدُمِم٘مل )ششمقوٞمح اعمِمتٌف»(، 1437/ 2، ًمٚمدارىمٓمٜمل )شواعمختٚمػ

274.) 

، أسمق اًمقًمٞمد، اخلزرضمل إٟمّم٤مري. اًمّمح٤مب ؿم٤مقمر هق اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ: طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م سمـ اعمٜمذر (3)

ٞم٦م، ، وأطمد اعمخيُملم اًمذيـ أدريمقا اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمئام، قم٤مش ؾمتلم ؾمٜم٦م ذم اجل٤مهٚمملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

. وقمٜمف اًمؼماء سمـ قم٤مزب وؾمٕمٞمد سمـ ملسو هيلع هللا ىلصهـ(، روى قمـ اًمٜمٌل 14وُمثٚمٝم٤م ذم اإلؾمئام)شمقذم: 

ُمِمٝمًدا ًمٕمٚم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصوهمػمهؿ. مل يِمٝمد ُمع اًمٜمٌل  اًمرمحـ وزيد سمـ صم٤مسم٧م اعمًٞم٥م، وأسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد

، ٓسمـ إصمػم شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»أص٤مسمتف، ويم٤مٟم٧م ًمف ٟم٤مصٞم٦م يًدهل٤م سملم قمٞمٜمٞمف. وشمقذم ذم اعمديٜم٦م. يٜمٔمر: 

، ٓسمـ طمجر شتذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، و236/ 1، ٓسمـ طمجر )شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، 6/ 3)

(3 /347.) 

( ، ىم٤مل قمٜمف 2126أظمرضمف اًمؽمُمذي، يمت٤مب: شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب: ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء، سمرىمؿ: )( 2)

 إًم٤ٌمين: طَمِدي٨ٌم طمًـ.
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
وهق  ومٞمف ُمٜم٤مومٌؼ  – ٍق ػْمِ سمَ سمٜمق أُ  –ومٝمذا اًمٌٞم٧م  :ذم هذه احل٤مدصم٦مِ  ٗم٤مق واوح٦مٌ اًمٜم   وآصم٤مرُ 

، ٦مٌ ويَمَذسمَ  اٌق ٤م ُهي ؿ مجٞمٕمً ّني إِ  ؿي صمُ  ،ك هلذه اًمقاىمٕم٦مِ حر  يٙمقن هق اعمُ  نْ د أَ وٓ يٌٕمُ  ؿم٤مقمرٌ 

  ي  وم٠مَ 
ٍ
 (1)!؟ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف ٟمت٤مج هذا اخلٚمٞمط رء

ذم  ظمٌٞمث٦مٍ  وارٍ دْ أَ  ـْ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ُمِ  ، ومٙمؿْ لِ وي ُمـ إَ ذم اًمزي ذم زُم٤مٟمٜم٤م يمًم احل٤مل  واحل٤مُل  

 ات  
ِ
٤م قمٚمٞمف عمَ  !ٝمؿًِ ٗمُ ٟمْ قمٜمد أَ  ـْ ُمِ  اطمًدً  :واعمّمٚمحلم سمًم هؿ ُمٜمف سمراءٌ  قم٤مةِ واًمد   ٤مم اًمٕمٚمًمء

قة وشمٚمٓمٞمٍخ قمْ ُمٜمٝمؿ عمًػمة اًمدي  وشمٕمقيٍؼ ، ئاٍح ْص وإِ  وصئاٍح  وٟمٗمعٍ  ظمػمٍ  ـْ ؽ ُمِ وًمئِ أُ 

 ًُ   همػمهؿ..مَم قمٜمٝمؿ ويٜمٍمومقا إِ  ٤مُس ك يٕمزف اًمٜمي طمتي  ،ٝمؿٝمؿ ويمراُمتِ تِ ٕمَ ٛمْ ًم

ِ  ،لم٤مٟمٞم  رسمي  قمٚمًمءَ  ٝم٤م ذم طمؼ  ىمٞمؾ ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُمثٚمُ  ٤م ُتٌؿ يمؿْ ّني إِ   ،ٓم٦مٍ ٚمْ ؾُم  ؿ قمٚمًمءُ ّني ٛمقا سم٠مَ وم٤مت 

ِ ّمٚمِ ُمُ  قم٤مةٌ دُ  َل ُمِ رُ  ويمؿْ   ري٤مءٌ سمْ أَ  َل ُمِ رُ  يمؿْ  سمْؾ  ،ُمِمٌقه٦مً  هلؿ قمئاىم٤مٍت  ني ٛمقا سم٠مَ حقن وم٤مت 

ـْ  ويمؿْ  ،ؿٙمْ قن ًم٘مٚم٥م ٟمٔم٤مم احلُ ؿ ؾم٤مقمّني سم٠مَ  ٤م ّني أَ  اًمٙمريؿِ  آنِ رْ ًمٚم٘مُ  تٗمٞمظٍ  ٤مِت مجٕمٞمي  ىمٞمؾ قم

ًم هل ٟمي ٞمٝم٤م إِ شمِ ٠مْ اًمتل شمَ  قم٤مِت ؼَم  اًمتي  ني سم٠مَ  دقمقي٦مٌ  ٤ًمٌت ؾمي ١مَ ُمُ  وم٧ْم ذِ ىمُ  ويمؿْ  ،ه٤مبرْ خ اإلِ ٗمر  شمُ 

دى طْم ف ذم إِ تُ يْ أَ رَ  قانٌ ٜمْ قمُ  ةً راق زم ُمري  وًم٘مدْ  ،ٗمػمِ ٙمْ واًمتي  ُمػمِ دْ جػم واًمتي ٗمْ ًمٗمٙمر اًمتي  متقيٌؾ 

ً يم٤من ُمُ  ٦مِ ئاُمٞمي ؾْم ت اإلِ اعمجئاي  ف سملم َذ  ٦مُ اخلػميي  ٦مُ ئاُمٞمي ؾْم اإلِ  ٤ًمُت ؾمي ١مَ اعمُ » ا ص٤مدىًم٤مٕمؼم 

 .(3)ش٦مٛمَ ٝمْ اًمت   رِ قْ ٦م وضَم ٝمٛمي اعمُ 

ً   عَ دِ وْ أُ  يمؿْ  سمْؾ   ئاٍح ْص إِ  قم٤مةِ ودُ  آنٍ رْ وحمٗمٔمل ىمُ  ضمقاُمعٍ  ٦مِ ٛمي ِِ ص٤محللم وأَ  ـْ ُمِ  جقنَ اًم

ـ ومٞمٝم٤م ُمْ إَ  ت ؾمٚمٓم٤مُت .. َأقمدي رةٍ زوي ُمُ  وُمٕم٤مي٥َم  ٘م٦مٍ ٗمي ٚمْ ُمُ  ؿٍ ٝمَ سمتُ  ٦مٍ ئاُمٞمي ؾْم وإِ  ٦مٍ قمرسمٞمي  ذم سمئادٍ 

ي٘مدم  شم٘مؽمومف يداه وملْ مل ْ قىمٞمع قمغم ُم٤مٞم٤مر اًمتي ظِم  ٤ممَ ُمَ ٝمؿ أَ تي ا سم٤معمُ ذَ قىمٞمع.. وم٢مِ ًمٚمتي  ضم٤مهزةً  ٤مٍت ُمٚمٗمي 

 وشمدٟمٞمسِ  راضِ قمْ إَ  كِ ٝم٤متِ  اٟمْ مَم ؾ إِ يِّم  ىمدْ  احل٤مَل  ني ك إِ اًمٕمذاب، طمتي  ٤ًمم ؾمقءَ يُ  وْ أَ ، قمٚمٞمف

 َ  ،َػ قؾِم دم يُ  ـْ ٥م ُمِ ِْ اًمذ   ةَ سمراءَ  ؽماف اًمذي هق ُمٜمف سمريءٌ زاع آقمْ تِ ٟٓمْ  ِف اًمنمي

 ..ُؾ ٞمْ يمِ اًمقَ  ؿَ ٕمْ ٟمِ وَ  ٤م اهللُ ٜمَ ٌُ ًْ وطَم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ًمٚمديمتقر/ قم٤مدل اًمِمدي.( 184، صـ )شدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م»( 1)

 (.14( صـ )1433( ؿمقال )13اًمٕمدد )ش اًمِم٘م٤مِؼ»جمٚم٦م ( 3)
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 وواضم٤ٌمِت  ـِ ٜمَ ف سمٌٕمض ؾُم د اًمتزاُمِ جر  سمٛمُ  ـَ ُمِ ١مْ اعمُ  ني  وهق أَ َٓ ُمٌٚمًٖم٤م ظمٓمػًما أَ  غ احل٤مُل سمٚمَ  سمْؾ 

٤م ٤مُمً يي أَ  سِ ٛمْ اخلَ  ٚمقاِت طم٤مومظ قمغم اًمّمي  ا ُم٤مذَ وم٢مِ  ،ٔمر واعمت٤مسمٕم٦مِ اًمٜمي  دمٕمٚمف حمؾي  ٤مهرةِ يـ اًمٔمي اًمد  

  ومٝمق ُمقوعُ  ،اًمٕمدد ذم اعمًجد ذواِت 
ٍ
ً   همٞم٤مه٥َم  عَ دِ وْ ًم أُ وًمرسمي  ،وت٘مٞمٍؼ  اؾمتدقم٤مء ـ جْ اًم

 ج٤مهب٤م ويم٤مٟم٧م قمٗمٞمٗم٦مً ٕم٧م سمحِ شمٚمٗمي  ا ُم٤مذَ إِ  اعمًٚمٛم٦مُ  ةُ أَ رْ ، ويمذًمؽ اعمَ واوح٦مٍ  ٛم٦مٍ دوٟمًم ُتْ 

 يْ يمذًمؽ ًملِ  و٦مً رْ ٤م شمٙمقن قمُ ّني وم٢مِ  ،٤ٌمؾمٝم٤مذم ًمِ  ٛم٦مً تِِم حُم 
ِ
  ٤ممِ وآت   ذاء

ِ
 ڦ} .. وآؾمتدقم٤مء

ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[9-8]ؾمقرة اًمؼموج: {ڍ ڍ

 يْ اإلِ  رُ قَ وُص  
ِ
ذم ُمدارؾمٝمؿ  ُمٜم٤مِت ١مْ ُمٜملم واعمُ ١مْ ؼ اعمُ حلِ  ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م ،دةٌ ُمتٕمد   ذاء

 ـْ ؿ ُمِ وُم٤م ؾمٚمِ  ،ؿتٚمٙم٤مِت ومُمْ  ،ؿقاهلِ ُمْ وذم أَ  سمْؾ  ،ؿ٤ًمِت ؾمي ١مَ ٝمؿ وُمُ ٗمِ ؿ ووفم٤مِِ وضم٤مُمٕم٤مِت 

ـْ ، ٝمؿتُ ٕمَ ٛمْ ٝمؿ وؾُم ومُ ٝمؿ وَذَ ُو رْ ذًمؽ قمِ   ،ٞمفًمَ ن إِ وو٠مْ يَ  ؿمديدٌ  ـٌ يمْ هلل رُ اهلؿ سمحٛمد  وًمٙم

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ} :ٚمقن قمٚمٞمفيتقيمي  ـ اهلل ؾمٜمدٌ وهلؿ ُمِ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ } [31]ؾمقرة يقؾمػ: {ۆئ

 .[11]ؾمقرة هم٤مومر: {ڦ ڦ

 :َٓنيِؤِٖ بامُلِٗ ٚاطتٗضاُؤشُٜتِخُط -11

ً   رزِ سمْ أَ  ـْ ُمِ  ُمٜملم ١مْ ٝمؿ ُمع اعمُ ٚمِ شمٕم٤مُمُ  اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مَل  ٤مُت ئاىمٞمي ظْم قمٚمٞمٝم٤م أَ  ًمت اًمتل يم٤مٟم٧ْم اًم

ً   آؾمتٝمزاءُ  ف قًمَ ؾُم ف ورَ ٝمؿ وآي٤مشمِ هؿ ظم٤مًم٘مَ اؤُ ـم٤مل اؾمتٝمز ـْ ومٛمَ  :ؿهِب  رُ ٜمد  واًمتي  ٦مُ ريي خْ واًم

سم٤مب  ـْ ، ومٛمِ  [61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ژ ڑ ڑ ک ک ک} ملسو هيلع هللا ىلص

ً   َؼ حَ ٚمْ شمَ  نْ مم أَ وْ أَ   .طم٤مدصم٦مٍ  وقمٜمد يمؾ   ،ُمقىمٍػ  ذم يمؾ   ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ اًمٜمي  صح٤مسم٦مَ  ٦مُ ريَ خْ شمٚمؽ اًم

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }: ىم٤مل شمٕم٤ممم :ٝمؿتُ ٞمي جِ وشمٚمؽ ؾَم  ،ؿُّن دَ يْ ذاك دَ 

ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

 .[14-12]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {﮿ ﯀ ﯁        
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ـُ  وىم٤مل  .هبؿ سم٤مًم٘مقم وٟمٚمٕم٥ُم  ًم ٟمحـ ٟمًتٝمزُئ ٟمي إِ  ْي أَ » :$ ػْمٍ ثِ يمَ  ىم٤مل اسم

ـِ  ٤مكُ حي اًمّْم  ح٤مب ْص قن ؾم٤مظمرون سم٠مَ ُِ تٝمزِ ًْ ًم ٟمحـ ُمُ ٟمي إِ  :ىم٤مًمقا ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  قمـ اسم

 .(1) شڤ دٍ ٛمي حُمَ 

ٚمقب ؾْم ا هٜم٤م سم٠مُ ءوضم٤م [14]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {  } :وا سم٘مقهلؿوىمد قمؼمي 

 .(3)ذم اًمٗمٕمؾ قمغم اًمٖم٤مي٦مِ   اًمذي يدل  ٍْم اًم٘مَ 

 ّْم ىمُ  لم درضم٦مٌ وًمٚمٛمٜم٤موم٘م
ِ
 ُمٜملم شمتج٤موز طمدودَ ١مْ سم٤معمُ  ؿِ ٝمٙم  واًمتي  قى ذم آؾمتٝمزاء

  ً ؿ ّني ٝمؿ.. ذًمؽ أَ سمٕمِْم  ٤مهَ ٤مس دِم اًمٜمي  سمٕمضِ  ٤م جيري قمٚمٞمف طم٤مُل ممي  ٦مِ اًمٙمئاُمٞمي  ٦مِ ريَ خْ اًم

ت٤مح هلؿ قمٚمٞمف شمُ  وسمٜم٤مءً  ،قا هلؿٜمُ ئِ ٛمَ ٓمْ ويَ  ،ٞمٝمؿًمَ ُمٜمقن إِ ١مْ اعمُ  ـَ يمَ رْ ك يَ ؿ آُمٜمقا طمتي ّني ئمٝمرون أَ 

هؿ قمٚمٞمٝمؿ.. و  دُ قمَ  ُمٔم٤مهرةِ  وْ  قمٜمٝمؿ أَ خكم  اًمتي  وِ ٘م٤مع هبؿ أَ يْ ؿ ًملِ اِت همري  دِ شمرص   ص٦مُ رْ ومُ 

 .(2)ًمخإ

قا ئُ تِ اًمذيـ ُم٤مومَ  ٦مِ اعم٤موٞمي  ؿِ ُمَ ُمنميمل إُ  ـْ ُمِ  ىمٌُؾ  ـْ ٤م هلؿ ُمِ ئاومً ؾْم اعمٜم٤موم٘مقن أَ  فَ ٌَ ؿْم أَ  وىمدْ 

 - ٍح قْ ٟمُ  ىمقمُ  ؿْ ؿ، ومٝم٤م هُ وَّن رُ دَ زْ ويَ  ،ؿوَّن رُ ٘مِ تَ وحَيْ  سمْؾ  ،ُمٜملم١مْ ٛمقن سم٤معمُ ون ويتٝمٙمي رُ خَ ًْ يَ 

 .[111]ؾمقرة اًمِمٕمراء: {مح جخ حخ مخ جس} - ُمٜمٝمؿ أَلُ ٤م اعمَ وظمّمقًص 

 ومُ  دِ رْ طمٞم٨م ـم٤مًمٌقه سمٓمَ  ط اهلل قلِ ؾُم ًمرَ  شٍ يْ رَ ويمذا ىم٤مل ُمنميمق ىمُ 
ِ
ُمٜملم قمـ ١مْ اعمُ  ٘مراء

 جَمْ 
ًِ زل اهلل ٟمْ ، وم٠مَ ظم٤مص   ٘مل  ـمٌَ  تًمعٌ اضْم  ؿُ يٙمقن ًمف هِب  شم٘مديرٍ  ؾ  ىمَ قمغم أَ  وْ أَ  ،ٌٕمقهك يتي طمتي  :فٚم

 ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ} شمٕم٤ممم:

، [13]ؾمقرة إٟمٕم٤مم: {جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

حئ مئ } ا:اًم٘مٞم٤مُم٦م واطمدً  ٜم٤موم٘ملم يقمَ ـ اعمنميملم واعمئا اًمٗمري٘ملم ُمِ يمِ  وًمذا يم٤من ُمّمػمُ 

 .[141]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ىئ يئ جب حب خب مب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/77ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)

 ( د/ قم٤مدل اًمِمدي.138، صـ )شدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م» (3)

 ( ًمٚمٛمٞمداين، سمتٍمف يًػم .1/171ش )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»(2)



 134 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ـِ  دِ يْ قمـ زَ   ـَ  اهلل دَ ٌْ قمَ  ني أَ  (1) ؿَ ٚمَ ؾْم أَ  سم ذم همزوة  ىم٤مل: ىم٤مل رضمٌؾ  ڤ رَ ٛمَ قمُ  سم

 ٜم٦مً ًِ ًمْ ذب أَ يمْ ٤م وٓ أَ هم٥م سمٓمقٟمً رْ أَ  ٤م ه١مٓء ٜٓماِِ ري ىمُ  ُمثَؾ  ٧ُم يْ أَ رَ  ٤م: ُم٤مذم جمٚمس يقُمً  قكَ ٌُ شمَ 

 ٌـ قمٜمد اًمٚم  ضْم وٓ أَ 
ِ
 ني ؼِمَ ظْم ، ُٕ ُمٜم٤مومٌؼ  ؽوًمٙمٜمي  ،٧َم سمْ يمذَ  :ذم اعمجٚمس وم٘م٤مل رضمٌؾ  .٘م٤مء

٤م ٘مً تٕمٚم  ف ُمُ تُ يْ أَ ٤م رَ ٟمَ وم٠مَ  :اهلل دُ ٌْ ىم٤مل قمَ  ،آنُ رْ وٟمزل اًم٘مُ  ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ ومٌٚمغ ذًمؽ اًمٜمي  .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَل ؾُم رَ 

 قُض ٤م ٟمخُ ًم يمٜمي ٟمي اهلل إِ  ي٤م رؾمقَل  :وهق ي٘مقل ج٤مرةُ ف احلِ ٌُ ٙمُ ٜمْ شمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ٟم٤مىم٦مِ  (3)سمَح٘م٥م

 {ژ ڑ ڑ ک ک ک} :ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قُل ؾُم ورَ  ٥ُم وٟمٚمٕمَ 
[61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: أي٦م [61]ؾمقرة اًمتقسم٦م:

(2). 

ذه ؿ هِب ّني ٧م، ومٚمٙم٠مَ ًٚمي ٝم٤م واٟمْ ل سمداِِ ٜمِ تْ ُمَ رَ  :ُؾ ثَ ق ومٞمٝمؿ اعمَ يمٞمػ صدَ  !اهللِ ٤منَ حَ ٌْ وؾُم 

 عِ ٛمَ ون قمٜمد اًمٓمي قا اًمذيـ يٙمثرًُ ٞمْ ًمَ ٝمؿ، أَ ٝمؿ ويٙمِمٗمقن طم٘مٞم٘متَ رون طم٤مًمتَ ّمق  يُ  اعم٘مقًم٦مِ 

ؿ هَب دون يمذِ يم  ١مَ ويُ  سمْؾ  ،يٙمذسمقن ومح٥ًم قا اًمذيـ ًُٓ ٞمْ ًمَ أَ  ؟عزَ قن قمٜمد اًمٗمَ وي٘مٚم  

 ؟ومٙمقن١مْ  يُ يني ٝمؿ اهلل أَ ٚمَ ٤مشمَ ىمَ  اًمٗم٤مضمرةِ  ًمنِ يْ سم٤مَٕ 

ذم  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  سمٞمٜمًم اًمٜمي  :ڤ ةُ ٤مدَ تَ ىم٤مل ىمَ  -قكَ ٌُ شمَ  همزوةِ - ٤مذم اًمٖمزوة ذاِت  ؿْ ومٝم٤م هُ 

ـ   :وم٘م٤مًمقا ٜم٤موم٘ملم يًػمون سملم يديفـ اعموَريْم٥ٌم ُمِ  قكَ ٌُ همزوة شمَ   ّمقرَ ىمُ  يٗمتَح  نْ هذا أَ  ئم

ا ذَ يمَ  ؿْ تُ ٚمْ ىمُ » ىم٤مًمقا وم٘م٤مل: قمغم ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص فٚمع اهلل ٟمٌٞمي ـمي وم٠مَ ، ٝم٤مَت ٞمْ هَ  ٝم٤مَت ٞمْ ٤م هَ ّمقَّن وطُم  ومِ اًمري 

 .(4)٥ُم قض وٟمٚمٕمَ  ٟمخُ ٓي ٤م إِ يمٜمي  ٤مٗمقا ُمومحٚمَ  شاذَ يمَ وَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل اًمٕمدوي اًمُٕمٛمري اعمدين اًمٗم٘مٞمف، ىم٤مل أسمق طم٤مزم  اإلُم٤مم احلج٦م اًم٘مدوة أسمق قمٌدهق: زيد سمـ أؾمٚمؿ  (1)

ًم٘مد رأيتٜم٤م ذم جمٚمس زيد سمـ أؾمٚمؿ أرسمٕملم وم٘مٞمًٝم٤م أدٟمك ظمّمٚم٦م ومٞمٜم٤م اًمتقاد سمًم ذم أيديٜم٤م وُم٤م  إقمرج

ر ذم هـ. اٟمٔم126ؾمٜم٦م  $رأي٧م ذم جمٚمًف ُمتًمريلم وُٓمتٜم٤مزقملم ذم طمدي٨م ٓ يٜمٗمٕمٜم٤م، شمقذم 

تذي٥م »(، 114/ 2ش )اجلرح واًمتٕمديؾ»( و122 - 123/ 1ش )شمذيمرة احلٗم٤مظ»شمرمجتف 

 (.216/ 1، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 291/ 2، ٓسمـ طمجر)شاًمتٝمذي٥م
ٌَِٕمػم (3) ـِ اًم طْمُؾ ذم سَمْٓم ٌٌْؾ ُيَِمد  سمف اًمري ٌَِٕمػم. وىمٞمؾ هق طَم  مم٤م يكم احلََ٘م٥ُم سم٤مًمتحريؽ: احِلزاُم اًمذي َيكِم طَمْ٘مَق اًم

 (.1/234ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»ذيَٚمف . 

 (.11/173ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (2)

(، قمـ ىمت٤مدة ُمرؾمئا، واٟمٔمر اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب 11/172ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (4)

 شمٕم٤ممم . $( ًمٚمِمٞمخ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل 118اًمٜمزول صـ )
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 ٞمطٌ اهلل حُم  ني ٛمقا أَ وُم٤م قمٚمِ  ،ؿ اًمٗم٤مضمرةِ ًمِّن يْ ػ أَ  يًتؽمون ظمٚمْ ًًم ؿ داِِ ُّن وهٙمذا ؿم٠مْ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ } ؾمٌح٤مٟمف: َؾ اًم٘م٤مِِ  َس ٞمْ ًمَ قاهلؿ، أَ طْم سم٠مَ  وقم٤مملٌ  ،ؿهِب 

 .[64]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڇ

  ٛم٦مَ ؾِم  ني د أَ ٤مريخ جيِ اًمتي   قم٘مقدِ اعمٜم٤موم٘ملم قمؼْم   طم٤مَل يًؼُم  ـْ ُمَ  ني إِ 
ِ
ً   آؾمتٝمزاء  ٦مِ ريي خْ واًم

 دِ وآزْ 
ِ
ا رً ا وشمٜمد  زً ٛمْ ا وهمَ زً ٤م عمَْ وا ُيٕمٛمٚمقَّن ذُ ظَم ، وأَ ٞمؾٍ  سمٕمد ضمِ ٞمئًا رت ومٞمٝمؿ ضمِ دمذي  ىمدْ  راء

 .ًمخإ.... ؿؿ ويمريٙم٤مشمػماِت اِت ٘م٤مءَ ؿ وًمِ قاراِت ؿ وطمِ  يمت٤مسم٤مِت قمؼْم 

 ْ  ،ؿقاهلِ طْم ٝمؿ وأَ ضمقاٟمٌِ  رِ ُمٜملم ذم ؾم٤مِِ ١مْ ـم٤مًم٧م اعمُ  سمْؾ  ،ٝمؿ قمٜمد طمدٍّ تُ ريَ خْ ؾُم  شم٘مْػ  ومل

ًي  ملسو هيلع هللا ىلص كٗمَ ٓمَ ّْم ًمٚمٛمُ  ـٍ ٜمَ ؾُم  ـْ رون ُمَ ٤م يًخَ ٞمٜمً طمِ  ؿْ اهُ ومؽَمَ   ـْ ن ُمِ أوهيز ٙمقا هب٤م، وشم٤مرةً مت

ًي  واًمٖمٗمٚم٦مِ  ٦مِ ؿَم وَ رْ ؿ سم٤مًمدي قَّن ٛمُ يِّم  ظم٤مًم٘مٝمؿ، وصم٤مًمث٦مً  ٙم٤ممِ طْم ٝمؿ وأَ يٜمِ دِ  رِ ؿمٕم٤مِِ   ذاضم٦مِ واًم

ًْ قمُ دَ يٙمقٟمقا ًمٞمَ  ملْ  تّم٤مرٍ لم، وسم٤مظْم ٕمٞم  ضْم ديـ واًمري ٕم٘مي ؿ سم٤معمُ ٗمقَّن ويِّم  ًٓ ٚمٙمً قا ُم  ٤م وٓ جم٤م

ً   ص٦مً رْ وٓ ومُ    ٦مِ ريَ خْ ًمٚم
ِ
ٌَ  آي إِ  وآؾمتٝمزاء ٝمؿ ئاُمَ ىمْ ٛمٚمقا أَ قمْ أَ  سمْؾ  ،قه٤مُّم ٜمَ تَ واىمْ  قه٤مٚمُ ْهَت

 هؿ ُمـ ىمٌؾ...ؾ آسم٤مؤُ يمًم ومٕمَ  ڤ ح٤مسم٦مك ذم اًمّمي ٝمؿ طمتي تَ ٜمَ ًِ ًمْ وأَ 

  :َعاٖش االطتٗضا٤ٔ بعُض

  وٟمًمذَج  رَ قَ وُص  قاَل طْم أَ  ني إِ 
ِ
 دةُ تٕمد  وُمُ  ا، سمْؾ دًّ ضمِ  يمثػمةٌ  صِ ٜم٘م  واًمتي  هذا آؾمتٝمزاء

 :ه٤موراءَ  قمغم ُم٤م شمدل   يًػمةٍ  هٜم٤م قمغم ؿمقاهدَ  ٍِمُ تَ ىمْ وؾم٠مَ  ،اجلقاٟم٥م

 .ڤح٤مسم٦م سم٤مًمّمي  آؾمتٝمزاءُ  - أ

ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ } :دىاهلُ  ضمك وُمّم٤مسمٞمُح اًمد   ٟمجقمُ 

ـِ  اهللِ  دِ ٌْ ، قمـ قمَ  [39]ؾمقرة اًمٗمتح: {ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  قدٍ ٕمُ ًْ ُمَ  سم

ـي ُمـ يم٤من ُمًتٜمًّ » :ىم٤مل ڤ قمٚمٞمف  ـُ ُمَ ١مْ شمُ  ٓ احللي  ني وم٢مِ  :ُم٤مت ىمدْ  ـْ سمٛمَ  ٤م ومٚمٞمًت

ٝم٤م ٛم٘مَ قمْ وأَ  ،ه٤م ىمٚمقسًم٤مري سمَ وأَ ، ٦مِ ُمي هذه إُ  ْمَؾ ومْ يم٤مٟمقا أَ  ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ٛمي حُمَ  ح٤مُب ْص ؽ أَ وًمئِ أُ  ،ٜم٦مُ تْ اًمٗمِ 

ومقا هلؿ رِ وم٤مقمْ  ،فٜمِ يْ دِ  ٤مُم٦مِ ىمَ وإِ  ملسو هيلع هللا ىلص فاظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞم   ٤م، ىمقمٌ ٗمً ٝم٤م شمٙمٚم  ٚمي ىمَ وأَ  ،ًًم ٚمْ قمِ 
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ًي  ،هؿٕمقهؿ ذم آصم٤مرِ ٌِ واشمي  ،ٝمؿومْمٚمَ  ٌ  ٜمِ يْ ئاىمٝمؿ ودِ ظْم أَ  ـْ ٙمقا سمًم اؾمتٓمٕمتؿ ُمِ ومت ٝمقا ٝمؿ، ومتِم

 .(1)دى اعمًت٘مٞمؿِ ؿ يم٤مٟمقا قمغم اهلُ ّني وم٢مِ  ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ٛمي حُمَ  ح٤مُب ْص أَ  ؿْ ومٝمُ  :ٝمؿ٘مِ ٝمؿ وـمراِِ ئاىمِ ظْم ٠مَ سم

  أًتٝمزاًم٘مرون ُيًخر سمف ويُ  ظمػمِ  لِ وي إَ  ٞمؾِ قمِ هذا اًمري  ُمثُؾ  ومٝمْؾ 
ٍ
 وْ ًمًمف أَ قمْ أَ  ـْ ُمِ  سمٌمء

 ؟!صٗم٤مشمف

ذًمؽ:  ٤م وٟمحقَ ٤مُمً ات  ٤م وومً ٤م وىمذْ ٜمً ُمٜمف ًمٕمْ  ٞمَؾ ٟمِ  سمْؾ  ،فِّم د شمٜم٘م  ري قمٜمد جُم  احل٤مُل  ومل ي٘مِػ 

ـَ  رَ ٛمَ رون قمُ ّمق  يُ  - ٝمؿ اهللٚمَ ٤مشمَ ىمَ  - اومْم٦مُ اًمري  ؿُ ومٝم٤مهُ   قرةٍ ُص  ٦مِ ئَ ٞمْ قمغم هَ  ڤ ٤مِب ٓمي اخلَ  سم

 ،٦مً ٞمَ ٚمقا ًمف حلِْ وضمٕمَ  ،قه قمًمُم٦مً ًُ ٌَ ًمْ أَ  ىمدْ  ،وم٤مظمرةٍ  ٜمقه سمثٞم٤مٍب زيي  وىمدْ  ، يم٤مُمئًا دمًٞمًًم  ٛم٦مٍ ًي جُم 

ًمف  شمقن سمقًمدٍ ٠مْ يَ  ؿي صمُ  ،فويٚمٕمٜمقٟمَ  ،فِ ٞمْ ًمَ ّمقن طمقاويرىمُ  ،قن سمف ذم جم٤مًمًٝمؿيًتٝمزُِ  ،وذيئًا 

قمغم  يمًم ُيٕم٘مدُ  رَ ٛمَ قمغم قمُ  ٤مب  د ًمٚمِمي ٘مِ ٝمؿ ًمٞمٕمْ قمُ ت ُمٓمق  ٠مْ ؿ يَ صمُ  ،٤مر قمنمون قم٤مُمً ٛمْ اًمٕمُ  ـَ ُمِ 

 اًمٜم  
ِ
 .(3)٤ًمء

 ـْ يم٤مٟمقا ُمِ  وىمدْ  ،وُيٌٓمٜمقن اًمٙمٗمرَ  ئامَ ؾْم اًمذيـ ُئمٝمرون اإلِ  اومْم٦مِ اًمري  هذا صٜمٞمعُ 

قمغم  ٛم٦مٌ ؿ ومٞمٝمؿ ىم٤مِِ ومٕم٘مٞمدُت  :ًْم٤م هلؿٖمْ وسمُ  ڤح٤مسم٦م ذم اًمّمي  ٙم٤مي٦مً ق ٟمِ رَ اًمٗمِ  د  ؿَم أَ 

 واًمد   ِف ذْ واًم٘مَ  ـِ ٕمْ اًمٚمي 
ِ
 .(2)هؿقمٚمٞمٝمؿ وشمٙمٗمػمِ  قم٤مء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.166/ 1ش )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م» (1)

 :ملسو هيلع هللا ىلصاٟمٔمر عمزيد اـمئاع طمقل ُمٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م ذم صح٤مسم٦م اًمٜمٌل ( 3)

 شمٕم٤ممم . $ًمِمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ش ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م» -أ

 ًمٚمديمتقر ٟم٤مس اًم٘مٗم٤مري .  –ش ُم٠ًمًم٦م اًمت٘مري٥م سملم أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م» -ب

 ًمِم٤مه اًمدهٚمقي . ش خمتٍم اًمتحٗم٦م اإلصمٜمك قمنمي٦م» -ج

 قصكم .اهلل اعم ًمٕمٌد –ش طمتك ٓ ٟمٜمخدع» -د

 ًمٕمكم اًم٘مْمٞمٌل . –ش رسمـح٧م اًمّمح٤مسم٦م ومل أظمن آل اًمٌٞم٧م» -هـ 

 اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد .  د/ قمٌد –ش أهمٚمٌق ذم سمٕمض اًم٘مراسم٦م وضمٗم٤مء ذم إٟمٌٞم٤مء واًمّمح٤مسم٦م» -و

 (.466)صـ ش اًمًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمئاُمل»يٜمٔمر:  (2)
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ِ
ـَ سمف حمٛمقد أَ  ُم٤م ڤح٤مسم٦م سم٤مًمّمي  وُمـ صقر آؾمتٝمزاء ٦مَ يي ق رَ سمُ ـَمَٕم

ذم  (1) 

 دِ ه وازْ ٘م٤مرِ تِ اطْم  طمقَل  فشمدور ُمٓم٤مقمٜمُ  طمٞم٨ُم  ڤ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِب أَ  اجلٚمٞمؾِ  ح٤مب  اًمّمي 
ِ
 راء

 قلِ ؾُم ف قمـ رَ ق ذم طمديثِ دْ اًمّم   ئاُمف وقمدمِ ؾْم ئاص ذم إِ ظْم اإلِ  ف سمٕمدمِ ٤مُمِ ف وات  تِ ؿمخّمٞمي 

ٌَ ٌ  وطُم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   همػم ذًمؽ...مَم إِ  ٦مَ ٞمي ُمَ ف ًمٌٜمل أُ ٕمِ وشمِمٞم   ف وًمٚمًملِ ٜمِ ٓمْ ف ًم

 ةَ َر يْ رَ  هُ ِب أَ  ؿ ذم طمؼ  ُمـ شمٙمٚمي  ٤م ُمـ يمؾ  سمً دَ أَ  قأَ ؾْم وأَ  حَش ومْ يم٤من أَ  ٦مَ يي ٤م رَ سمَ أَ  ني أَ  دُ ٝمَ ؿْم وأَ 

 ـِ ظْم قمغم دُ  ٤م يدل  ممي  :٤م وطمديثً ىملم ىمديًًم نْم تَ ًْ واعمُ  اومْم٦مِ واًمري  ُمـ اعمٕمتزًم٦مِ  ڤ

 وؾُم 
ِ
ـ ه ُمِ ف وؿمقي ى وطمري رَ دَ ى وازْ ؽَمَ ، وؾمٞمجزيف اهلل سمًم اومْ ٦مٍ ٨م ـمقيي ٌْ ، وظُم قم٘مٞمدةٍ  قء

 .(3)د قمغم اهلل...يرِ  ٚم٘مك ذًمؽ ذم صحٞمٗمتف يقمَ وؾمٞمُ  ،ِؼ احل٘م٤مِِ 

 ١مُمٜم٤مت.سمحج٤مب اعم آؾمتٝمزاءُ  - ب

ًي  ٦مُ ٜمَ ٞمْ ُمِ ومٝم٤م هل أَ  ذم اجل٤مُمٕم٦م  شمرشمدي اًمٌٜم٤مُت  نْ ئام أَ ؾْم ـ اإلِ هؾ ُمِ »شم٘مقل:  (2) دٞمْ ٕمِ اًم

ـي ٖمٓم  شمُ  ُمئاسمَس  ـ  ٤م ودمٕمَ مت٤مُمً  ٞمٝم ُمـ شمٙمٗملم اًمٌٜم٤مت سم٤معمئاسمس  دي سمُ  يم٤مًمٕمٗم٤مري٧م، وهؾ ٓ ٚمٝم

 .(4)ش٤مرعوهل شمًػم ذم اًمِمي  ءٌ ُيرى ُمٜمٝم٤م ر ك ٓقمغم ىمٞمد احلٞم٤مة طمتي  ـي وهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا ىمد ومِمؾ ذم دراؾمتف اًمث٤مٟمقي٦م وشمريمٝم٤م، ويم٤من ي٘مػ قمغم  أسمق ري٦م»ىم٤مل اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل:  (1)

ش سمٓمئاب إزهر، ومٞمٌدي هلؿ اؾمتٝمزاءه واؾمتخٗم٤مومف: ٟٓم٘مٓم٤مقمٝمؿ إمم شمٕمٚمؿ  ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ يتحري

اًمديـ وذإِمف، ويرى ذًمؽ دًمٞمئًا قمغم ؾمخػ قم٘مقهلؿ... ىم٤مل ذًمؽ ُمـ يم٤من يٕمرومف ُمـ قمٚمًمء ُمٍم 

 (.74اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص  ش.وأدسم٤مِٝم٤م واعمٓمٚمٕملم قمغم طمٞم٤مشمف قمـ ىمرب

 ( عمحٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمًمقمٞمؾ.1/136ش )قمقدة احلج٤مب»(3)

شمٚمٛمٞمذة وومّٞم٦م ٕؾمت٤مذه٤م ـمف طمًلم، شمرأؾم٧م جمٚم٦م )طمقاء(، ٓ شم٠مًمق ضمٝمدا ذم صد  سمٜم٤مت ضمٜمًٝم٤م قمـ  (2)

ش قمقدة احلج٤مب»ديـ اهلل ... يمؿ ه٤ممج٧م احلج٤مب ذم اًمٕمديد ُمـ اعمقاىمػ وإطمداث، اٟمٔمر: 

 عمحٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمًمقمٞمؾ. (1/131)

( حمٛمد 129)صش اًمٕمٍماٟمٞمقن»(. واٟمٔمر 231)صـش اًمًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمئاُمل» (4)

 طم٤مُمد اًمٜم٤مس.
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 ٤مِّن ٠مْ ؿَم  ـْ ُمِ  ُم٤م يمؾ   ،ُمـُمـ اًمزي  ه٤م ُمٜمذ قم٘مقدٍ ارُ وَ أُ  تدي واطْم  ،ٝم٤مح يمٞمٚمُ ـمٗمَ  ٤م دقمقاٌت ّني إِ 

ع ه٤م سمٜمزْ ءراهمْ وإِ  ،٦مِ ٤مٟمٞمي سمي ٝم٤م اًمري ٞمس ووفمٞمٗمتِ ِِ قمـ دوره٤م اًمري  اعمًٚمٛم٦مِ  ةِ أَ رْ اعمَ  راُج ظْم إِ 

ي وِ يرْ  اًمتل ٓ ٦مِ اًمٌنميي  ٤مِب َِ ٤م ًمٚمذ  ًٌ ّْم ٤م ظِم شمٕمً ًمتٙمقن ُمرْ  ،ٝم٤مضمِ وشمؼَم   ،ه٤موؾمٗمقرِ  ،ج٤مهب٤مطمِ 

همقا ذم ويٛمر   ،ٝم٤مومَ ًقا َذ ويدٟم   ،ٝم٤مِمقا قمٗم٤مومَ يٜمٝمَ  نْ  أَ ٓي همٚمقاَءه٤م إِ  ُئ ٝم٤م وٓ ُيٓمٗمِ قمٓمُِم 

 .ٝم٤مطم٤مل يمراُمتَ وْ إَ 

ْ ٤مشمُ شمَ أَ  لِ ًَم يمَ  ِؽ ٤مًمِ د اهلَ ُمٜمذ قمٝمْ  ه٤مقمٝمدُ  َل شمٓم٤موَ  ُمٕمريم٦مٌ   ةِ أَ رْ قمـ اعمَ  ٘مطْ ًْ يُ  قرك اًمذي مل

سمٕمد  قاءَ ؾ اًمٚم  محَ  ؿي ٤م، صمُ ٞمَ يمِ رْ ئام ذم شمُ ؾْم اإلِ  وُمٔم٤مهرِ  ُمٕم٤مملِ  م يمؾي هدَ  ح٥ًم، سمْؾ ٤م ومطمج٤مهَب 

 ،قلٍ ٚمُ همْ زَ  دِ ٕمْ وؾَم  ،يٍّ ٓم٤موِ ـمٝمْ  ٦مَ ٤مقمَ ومَ يمرِ  ،ةِ أَ رْ اعمَ  سمحريم٤مت تريرِ  ٍْمَ قا ذم ُمِ ُْم َّنَ  ـْ ذًمؽ ُمَ 

ًي  ،لْمٍ ُمِ أَ  ؿِ ٤مؾِم وىمَ   ،دٍ ٞمْ ٕمِ ؾَم  ٦مَ ٜمَ ٞمْ ُمِ وأَ  ،ى ؿمٕمراويٍّ دَ وهُ  ،لْم ًَ وـمف طُم  ،دٞم  وًمٓمٗمل اًم

 رْ ر أَ ذم ؾم٤مِِ  وهى اًمٌئاءُ  ،اءُ ؿم٤مع اًمدي  هؿ.. وُمـ صَمؿي وهمػمِ 
ِ
 .اعمًٚمؿِ  اًمقـمـ اًمٕمرب   ضم٤مء

 ذم همػمه٤م وآسمتٕم٤مِث  ؿي ٤م صمُ ٞمَ يمِ رْ ٤مد واًمؽمىمل ذم شمُ ٦م يم٤مٓت  ًقيي ٤مت اًمٜم  ويم٤مٟم٧م اجلٛمٕمٞمي 

 ٟمٔمرةً  ني ؿ، ُمع أَ ٤مِت  هم٤ميمَم إِ  واًمقصقلِ  ،ؿٝمؿ ًمتح٘مٞمؼ ُمآرهِب ٚمِ وؾم٤مِِ  رزِ سمْ أَ  ـْ ُمِ  ئامِ قمْ واإلِ 

... ٦مِ يي ر  واحلُ  وآظمتئاطِ  ِج  هذا اًمًٗمقر واًمتؼَم  مَم حل٤مل اًمٖمرب اًمذي ؾمٌؼ إِ  وم٤مطمّم٦مً 

 :٩ُم ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمت٤مِِ  ،ٕمٓمػٜمْ اعمُ  ةِ قي ؼ وهُ ًمَ زْ ر اعمَ ًمتِمٗمل وشمٙمٗمل ذم سمٞم٤من ظمٓمَ  ،ًمخإ

واج قمـ اًمزي  وقمزوٌف  راٌض ُمْ وأَ  ؿم٤مٌت وتر   ٌؾ وىمتْ  وومقاطمُش  ؿُ وضمراِِ  ؿمذوذٌ 

 ٘مَ وُمقات اًمٖمػمة ويمثرة اًمٚم   اعمثكم   واِج  اًمزي مَم إِ  قمل  اًمنمي 
ِ
 سمْ وأَ  ٓم٤مء

ِ
ً   ٜم٤مء  ح٤مر.تِ ٗم٤مح وآٟمْ اًم

  صٞمح٤مُت  وقمٚمٞمف وم٘مد شمٕم٤مًم٧ْم  
ِ
ٜم٤م ٟم٤م وسمٞمقشمِ  ُأَهِ مَم وا سمٜم٤م إِ قدُ قمُ  نْ اًمٖمرب أَ  ٟم٤ًمء

هذه  شمقاًم٧ْم  هذا اجلحٞمؿ اًمذي اصٓمٚمٞمٜم٤م سمٜم٤مره، سمْؾ  ـْ رضمقٟم٤م ُمِ ظْم أَ  ،ٜم٤مواضمِ زْ وأَ 

 .(1)ٟم٤م اعمًٚمٛم٦مِ ك ذم سمئادِ طمتي  ُت قمقااًمدي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 = اٟمٔمر عمزيد آـمئاع: (1)
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 معهم
ً   - ج  :٤مٍت ومَ رَ قمَ  ؾِ ٌَ ضَم  ـْ ُمِ  ٦مُ ريَ خْ اًم

 رِ ُمـ ؿمٕم٤مِِ   سمِمٕمػمةٍ ًًم تٝمٙم  ا ُمُ ٜم٤م ؾم٤مظمرً ـ سمٜمل ضمٚمدشمِ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ُمِ  دُ طَم ي٘مقل أَ 

 يً د  ر ضمِ ٗمٙم  ٝمؿ يُ سمٕمُْم  :ئامؾْم اإلِ 
ِ
 ٓم٥ِم ُمـ اًم٘مُ  لم وضمٚم٥م ضمٚمٞمدٍ قر اًمّم  ؾُم  ٤م ذم ذاء

٩م، ه١مٓء اًمٕمرب اًمؼماُمٞمؾ اًمذيـ زًم   ُمٚمٕم٥م ًمٚمتي مَم إِ  ٤مٍت ومَ رَ قمَ  ًمتحقيؾ ضمٌؾ :ًمزم  اًمِمي 

 .(1) اًمّمٗمرمَم ك وصٚمقا إِ طمتي  واًمٗمتقطم٤مِت  ٤ًمءَ واًمٜم   رَ ٕمْ واًمِم   َؾ سمِ قا اإلِ قمُ ؽَمَ اظْم 

ً   - د  .٦مِ ٕمَ ٛمُ ٦ٌم اجلُ ٓمْ ظُم  ـْ ُمِ  ٦مُ ريَ خْ اًم

ٌي  ارُ زَ ٟمِ  ويًتٝمزُئ  ي٤م  شمٗمقشمٜمل ٓ ٦مِ ٕمَ ٛمُ ٦ٌم اجلُ ٓمْ وظُم » :ُمٜملم ومٞم٘مقل١مْ ٕم٦م وسم٤معمُ ٛمُ سم٤مجلُ  ٤مينٍّ ىم

ً   قعَ يمُ اًمري  ُم٤مرُس ٤م أُ ٟمَ وأَ  نٍ ىمرْ  عِ سمْ رُ  ـْ ُمِ  ؾم٤مدت اًمٙمرام  قمنميـ ؾمٜم٦مً  .. ىمْمٞم٧ُم جقدَ واًم

 ورُ دُ أَ  ،ٜم٤ممهمْ قل يم٤مَٕ سمُ أَ  ،يم٤مٕهمٜم٤مم ٤ممُ ٟمَ أَ  ،ٜم٤ممهمْ ٚمػ يم٤مَٕ قمْ أُ  :ٜم٤ممهمْ ٞمش ذم طمٔمػمة إَ قمِ أَ 

ٌي   .(3)شاءَ همري  ٦ٌمٍ ٓمْ سمخُ  ٕم٦مٍ مُجُ  يمؾي  دُ ٚمَ ضْم أُ  ...٤ممِ ُمَ اإلِ  ٌح٦مِ ًْ ٦م ذم ُمِ يم٤محل

ً   - هـ  .٦مِ قمٞمي اًمنمي  ةِ أَ رْ ٙم٤مم اعمَ طمْ سمٕمض أَ  ـْ ُمِ  ٦مُ ريَ خْ اًم

ٌي  ارُ زَ ويت٤مسمع ٟمِ  ًُ ف وهيْ ؾمخ٤موم٤مشمِ  ٤مينٍّ ىم طم٘مٜمقٟم٤م سمًخٞمػ اًم٘مقل »: ف ومٞم٘مقلخري٤مشمِ ذي سم

ػ ظمٚمْ  ـْ ٤م ُمِ صقُت ، قمقرةٌ  ةِ أَ رْ اعمَ  ، وحٙم٦مُ قمقرةٌ  ةِ أَ رْ اعمَ  ٦مُ ٌَ يمْ رُ  :درؾمقٟم٤م ، وّن٤مًراًمٞمئًا 

 .(2)شًمخإ.. ًم٤ٌمب قمقرةٌ ا ٥ِم ٘مْ صمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، عمّمٓمٗمك اًمِمٞمخ .شصمٛمرات اًمتحرر سملم اًمقهؿ واحل٘مٞم٘م٦م» -أ =

 ( أضمزاء، عمحٛمد سمـ أمحد إؾمًمقمٞمؾ .2ش )قمقدة احلج٤مب» -ب

 ، ًمرؿمٞمد اًمٕمقيد .شأضمؾ ترير طم٘مٞم٘مل ًمٚمٛمرأة ُمـ» -ج

 اهلل سمـ ويمٞمؾ اًمِمٞمخ . د/ قمٌدش اعمرأة ويمٞمد إقمداء» -د

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م واًمٙمتٞم٤ٌمت واعمقاىمع قمغم اإلٟمؽمٟم٧م وٟمحقه٤م ...

 هـ( ًمٙم٤مشمٌف ومرج اًمٕمِم٘م٦م.1419( ًمٕم٤مم )8/33ُم٘م٤مل ذم جمٚم٦م اًمٜم٤مىمد قمدد )( 1)

 ٜمزار ىم٤ٌمين.( ًم121-2/121ش )إقمًمل اًمِمٕمري٦م» (3)

 (.1/317ش )إقمًمل اًمِمٕمري٦م»( 2)
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ً   - و  :ئاةـ اًمّمي ُمِ  ٦مُ ريَ خْ اًم

ذم هم٤ٌمر »ي٘مقل:  :٤م٤م وُمقشمً ا وهمرىمً ٤ٌمرً همُ  ئاةَ اًمذي يٕمتؼم اًمّمي  (1)هق أدوٟمٞمس ه٤م

اجلٛمٞمع  يم٤من ي٤م أمي  ُم٤م»: (2) ٙم٦ماعمئاِِ  كُ ٤مزِ ٘مقل ٟمَ شمو، (3)وُم٤مت ،ق اًمٗمجرُ ٚمقات همرِ اًمّمي 

ح ٌْ ًمٚمّم   ٜم٤م اخلرؾم٤مءَ ٕمٞمد صٚمقاشمِ ٤م ٟمُ وىمد يمٜمي  ٜم٤م سمئا ٟمجؿٍ يٙمقن.. ىمقاومٚمُ  ؾمتٝمرُملم وٓ

 .(4)شٕمٞمد٤م ٟمُ يمٜمي  اًمٌٕمٞمدِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ذم ضم٤ٌمل 1921هـ /1249، قمكم أمحد ؾمٕمٞمد أؾمؼم اًمٜمّمػمي اًم٤ٌمـمٜمل اعمٚمحد، وًمد ؾمٜم٦م أدوٟمٞمس (1)

اًمٕمٚمقيلم ذم ؾمقري٤م، شمًٛمك سم٠مدوٟمٞمس ٟم٦ًٌم إمم وصمـ اخلّم٥م اًمٞمقٟم٤مين، ؾمًّمه سمذًمؽ أٟمٓمقن ؾمٕم٤مدة 

ًمذي يم٤من أدوٟمٞمس أطمد أقمْم٤مِف، ؿم٤مرك ذم شم٠مؾمٞمس جمٚم٦م ؿمٕمر، زقمٞمؿ احلزب اًم٘مقُمل اًمًقري ا

ورأس تريره٤م صمؿ أؾمس جمٚم٦م ُمقاىمػ، قمٛمؾ اؾمت٤مًذا ًمألدب اًمٕمرب ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م، وُم٤م زال، 

ٟم٤مل ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراة ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مديس يقؾمػ ذم سمػموت، ويم٤مٟم٧م أـمروطمتف سمٕمٜمقان )اًمث٤مسم٧م 

 هبدم اًمديـ اإلؾمئاُمل واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. واعمتحقل( وهق شمٚمٛمقد احلداصم٦م، اهتؿ ومٞمف

يٕمتؼم أدوٟمٞمس أؾمت٤مًذا ًمٚمحداصمٞملم وىمدوة هلؿ ويمٌػًما ُمـ يمؼماِٝمؿ حيتذون أصمره ويتٌٕمقٟمف ذم 

شم٘مديٍس وإضمئال يمٌػميـ قم٘مٞمدشمف ظمٚمٞمط ُمـ ُمـ اًمٕم٘م٤مِد اًمٜمّمػمي٦م واإلحل٤مدي٦م، ُمٖمرم سمٙمؾ قمدو 

ىمْم٤مي٤م، جم٤مهر سمذًمؽ همػم ُمًتؽم سمف، ًملؾمئام، وُمٌٖمض سمح٘مد ـم٤مومح ًمديـ اهلل ويمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ 

ويرى أن احلداصم٦م ٓ شم٘مقم إٓ قمغم هذه إؾمس وهق سم٤مظمتّم٤مر أيمؼم ـمقاهمٞم٧م هذا اًمزُمـ، وأؿمٝمر 

 قمت٤مة اإلحل٤مد وأفمٝمر قمداة اًمديـ واإليًمن، وىمد اٟمتحؾ جمٛمققم٦م ُمـ إقمًمل اًمٖمرسمٞم٦م وٟمًٌٝم٤م ًمٜمٗمًف.

( 411ص )ش اإلؾمئام واحلداصم٦م»و( 698ص )ش شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨م»اٟمٔمر ذم شمرمجتف 

أدوٟمٞمس »( و1322/ 3ش )اًمٍماع سملم اًم٘مديؿ واجلديد»( و21ص )ش رأهيؿ ذم اإلؾمئام»و

آٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م »( و368/ 2ش )اًمث٤مسم٧م واعمتحقل»ًمٙم٤مفمؿ ضمٝم٤مد، وش ُمٜمتحئًا 

 (.111/ 1ش )وومٙمره٤م
 ( ٕدوٟمٞمس.142-3/143ش )إقمًمل اًمِمٕمري٦م» (3)

م ٕسمقيـ ؿم٤مقمريـ درؾم٧م ذم دار اعمٕمٚمٛملم 1932هـ/ 1243، وًمدت ذم سمٖمداد قم٤مم )عمئاِٙم٦مٟم٤مزك ا (2)

اًمٕم٤معمٞم٦م، صمؿ شمقضمٝم٧م إمم أُمريٙم٤م ًمدراؾم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م وآداهب٤م، دمٞمد قمدة ًمٖم٤مت وقمٜمده٤م قمدة ؿمٝم٤مدات، 

اصم٦م وُمـ أواِؾ اًمذيـ رؾمخقا وقمٛمٚم٧م أؾمت٤مذة ذم يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمٌٍمة، شمٕمتؼم ُمـ رواد احلد

اًمِمٕمر احلر، وًمٙمٜمٝم٤م ُم٤م ًمٌث٧م سمٕمد أن ايمتِمػ ومداطم٦م اجلٜم٤مي٦م احلداصمٞم٦م ـ أن ٟم٘مدت احلداصم٦م وظم٤مص٦م ذم ؿم٘مٝم٤م 

ش اًمٍماع سملم اًم٘مديؿ واجلديد»(، و677ص )ش شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨م»اًمٗمٜمل. اٟمٔمر ذم شمرمجتٝم٤م 

 (.191/ 1ش )ٙمره٤مآٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م ووم»(، و1377/ 3)
 (.3/462ش )ديقان ٟم٤مزك اعمئاِٙم٦م( »4)



 141 

 

 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ً   - ز  :واجاًمزي  شمنميعِ  ـْ ُمِ  ٦مُ ريَ خْ اًم

يدقمق  ٌؽ حِ ْْم ُمُ  هق ٟمٔم٤ممٌ  واج ذم وـمٜمٜم٤م اًمٕمرب  اًمزي  ٟمٔم٤ممَ  ني هؿ: إِ دِ طَم َٕ  ذم ُم٘م٤مًم٦مٍ  ضم٤مءَ 

ً  مَم إِ   تُؾ ٘مْ وشمُ  ،ادةُ رَ ٤م اإلِ شُم٘متؾ ومٞمٝم ضمقوم٤مءُ  ... و... ُمٔم٤مهرُ دٌ ... وقم٘مْ رٌ .. ُمٝمْ ٦مِ ريَ خْ  اًم

 .(1)٦مُ ٤ًمٟمٞمي ٟمْ اإلِ  اعمِم٤مقمرُ 

 د ٟمٙم٤مٍح قم٘مَ  ةٍ أَ رَ واُمْ  د سملم رضمؾٍ ف قم٘مَ ٟمي طمٙمك قمـ ٟمٗمًف أَ  وم٘مدْ  ؿمٙمرّي  دُ ٛمي ٤م حُمَ ُمي أَ 

وُم٤مرس  ،وُمـ ـمري٘متف قمٜمد اعمًٚمٛملم ،قمل  اًمنمي  ٙم٤مِح ر ومٞمف ُمـ قم٘مد اًمٜم  ؾمخِ  سم٤مطملٍّ إِ 

ـِ  ؾِ حٚم  اد واعمُ اًم٘مقي  رَ وْ سم٤مقمؽماومف دَ   .(3)راضقمْ يـ وإَ اًمٕم٤مسم٨م سم٤مًمد   واعم٤مضم

ً   – ح  .ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم ٦مُ ريي خْ اًم

 مَم إِ  ٩م  طُم ٤م أَ ٟمَ وم٠مَ  ،قم٤ممٍ   يمٕمٌتف يمؾي مَم إِ  ٩م  حيُ  ا يم٤من اًمٌٕمُض ذَ إِ »ؾم٤مظمًرا:  (2) ي٘مقل اًمٌٞم٤مت

 .(4)شٝم٤مٌُ تُ يمْ يمٚمٛم٦م أَ  ذم يمؾ   يمٕم٦ٌمٍ 

وي٘مقل اًمٗمٞمتقري   
ًي  ٦مِ ٌَ ٕمْ اًمٙمَ  يون طمقَل حيت قدٌ ؾُم أُ  ضم٤مُل واًمر  » :(1)   قْ اًم

ِ
 ،داء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.138هـ( صـ )1296 -هـ 1291ش )جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م( »1)

 (.61-64صـ )ش اًمِمٓم٤مر»اٟمٔمر:  (3)

( ويٕمد واطمًدا ُمـ أرسمٕم٦م أؾمٝمٛمقا ذم شم٠مؾمٞمس ُمدرؾم٦م 1999 - 1936ؿم٤مقمر وأدي٥م قمراىمل ) (2)

ٕمر احلر( وهؿ قمغم اًمتقازم: ٟم٤مزك اعمئاِٙم٦م وسمدر ؿم٤ميمر اًمِمٕمر اًمٕمرب اجلديد ذم اًمٕمراق )رواد اًمِم

م(، واؿمتٖمؾ ُمدرؾًم٤م ُمـ قم٤مم  1911اًمًٞم٤مب وؿم٤مذل ـم٤مىمف، خترج سمِمٝم٤مدة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م )

 م(.1911-1912)

ًمٙمٜمٝم٤م أهمٚم٘م٧م، وومّمؾ ُمـ وفمٞمٗمتف، ش اًمث٘م٤موم٦م اجلديدة»م( ذم جمٚم٦م 1914ُم٤مرس اًمّمح٤موم٦م قم٤مم )

وم٤ًمومر إمم ؾمقري٦م صمؿ سمػموت صمؿ اًم٘م٤مهرة، وزار آت٤مد اًمًقومٞمٞمتل واقمت٘مؾ سم٥ًٌم ُمقاىمٗمف اًمقـمٜمٞم٦م. 

م(، واؿمتٖمؾ أؾمت٤مًذا ذم ضم٤مُمٕم٦م ُمقؾمٙمق، صمؿ سم٤مطمًث٤م قمٚمٛمٞم٤ًّم ذم ُمٕمٝمد  1964و 1919ُم٤م سملم قم٤مُمل )

م( أؾم٘مٓم٧م ُمٜمف  1962ؿمٕمقب آؾمٞم٤م، وزار ُمٕمٔمؿ أىمٓم٤مر أوروسم٤م اًمنمىمٞم٦م واًمٖمرسمٞم٦م. وذم ؾمٜم٦م )

 م(.  1971م( وأىم٤مم ومٞمٝم٤م إمم قم٤مم ) 1964رة )اجلٜمًٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م، ورضمع إمم اًم٘م٤مه
 ًمٚمٌٞمـ٤مشمـل.ش 11دمرسمتل اًمِمٕمري٦م » (4)

، ؿم٤مقمر طمداصمل ؾمقداين إب ُمٍمي إم، ًمٞمٌل اجلٜمًٞم٦م، أؾمقد اًمٌنمة هق حمٛمد ُمٗمت٤مح اًمٗمٞمتقري (1)

 =جٞم٦م وهمٜمّك ًمٚمٕمٜمٍم ىمّمػم اًم٘م٤مُم٦م دُمٞمؿ اًمقضمف أصّمر ذًمؽ قمٚمٞمف ٟمٗمًًٞم٤م ومٕم٤مد سم٢مطم٤ٌمط قمٚمٞمف وشمٕمّم٥م ًمٚمزٟم
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 .(1)ش٤ٌمنٚمْ ومقق ىمقاقمد اًمّم   ٤مرُ ٝمَ ٜمْ اًمتل شمَ  قرُ واًمّم  

  ُؾ ًَ ٚمْ ًَ ويتقاصؾ ُمُ 
ِ
ً   ومٝم٤م هل ضمريدةُ  :يٜمٝمؿدِ  رِ ُمٜملم وسمِمٕم٤مِِ ١مْ سم٤معمُ  آؾمتٝمزاء ٦م ٞم٤مؾَم اًم

ًٓ  يٜمنم ومٞمٝم٤م يم٤مشم٥ٌم  (3)٦ماًمٙمقيتٞمي  ً   واًمٙمذُب   ًمف طمِمقه اًم٤ٌمـمُؾ ُم٘م٤م : ومٞم٘مقل ٦مُ ريَ خْ واًم

ـَ اًمد   ني يٕمرومقن أَ  تحلم ٓٚمْ ُمـ اعمُ  ٌؾ ٞمْ ز ضمِ ٤مم سمرَ يي هذه إَ ذم »  ني وجيٝمٚمقن أَ  ،ٕم٤مُمٚم٦مُ اعمُ  ي

ًُ ىم٤مل نْ  أَ مَم إِ  ...ّمٞمح٦مُ يـ اًمٜمي اًمد   ـِ  قا يمؾي : ٟم ًي  ،ئامؾْم اإلِ  حم٤مؾم  ني ويم٠مَ  ،ٞم٦محْ ٙمقا سم٤مًمٚم  ومت

ًُ ... ٞم٦مٌ ئام حِلْ ؾْم اإلِ  دوس ٜمْ واهلِ  شٍ يْ رَ ىمُ  ٤مرَ ٗمي ّم٤مرى ويمُ اًمٜمي  ٤ٌمنَ هْ ورُ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ٤ٌمرَ طْم أَ  ني قا أَ وٟم

 .(2)شؼقن ُمـ اخلٚمْ ٞم  ويمذًمؽ اًمٌداِِ  ،حقنتَ ٚمْ لم يْ ققمٞم  ٞمُ واًمِم  

 -سمحٛمد هلل- ٤مّني ذم آظمتّم٤مر وَٕ  ٕمٚمٞمؼ قمغم هذه اعم٘م٤مـمع رهم٦ٌمً قمدم اًمتي  ًم٘مد آصمرُت 

ىمد  ؿّني ئام وأَ ؾْم ٘م٦م اإلِ سمْ ـ رِ ؿ ىمد ُمرىمقا ُمِ ّني ٛمقا هب٤م وص٤مهمقه٤م سم٠مَ ُمـ شمٙمٚمي  تٙمل طم٤مَل 

 ىمٌٞمٍح ٚمِ هْ ئام وأَ ؾْم اإلِ  رِ ُمـ ؿمٕم٤مِِ  ٝمؿ وَرضِمٚمِِٝمْؿ قمغم يمثػمٍ ٌٚمقا سمخٞمٚمِ ىمْ أَ 
ٍ
 ٦مٍ ريَ خْ وؾُم  ف هبزء

 قمْ أَ  ـْ ُمِ  مل يٌٚمٖمف يمثػمٌ  ر ظمٌٞم٨ٍم وشمٜمد   ٦مٍ حَ وىمِ 
ِ
 ارَ زَ ٟمِ  ني ى، طمتك إِ ٤مرَ َّم واًمٜمي  قدِ ٝمُ ٦م ُمـ اًمٞمَ ٚمي اعمِ  داء

ٌي   ـْ ُمِ » :شمٗمعٍ رْ ُمُ  وسمّمقٍت  ًمٞم٘مقَل  ءُ وآؾمتٝمزا وآؾمتخٗم٤مُف  ةُ أَ رْ سمف اجلُ  سمٚمٖم٧ْم  ىمدْ  ٤مينٍّ ىم

 وْ أَ  ًمنِ يْ ًملِ  مل يٌَؼ  ٞمٛم٦مٌ ٚمقات ىمِ ًمٚمّمي  َؼ شمٌْ  ، ملْ ٦مِ ٜمَ يْ دِ ٤م قمغم سم٤مب اعمَ سمٕمد ُمقت اهلل ُمِمٜمقىمً 

 ..اِح هذا اًمٙمٗمر اًمٍم   ـْ ٟمًتجػم سم٤مهلل ُمِ  (1()4)شىمٞمٛم٦مٌ  رِ ٗمْ ًمٚمٙمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م(، درس ذم اًمٙمّت٤مب وطمٗمظ اًم٘مرآن ودظمؾ 1921هـ/ 1248إؾمقد سمٕمٜمٍمي٦م، وًمد قم٤مم ) =

إزهر، ًمف ديقان ؿمٕمر طمداصمل ُمكمء سم٤مًمٕمٜمٍمي٦م اًمًقداء صمؿ اًمٞم٤ًمري٦م اًمرقمٜم٤مء ي٘م٤مل أٟمف شم٤مب أظمػًما 

 - 668ص ) ششم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨م»ُمـ احلداصم٦م واهلل أقمٚمؿ سمح٤مًمف أن. اٟمٔمر ذم شمرمجتف 

 (.321/ 1ش )آٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م وومٙمره٤م»( و669
 (.3/111ش )ديقان حمٛمد اًمٗمٞمتقري» (1)

 هـ(.16/7/1414( سمت٤مريخ )1626قمدد )ش ضمريدة اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٙمقيتٞم٦م» (3)

 (، ًمٚمِمٞمخ محقد اًمتق جيري.22صـ )ش اًمرد قمغم ُمـ أضم٤مز تذي٥م اًمٚمحٞم٦م» (2)

 ( ًمٜمزار ىم٤ٌمين.2/243ش )إقمًمل اًمِمٕمري٦م» (4)

٤م قم٤ٌمرة قمـ رؾم٤مًم٦م ديمتقاره سمٕمٜمقان  (1) ًً آٟمحراف »وعمزيد اـمئاع وُمٕمروم٦م ومٚمٞم٘مرأ يمت٤مسًم٤م ُم٤ٌمريًم٤م ٟمٗمٞم

 ًمٚمديمتقر ؾمٕمٞمد سمـ ٟم٤مس اًمٖم٤مُمدي.ش اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م وومٙمره٤م
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

قمغم  ـ ص٤مهمقه٤م ًمققم٦مً ممي  ٕم٤مرُ ؿْم قمغم ومراىمف إَ  وسمٙم٧ْم  ،دُ اًم٘مّم٤مِِ  فُ تْ صمَ رَ  ارٌ زَ ؽ ٟمِ ٤م هٚمَ وعمي 

ذم  ٤مدَ ومَ وأَ  ٤مدَ ضَم وم٘مد أَ  اًمٕمِمًموي   ـِ مْحَ اًمري  دُ ٌْ ٤م اًمديمتقر قمَ ُمي ٤م قمغم ووم٤مشمف، أَ ٟمً زْ وطُم  ،فِ ٟمِ ًَم ثْ ضُم 

 ومٞمٝم٤م: ف ضم٤مءَ راصمِ قمـ طم٤مل ووم٤مشمف وشمُ  ْت ىمّمٞمدة قمؼمي 

 رُ ٝمــــ٤م شمتــــذُمي ـ اعمٜمــــقن وريٌِ ُِمــــأَ 

 

 رُ ُجــيٗمْ  ـْ َُمــ ًمــٞمس سمتــ٤مركٍ  واعمــقُت 

ــ   رهٕمْ ؿِمــ قمٗمقٟمــ٦مُ  ْت أَلْ ذي َُمــهــذا اًمي

 

 رُ صمي ٓ يتــــ٠مَ  ْهــــقَ و اًمٗمْمــــٞمٚم٦مِ  َػ َٟمــــأَ 

ــــ   ر اعمٙمــــ٤مرمَ ذي هَجــــهــــذا اًمي

 

ــتَ واٟمْ   ــ٤م سم٠مَ َح ــ٦مِ رْ ك قمٜمٝم ــاخلَ  دي ــدصمي ٜمَ  رُ ٤م يت

  ْ ــــٌْ يُ  مل ــــف اًمٕمُ ٙمِ ـي  ًمءُ َٔم ــــ ــــ ًمٙم  ذياًمي

 

ـــحمـــ٤مضمرُ  ؾمـــ٤مًم٧ْم   رُ ٖمَ ْصـــإَ  ي  قِ ه اًمَٖم

  ْ ـــ مل ـــاًمٗمُ  ؾِ ٖمَ يِْم ـي  ئاءُ َْم ـــ ـــ ًمٙم  ذياًمي

 

ـــأَلَ  ـــ ُم ـــ َػ ح٤مِِ اًمّمي ـــر  ُمُ  ٌف ؽْمِ ُُم  رُ تح

  ْ  ًمٟميـــــٗمـــــ٤مف وإِ اًمٕمَ  ف ذاُت صمِـــــرْ شمَ  مل

 

ــ َل ِهــ ـْ ٞمــف َُمــصمِ رْ شمَ  ًْ  رُ خَ سم٤مًمٗمْمــٞمٚم٦م شم

  ْ  ٘مٜمـــــقايْ ٤م أَ عميـــــ ُمـــــ٤مءُ رَ ف اًمٙمُ صمـِــــرْ يَ  مل

 

 ؼَمُ ْخـــــه واعمَ ٕم٤مرُ ؿِمـــــ ًـــــقَق اًمٗمُ  ني أَ 

ـــ٤مقمرً   ـــ٤م ؿم ـــي ـــ٤مَف ا ذسَم ـــ٠مَ  ح اًمٕمٗم  ًمٟمي يم

 

ـــًمٚمٗمِ   رُ ٠مَ ْثـــيَ  اًمٗمْمـــٞمٚم٦مِ  ِف َذَ  ـْ ؼ ُِمـــًْ

ــــ  ــــ٦مٌ  رٌ مْخ ــــوأَ  وهم٤مٟمٞم ــــ٧م ُمُ ْٟم  ٥ٌم ٖمٞمي

 

ـــــ ـــــ راعُ وىِم ـــــٌؾ  ٦مٍ آٟمَٞم ـــــ٘مْ ُمُ  وًمٞم  رُ ِٛم

 قمٗمٞمٗمــ٦مٍ  يمــؾي  ٧َم ٜمْــهَ أَ  ٜمــقناًمٗمُ  ؿِ سم٤مؾْمــ 

 

  ودمُ 
ِ
 رُ ف يتحــــــدي ٟمجٞمُٕمــــــ احلٞمــــــ٤مء

ـــقمُ   ـــ ٤مُق ِمي ـــرِ ٕمْ ؿِم ـــوُمُ  ٌف ؽْمِ ك ُُم  ٌؼ راِه

 

ُ ه ُمُ رُ ْٙمــــومٗمِ  ريــــَؼ اًمٓمي  وــــؾي   تحــــػم 

 ارً د  خُمـــ قاةِ ك ًمٚمُٖمـــرَ ٕمْ ؿِمـــ َت رْ وٟمَثـــ 

 

ــ  ً ــيٕمْ  قسِ يم٤مًم ــٜمْ ويَ  ذم اًمٕم٘مــقلِ  ٨ُم ٌَ  رُ َخ

ـــ٤م وَ   ـــي  ُمي أُ  َح ْي
ـــقت يمِ تِ ـــ٤م يٛم ـــ٤مراُمُ ٜم  ٝم

 

ــــ ــــيُ  ون وذو اعمجــــقنِ رُ ذيمَ ٓ ُي  رُ ٝمي َِم

 ُمي أُ  َح ْيـــيـــ٤م وَ  
 هـــ٤مرَ ٙمْ ؾ ومِ ٛمث ـــٜمـــ٤م يُ تِ

 

ـــ ُب دَ أَ   ً ـــاًم ـــًم ُي ـــٜمْ يع ويُ ذِ ٘مقط سم  نَمُ

ـــؿِ   ـــ٤مُمكم ىمٚم ـــ٤م طم ـــ٤مق شمريي اًمٜم   ي ـــقاٗم  ث

 

ــــ ؾمــــ٤مقم٦مً  اًمٙمت٤مسمــــ٦مِ  ىمٌــــَؾ   وارُ وشمٗمٙمي

ــ  ــ٤م سم٤مهُل ــظُم ٤م رَ ُم ــقعُ دُ  ٧ْم َّم ــقمُ  ُم  ٙمؿٟمِ قُٞم

 

ـــــواًمٕمَ  ـــــقسمَ ىمُ  ني أَ  دُ ْٝم ـــــٚم  رُ ٙمؿ شمتحجي

ـــ٤م  ـــقِ ذا اًمٕمَ  ُم ـــٍؽ  ُؾ ْي ـــ هل٤مًم  ىذَ ر إَ ٟمَث

 

 رُ ه يتٗمٓميــــادُ ١مَ يمــــ٤من وُمــــ دِ ْ٘مــــسم٤محلِ 

ـــ٤م ذي اعمئاطمـــؿُ     ُم
ِ
ـــ٤مء ـــيْ قَ ومُ  ذم رصم  ٍؼ ًِ

 

ـــــ٤مهُ ٟمْ دُ  ـــــٜمِ همْ أُ  ٞم ـــــٌؾ  ٦مٌ َٞم ـــــأَ  وًمٞم  رُ مْحَ

ـــأَ    فُم٣مـــ ًمًـــٌٞمٚمِ  وم٘مـــدْ  ارُ زَ ٤م ٟمِـــُمي

 

ــــَتــــٌي طمِ ٘مــــك أَ ٚمْ يَ  ــــحُيْ  ٞمٝمؿْ ف وومِ نَمُ
(1) 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٟمنمه٤م ذم إطمدى اًمّمحػ اًمًٕمقدي٦م سمت٤مريخ  اًمرمحـ اًمٕمِمًموي ىمّمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر/ قمٌد (1)

 (.هـ12/1/1419)
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ًي  ث٤مَل ُمْ أَ  دَ دمِ  نْ أَ  ومٕمج٥ٌم  وإن شمٕمج٥ْم   اعمرشمزىم٦مِ  ٟم٦مِ قَ اخلَ  ٘مٓم٦م اًمٗمجرةِ ه١مٓء اًم

ا قمٓمرً  ويٚم٘مقن صمٜم٤مءً  ، سمْؾ متراٍت ١مْ وُمُ  واطمتٗم٤مٍٓت  ي٤مٍت تدَ ٜمْ وُمُ  ًٞم٤مٍت ُمْ تْم٤مومقن ذم أُ ًْ يُ 

ً ٤م ُمُ طم٤مسمً رْ وشمَ  ٝمؿ رى ُمـ زواي٤م طمداصمتِ ظْم أُ  ي٦مٍ اوقمغم ز ئاًم٦مٍ ـمْ ٟمك إِ دْ أَ  ني ا... ُمع أَ ٕمؼم 

ٝمؿ ذم ُمًتٜم٘مع ٘مقـمِ ٖم٤مهلؿ وؾُم يْ ؿ شمٙمِمػ ُمدى إِ واي٤مِت ؿ ورِ هؿ ويمت٤مسم٤مِت ٕم٤مرِ ؿْم وأَ 

ـِ  ذيٚم٦مِ اًمري  ـِ  قم٤مرةِ ؾ اًمدي ووطْم  ،أؾم وهم٤مدر  ،٦مُ واًمٕمٗمي  ئاُمٝمؿ احلٞم٤مءُ ىمْ أَ  ـْ ع ُمِ زِ ٟمُ  وىمدْ  ،اعم٤مضم

ٌُ اًمٜمي  عُ ٘مٓمِ ٜمْ ٝمؿ ُمُ ، ومِمٖمٗمُ يم٤مءُ واًمزي  رُ ٝمْ ٟمٗمقؾَمٝمؿ اًمٓم    ،سٜمْ اجلِ  دةِ سمَ رْ وقمَ  ،قم٤مرةِ ٞمقت اًمد  ٔمػم سم

ػ ٝمؿ سمقْص ٕمتِ تْ رات، ٟم٤مهٞمؽ قمـ ُمُ خد  واعمُ  وشمٕم٤مـمل احلِمٞمِم٦مِ  ،راخلٛمْ  قسِ ئُ يمُ  ؿِ ٚمْ وصمَ 

ً  اًمٚم   وم٤مطمِم٦مِ   ٍؼ ٚمُ وظُم  ي٤مٟم٦مٍ ودِ  ـٍ يْ ـ دِ ل سمٕمد هذا ُمِ ومًمذا سم٘مِ  ح٤مق وزٟمك اعمح٤مرم..قاط واًم

 ؟!ٍب دَ وأَ  ٦مٍ ٗمي وقمِ  ٛم٦مٍ وطمِْم 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ }: وصدق اهلل

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ }،  [77 :]ؾمقرة اعم٤مِدة {ٿ ٹ ٹ

 .[41]ؾمقرة اًمزظمرف: {ڳ ڳ ڱ

 ـْ  ُمِ ٓي إِ  ـُ ّْم هذا اًمٖمُ وُم٤م  ؟ىمٌُؾ  ـْ قا ُمِ ٝمؿ اًمذيـ ظمٚمَ ئاومِ ؾْم ُمٜم٤موم٘مل اًمٞمقم سم٠مَ  فُ ٌَ ؿْم ومًم أَ 

 .ٝم٤م ظمٌٞمث٦مٌ حتُ وراِِ  ،ر  ٝم٤م ُمُ جرة.. ـمٕمٛمُ شمٚمؽ اًمِمي 

11- ٖٜ ُِّتأر  َٓني:ِؤامُل ظا٤ِٔٗ ي

اهلل شمٕم٤ممم  ريض ٦مَ جْيَ دِ ٞمف سمٕمد ظَم ًمَ ف إِ ٟم٤ًمِِ  ٥م  طَم ذم أَ  ط ل  ٌِ اًمٜمي  َض رْ ف قمِ ًم٤ًمٟمُ  كَ َٓ  ـْ ُمَ  ني إِ 

ًُ  ٤م، وه٤مٟم٧ْم مجٞمٕمً  قمٜمٝمـ ـْ ٤مٟمٝم٤م سم٤مًمز  يرُمٞمَ  نْ وأَ  ،فٝم٤م سم٤مًم٘مذْ جيرطَم  نْ ف أَ قمٚمٞمف ٟمٗم يرقمقي قمـ  ، ًم

 ُمٜملم ُمـ اًمٜم  ١مْ ٝم٤مت اعمُ ُمي دون أُ  ـْ ى ُمِ ذً أَ 
ِ
 ڻ ڻ ں ں ڱ} ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: :٤ًمء

 ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

﯀  ﮴ ﮳ ﮿   ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵

               ﯁
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
]ؾمقرة  { ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  

 . [63 -19إطمزاب:

 يم٤مٟمت٤م خترضم٤من ًمٞمئًا  ٦مَ ُمَ وإَ  ةَ ري احلُ  ني أَ  ُروي قمـ همػم واطمدٍ 
ِ
ٓم٤من احل٤مضم٦م ذم اًمٖمٞمْ   ًم٘مْم٤مء

 واإلِ  رِ حلراِِ سملم ا اُمتٞم٤مزٍ  ُمـ همػمِ  خٞمؾِ وسملم اًمٜمي 
ِ
وقن يتٕمري  ٤ًمٌق ومُ  ٦مِ ٜمَ يْ دِ ويم٤من ذم اعمَ  ،ُم٤مء

 ًملِ 
ِ
ـي ذَ ، وم٢مِ رِ وقا ًمٚمحراِِ ًم شمٕمري ورسمي  ،ُم٤مء  رُ احلراِِ  ْت رَ ُمِ وم٠مُ  ٤مءً ُمَ إِ  ا ىمٞمؾ هلؿ ي٘مقًمقن طمًٌٜم٤مه

ـي  ،ـَ ٌْ وهُيَ  ،ـَ ٛمْ ًمٞمحـتِِم  :ًؽم  واًمتي  ي  سم٤مًمز   ُم٤مءَ اإلِ  ـَ ٗمْ ٤مًمِ خُي  نْ أَ  ومئا ُيٓمٛمع ومٞمٝم
(1). 

 يـ ًمٜمِ ذِ ١مْ ه١مٓء اعمُ  ني واي٤مت أَ سمٕمض اًمر   ذم ضم٤مءَ 
ِ
، (3)ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمٜملم ٟم٤مٌس ١مْ اعمُ  ٤ًمء

ـُ ظْم أَ  وىمدْ  ـُ ش ـمٌ٘م٤مشمف»ذم  (2)دٍ ٕمْ ؾَم  رج اسم  واي٤مِت سمٕمض هذه اًمر   ششمٗمًػمه»ذم  رٍ يْ رِ ضَم  واسم

ـِ  وأصم٤مرِ   .ةَ ٤مدَ تَ وقمـ ىمَ  دٍ ٤مهِ وقمـ جُمَ  ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  قمـ اسم

: ْ٘  تٓبٝ

ـي   .٤م ٜمً تْ ُمَ  ووٕمٞمٗم٦مٌ ، (4)ادً ٜمَ ؾَم  ٝم٤م وٕمٞمٗم٦مٌ ٞمٕمَ مج واي٤مِت هذه اًمر   ًمٙم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شمٕم٤ممم. $( ًمألًمقد 33/49ش )شمٗمًػم إًمقد»(1)

 (.6/618ش )اًمدر اعمٜمثقر» (3)

. وًمد احلدي٨ماهلل: ُم١مرخ صم٘م٦م، ُمـ طمٗم٤مظ  سمـ ُمٜمٞمع اًمزهري، ُمقٓهؿ، أسمق قمٌد هق: حمٛمد سمـ ؾمٕمد (2)

ى قمٜمف، ومتقذم ومٞمٝم٤م. وصح٥م اًمقاىمدي اعم١مرخ، زُم٤مًٟم٤م، ومٙمت٥م ًمف ورو ذم اًمٌٍمة، وؾمٙمـ سمٖمداد،

 وقمرف سمٙم٤مشم٥م اًمقاىمدي.

ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد: حمٛمد سمـ ؾمٕمد قمٜمدٟم٤م ُمـ أهؾ اًمٕمداًم٦م وطمديثف يدل قمغم صدىمف 

 وم٢مٟمف يتحرى ذم يمثػم ُمـ رواي٤مشمف.

ش شم٤مريخ سمٖمداد»هـ(.يٜمٔمر: 321، يٕمرف سمٓمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد. )تشـمٌ٘م٤مت اًمّمح٤مسم٦م»أؿمٝمر يمتٌف 

ش تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»(، 211/ 4ش )وومٞم٤مت إقمٞم٤من»(، 861(، رىمؿ )366/ 2)

اهلل  ، اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌدششم٤مريخ اإلؾمئام َوَوومٞم٤مت اعمِم٤مهػم َوإقمئام»(، 311/ 31)

هـ(، اعمح٘مؼ: اًمديمتقر سمِم٤مر قمّقاد 748قمثًمن سمـ ىَم٤مْيًمز اًمذهٌل )اعمتقرم: حمٛمد سمـ أمحد سمـ 

 (.673/ 1م ) 3112ومم، ُمٕمروف، اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب اإلؾمئاُمل، اًمٓمٌٕم٦م: إ

اعمٜم٤موم٘مقن »ومٗمل ؾمٜمد سمٕمْمٝم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي وهق ُمؽموك وسمٕمْمٝم٤م ُمرؾمؾ وهٙمذا. واٟمٔمر  (4)

 .اًمٕمزيز احلٛمٞمدي (. د/قمٌد361صـ )ش ذم اًم٘مرآن
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 نْ ن ذم أَ ذْ رار سم٤مإلِ ىمْ  اإلِ مَم ِمػم إِ يُ  ُم٤م ذم هذه أصم٤مرِ  ذْ إِ  :يٕم٦مِ اًمنمي  ٤مًمػ شمٕم٤مًمٞمؿَ ٤م خُت ّني َٕ 

 ًملِ  ٤مُق ًي ض اًمٗمُ يتٕمري 
ِ
 ُض ٕمر  ٤م اًمتي يٜمً ٤م وٓ دِ ذقمً  ومئا يّمح   :زٍ ضم٤مِِ  وهذا همػمُ  ،ُم٤مء

 ًمٚمٜم  
ِ
ـي  ؾمقاءٌ  ،٤ًمء  ٤مًء..ُمَ إِ  وْ أَ  رَ طمراِِ  يم

 ٦مَ قم٤مُمي  ني إِ »: وم٘م٤مل ًم٦مَ ٠مَ ًْ هذه اعمَ  شفقاِِ ْو أَ »ذم  ل  ٓمِ ٞمْ ٘مِ ٜمْ اًمِمي  ٤ممُ ُمَ وح اإلِ وْ أَ  وًم٘مدْ 

 ٟم٤ًمءَ  ني ٤م، سم٠مَ ٟمزوهلِ  ُمع سمٞم٤مّنؿ ؾم٥ٌَم  وا أي٦مَ سمٕمدهؿ ومني  ـْ ح٤مسم٦م ومٛمَ اًمّمي  ـَ يـ ُمِ ٗمن  اعمُ 

ـي  ٦مِ ٜمَ يْ دِ اعمَ  ؾِ هْ أَ   سم٤مًمٚمي  ـَ ضْم خيرُ  يم
ِ
ـي  ٞمؾ ًم٘مْم٤مء  سمٕمُض  ٦مِ ٜمَ يْ دِ ويم٤من سم٤معمَ  ،ٞمقتاًمٌُ  ظم٤مرَج  طم٤مضمتٝم

 ُمَ وقن ًملِ يتٕمري  ٤مِق ًي اًمٗمُ 
ِ
  ، ويم٤من سمٕمُض رِ وقن ًمٚمحراِِ وٓ يتٕمري  ،٤مء

ِ
ُمٜملم ١مْ اعمُ  ٟم٤ًمء

 اإلِ  ي  ا قمـ زِ زً تٛمٞم  ًمٞمس ُمُ  يٍّ ذم زِ  ـَ ضْم خيرُ 
ِ
ـي ، ومٞمتٕمري ُم٤مء  :ىذَ سم٤مَٕ  ٤مُق ًي ؽ اًمٗمُ وًمئِ أُ  ض هل

 نْ ُمٜملم أَ ١مْ اعمُ  ف وٟم٤ًمءَ ف وسمٜم٤مشمِ واضَم زْ أَ  رَ ُمُ ي٠مْ  نْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص فاهلل ٟمٌٞمي  روم٠مُمَ ، ٤مءٌ ُمَ إِ  ـي ّني ٤م ُمٜمٝمؿ أَ فمٜمًّ 

 ُمَ اإلِ  ي  قمـ زِ  ـي هي  ذم زِ  نَ زْ يتٛمٞمي 
ِ
ـي  لْمَ ٟمِ دْ يُ  نْ وذًمؽ سم٠مَ  ،٤مء ـي ضمئاسمٞمٌِ  ـْ ُمِ  قمٚمٞمٝم  ـَ ٚمْ ٕمَ ا ومَ ذَ ، وم٢مِ ٝم

هق  ٤مءٌ ُمَ إِ  ٓ رُ ـ طمراِِ ّني ٝمؿ سم٠مَ ، وُمٕمرومتُ رُ ـ طمراِِ ّني ٛمقا أَ ، قمٚمِ ٤مُق ًي ذًمؽ ورءآهـ اًمٗمُ 

 ٓ ،ٗم٦مسم٤مًمّم   وم٦مٌ ومٝمل ُمٕمري  :[19]ؾمقرة إطمزاب: {ہ ھ ھ ھ}ُمٕمٜمك ىمقًمف 

 يمًم شمرى. آنِ ِرْ ُمع فم٤مهر اًم٘مُ  ؿٌ ٜمًجِ ًػم ُمُ ٗمْ ص، وهذا اًمتي خْ سم٤مًمِمي 

ـي ءَ ٟم٤مدْ إِ  ني َٕ  [19]ؾمقرة إطمزاب: {ۀ ہ ہہ ۀ}: وم٘مقًمف ـي  ه  ـْ ُمِ  قمٚمٞمٝم

ـي ضمئاسمٞمٌِ  ِِ  ـي ّني سم٠مَ  رُ ٕمِ ِْم يُ  ٝم ِِ  ـي ّني أَ  ؿُ ٚمَ ٕمْ يُ  ْي : أَ ـَ ومْ رَ ٕمْ يُ  نْ َٕ  رُب ىمْ ٟمك وأَ دْ ومٝمق أَ  :رُ طمرا  ،رُ طمرا

 ُمَ وقن ًملِ اًمذيـ يتٕمري  ٤مِق ًي اًمٗمُ  ؾِ ٌَ ىمِ  ـْ ُمِ  ـَ يْ ذَ ١مْ ومئا يُ 
ِ
 ُؾ هْ سمف أَ  ، وهذا هق اًمذي ومني ٤مء

 ُمَ ًملِ  ٤مِق ًي اًمٗمُ  َض شمٕمر   ني ُمٜمف أَ  ، وًمٞمس اعمرادُ وهق واوٌح  ،اًمٕمٚمؿ هذه أي٦مَ 
ِ
 ،زٌ ضم٤مِِ  ٤مء

ـي اعمتٕمر   ني أَ  ، وٓ ؿمؽي هق طمرامٌ  سمْؾ  ؿ ّني ، وأَ ٌض رَ ذيـ ذم ىمٚمقهبؿ ُمَ ـ اًمي ُمِ  ولم هل

ذم ىمقًمف  [49]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: {ں ں ڻ ڻ} :يدظمٚمقن ذم قمٛمقم ىمقًمف

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ }: شمٕم٤ممم

 .{ }: إمم ىمقًمف [61]ؾمقرة إطمزاب: {﯁ 
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 ُمـ اًمٜم   حيؾ   عم٤م ٓ َض اعمتٕمر   ني قمغم أَ  ٤م يدل  وممي 

ِ
ىمقًمف  ٌض رَ ذم ىمٚمقهبؿ ُمَ  ذيــ اًمي ُمِ  ٤ًمء

أي٦م، وذًمؽ  [23]ؾمقرة إطمزاب: {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}: شمٕم٤ممم

 :(1) كَِم قمْ إَ  ذم يمئام اًمٕمرب، وُمٜمف ىمقُل  ك ُمٕمروٌف ُمٕمٜمً 

 ك٘مَ سم٤مًمت   ًمٚمٗمرج راضٍ  طم٤مومظٌ 

 

 (3)ضرَ ُمَ  فِ ٞمْ ف ومِ ىمٚمٌُ  ـْ ممي  َس ٞمْ ًمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: ُمٞمٛمقن سمـ ىمٞمس سمـ ضمٜمدل، ُمـ سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚم٦ٌم اًمقاِكم، أسمق سمّمػم، اعمٕمروف سم٠مقمِمك إقمِمك (1)

س، وي٘م٤مل ًمف أقمِمك سمٙمر سمـ واِؾ، وإقمِمك اًمٙمٌػم: ُمـ ؿمٕمراء اًمٓمٌ٘م٦م إومم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ىمٞم

 وأطمد أصح٤مب اعمٕمٚم٘م٤مت.

يم٤من يمثػم اًمقومقد قمغم اعمٚمقك ُمـ اًمٕمرب واًمٗمرس، همزير اًمِمٕمر، يًٚمؽ ومٞمف يمؾ ُمًٚمؽ، وًمٞمس 

ل )صٜمي٤مضم٦م اًمٕمرب( ىم٤مل اًمٌٖمدادي:  أطمد ممـ قمرف ىمٌٚمف أيمثر ؿمٕمًرا ُمٜمف. ويم٤من يٖمٜم ل سمِمٕمره، ومًٛم 

يم٤من يٗمد قمغم اعمٚمقك، وٓ ؾمٞمًم ُمٚمقك وم٤مرس، وًمذًمؽ يمثرت إًمٗم٤مظ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم ؿمٕمره. قم٤مش 

٥م سم٤مٕقمِمك: ًمْمٕمػ سمٍمه، وقمٛمل ذم أواظمر  قمٛمًرا ـمقيئا، وأدرك اإلؾمئام ومل يًٚمؿ، وًم٘م 

 ؼمه.قمٛمره، ُمقًمده وووم٤مشمف ذم ىمري٦م )ُمٜمٗمقطم٦م( سم٤مًمٞمًمُم٦م ىمرب ُمديٜم٦م )اًمري٤مض( وومٞمٝم٤م داره، وهب٤م ىم

إٓ أن أؾمت٤مذ إدب اًمٕمرب سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد سم٤مًمري٤مض واعمنمف قمغم يمرد اعم٤مٟمع ًمدراؾم٤مت 

اًمٚم ٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م د.قمٌد اًمٕمزيز اعم٤مٟمع أصم٧ٌم إؾمئام إقمِمك ُمدقمًًم ذًمؽ سمًم ورد ذم سمٕمض 

 ىمّم٤مِده اعم٤مدطم٦م ًملؾمئام وسمًم قمروف ُمـ قمدم صح٦م ُمروي٤مت اًمقوم٤مدة.

وشمرضمؿ ش اًمّمٌح اعمٜمػم ذم ؿمٕمر أب سمّمػم»ٕمض ؿمٕمره ذم ديقان ؾمٛمل أظم٤ٌمره يمثػمة، مجع سم

ش إقمِمك اًمٙمٌػم»سمٕمض ؿمٕمره إمم إعم٤مٟمٞم٦م، وًمٗم١ماد أومرام اًمًٌت٤مين  Geyerاعمًتنمق إعم٤مين ضم٤مير 

، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ ؾمئّام )سم٤مًمتِمديد( سمـ قمٌٞمد اهلل » ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء»رؾم٤مًم٦م . يٜمٔمر: 

هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر، اًمٜم٤مذ: دار اعمدين 323اهلل )اعمتقرم:  اجلٛمحل سم٤مًمقٓء، أسمق قمٌد

، اعم١مًمػ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل اعمٕمروف سم٤مسمـ شُمِمؼشم٤مريخ د»(، 13/ 1ضمدة ) -

هـ(، اعمح٘مؼ: قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م 171قم٤ًميمر )اعمتقرم: 

/ 7، ًمٚمزريمكم )شإقمئام»(، 237/ 61م ) 1991 -هـ  1411ًمٜمنم: واًمٜمنم واًمتقزيع، قم٤مم ا

، ذح وشمٕمٚمٞمؼ د/ حمٛمد حمٛمد طمًلم. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت شديقان إقمِمك اًمٙمٌػم»(، 241

 (. 1982/ 7ط )

اًمرمحـ اسمـ أب سمٙمر، ضمئال اًمديـ  ، اعم١مًمػ: قمٌدشاإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن»يٜمٔمر اًمٌٞم٧م ذم:  (3)

هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م 911)اعمتقرم:  اًمًٞمقـمل

 (.71/ 3م ) 1974هـ/ 1294ًمٚمٙمت٤مب، اًمٓمٌٕم٦م: 
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 ُمَ اإلِ  ي  سمٛمخ٤مًمٗم٦م زِ  رِ احلراِِ  رِ ُمْ ذم أَ  ٙم٤مَل ؿْم : ومئا إِ ٚم٦مٛمْ وذم اجلُ  
ِ
، ٤مُق ًي اًمٗمُ  ـي ًمٞمٝم٤مهَبُ  :٤مء

 ُمَ قمـ اإلِ  ٤مِق ًي اًمٗمُ  رِ َضَ  ودومعُ 
ِ
 .(1)شٓزمٌ  ٤مء

ً   رواي٦مً  ٤م وضمدُت ا عمي زم يمثػمً  اَق وًم٘مد رَ  ٞمقـمل  قمٜمد اجلئال اًم
 شه اعمٜمثقرِ ر  دُ »ذم  (3) 

ڱ ں ں }٤م: ٜمً ٌٞم  زل اهلل ُمُ ٟمْ ريؼ ًمٚمٖمزل، وم٠مَ ٚمًقن قمغم اًمٓمي جي ويم٤من رضم٤مٌل » :ومٞمٝم٤م ضم٤مءَ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے 

[19]ؾمقرة إطمزاب: {ۓ ۓ ﮲ ﮳
(2). 

ـي ًٚمٛملم سم٤معمٖم٤مزًم٦م قمٜمد ظمروضمِ ذون سمٜم٤مت اعم١مْ يُ  ـْ ُمَ  ني اهلل إِ  ٤منَ حَ ٌْ ؾُم  وم٘مٚم٧ُم   ـْ ُمِ  ٝم

ـي يتٕمري  وْ أَ  ضم٤مُمٕم٤مٍت  وْ ُمدارس أَ   ٕم٤ميم٤ًمِت سم٤معمُ  ٦مِ اًمٕم٤مُمي  قاق واعمج٤مُمعِ ؾْم ذم إَ  وقن هل

ـي حُي  وْ أَ  هؿ ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ رَ قَ يؽماؾمٚمقن ُص  سمْؾ  ،آتاجلقي  وِ أَ  ٧م  ٟمَ ؽَم ٟمْ اإلِ  ِف رَ  همُ قمؼْم  ٤مدصمقّن

ف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ف وشمٚمؽ ؾمقآشمُ ئاىمُ ظْم يم٤مٟم٧م هذه أَ  ـْ ُمَ  وَ ذْ ون طَم ذُ ًم حَيْ ٟمي .. إِ   همػم ذًمؽمَم إِ 

 .لِ وي ُمـ إَ ذم اًمزي 

 اًمٜم   وؾمٗمقرِ  ِج يم٤من ًمتؼَم   ـْ وًمئِ 
ِ
 هذه اعمخ٤مًمٗم٤مِت  ؾِ ثْ ذم وىمقع ُمِ  يمٌػمٌ  رٌ صمَ أَ  ٤ًمء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل .6/187ش )أوقاء اًمٌٞم٤من» (1)

ئال اًمديـ أسمق ، ضماًمرمحـ اسمـ أب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤مسمؼ اًمديـ اخلْمػمي اًمًٞمقـمل هق: قمٌد (3)

هـ(. أصٚمف ُمـ أؾمٞمقط، وٟمِم٠م سم٤مًم٘م٤مهرة يتٞمًًم. وىم٣م آظمر قمٛمره  911شمقذم:  – 849اًمٗمْمؾ )وًمد: 

٤ًٌم، ويم٤من أقمٚمؿ أهؾ  ظًم٤م أدي سمٌٞمتف قمٜمد روو٦م اعم٘مٞم٤مس طمٞم٨م اٟم٘مٓمع ًمٚمت٠مًمٞمػ. يم٤من قم٤معًم٤م ؿم٤مومٕمٞم٤ًّم ُم١مر 

 زُم٤مٟمف سمٕمٚمؿ احلدي٨م وومٜمقٟمف واًمٗم٘مف واًمٚمٖم٦م.

ٞمػ، وعم٤م سمٚمغ أرسمٕملم ؾمٜم٦م أظمذ ذم اًمتجرد ًمٚمٕم٤ٌمدة، وشمرك اإلومت٤مء يم٤من هيع اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمت٠مًم

واًمتدريس، وذع ذم ترير ُم١مًمٗم٤مشمف، وم٠مًمػ أيمثر يمتٌف. اتؿ سم٤مٕظمذ ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمت٘مدُم٦م 

 وٟمًٌتٝم٤م إمم ٟمٗمًف سمٕمد إضمراء اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ومٞمٝم٤م.

احل٤موي »اًمِم٤مومٕمٞم٦م: و ذم ومروعش إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مِر»ُم١مًمٗم٤مشمف شمٌٚمغ قمدت٤م مخًًم٦ِم ُم١مًمػ: ُمٜمٝم٤م 

ش اًمْمقء اًمئاُمع»(، 11/ 8ش )ؿمذرات اًمذه٥م»يٜمٔمر: ش. اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن»، وشًمٚمٗمت٤موى

(4 /61.) 

 شمٕم٤ممم. $ًملُم٤مم اًمًٞمقـمل ش 618اًمدر اعمٜمثقر: »اٟمٔمر:  (2)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

ىمد  شِ حر  واًمتي  وآسمتزازِ  اعمٕم٤ميم٤ًمِت  فم٤مهرةَ  ني  أَ ٓي ، إِ قاِت واخلٚمَ  ؿم٤مِت حر  واًمتي 

ٝم٤م اِِ ضمري  ـْ ُمِ  ه٤م.. ومٙمؿْ داؤُ  َؾ حَ ٗمْ تَ واؾْم  ،ه٤مسمئاؤُ  ٦مِ ئاُمٞمي ؾْم اإلِ  ِت اؾمتنمى ذم اعمجتٛمٕم٤م

 !َث ق  ًمُ  رٍ ٝمْ وـمُ  ،َخ ٓم  ًمُ  ٍف وَذَ  ،سٟمي دَ شمَ  ضٍ رْ قمِ 

 ُم٤ميمٌر  ٥ٌم ِْ ٝم٤م ذِ ضَم رَ دْ تَ .. اؾْم قمٗمٞمٗم٦مٍ  .. وومت٤مةٍ ُمّمقٟم٦مٍ  زوضم٦مٍ  ـْ ٤ٌميمٝم٤م ُمِ ع ذم ؿِم وىمَ  يمؿْ 

 ًَ يْ رِ ـ ُمـ ومَ متٙمي  ا ُم٤مذَ ك إِ طمتي 
٤مر هذه اًمٜمي  ارُ وَ زاد أُ  وىمدْ  !غ احلٞم٤مءَ وُمري  ش اًمٕمٗم٤مَف ف ّنَ تِ

ًٓ تِ اؿْم   وُمقاىمعِ  ٚم٦مِ يْ ذِ ىمٜمقات اًمري  ـْ ُمِ  واًمٗمتٞم٤مُت  ٤ٌمُب ِم٤مهده اًمِمي يُ  ا ُم٤م وؾُمٕم٤مرً ٕم٤م

 
ِ
ٟم٤مهٞمؽ قمـ  ،ٛم٦مِ ِْم احلِ  ٜمٞم٤منَ ض سمُ وشم٘مق   م اًمٗمْمٞمٚم٦مَ وتدِ  ئاَق ظْم ر إَ دُم  اًمتك شمُ  اًمٗمحِم٤مء

ً  ورِ دُ   ًمخ.إ ...٦مِ ٞمي ٜم٤مِِ اًمٖمِ  ِت واحلٗمئا ٦مِ ٚمٞمي ٞمْ اًمٚمي  ٞمٜمًم واعمراىمصِ اًم

 :يطٝف١ْ

ً   ٤ممُ ُمَ ه٤م اإلِ دَ رَ وْ أَ  ـَ  دَ مْحَ أَ  ني إِ »ىم٤مل:  شـمٌ٘م٤مشمف»ذم  (1)$ ل  ٙمِ ٌْ اًم كًَ ٞمْ قمِ  سم
 (3) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُم١مرخ أدي٥م شم٤مج اًمديـ ؿم٤مومٕمل، وم٘مٞمف أصقزم  اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمٌد هق قمٌد (1)

ٟم٤مفمؿ، وًمد سم٤مًم٘م٤مهرة وىمدم دُمِمؼ ُمع واًمده، وًمزم اًمذهٌل، وخترج سمف، ووزم هب٤م اًم٘مْم٤مة وظمٓم٤مسم٦م 

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ورومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م، وذح ُمٜمٝم٤مج »اجل٤مُمع إُمقي، ًمف: 

 هـ(.771( وشمقذم )737، وًمد )شإصقل ًمٚمٌٞمْم٤موي، ومجع اجلقاُمع

/ 6، ٓسمـ اًمٕمًمد احلٜمٌكم)شؿمذرات اًمذه٥م»(، 431/ 3ش )ًمٙم٤مُمٜم٦ماًمدرر ا»اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 

 (.336/ 6ش )ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم»( و411/ 1ش )اًمٌدر اًمٓم٤مًمع»( و331
ك  (3) ًَ سمـ روَقان سمـ اًم٘مٚمٞمقب ؿم٤مرح اًمتٜمٌٞمف، ًم٘مٌف يمًمل اًمديـ، ويمٜمٞمتف أسمق اًمٕم٤ٌمس، هق: َأمْحد سمـ قِمٞم

اًمٕمً٘مئاين، وهق وًمد اًمِمٞمخ وٞم٤مء اًمديـ، يم٤من يمًمل اًمديـ هذا وم٘مٞمًٝم٤م  ويم٤من يٙمت٥م سمخٓمف اسمـ

ص٤محل٤ًم ؾمٚمٞمؿ اًم٤ٌمـمـ طمًـ آقمت٘م٤مد يمثػم اعمّمٜمٗم٤مت أظمذ قمـ واًمده وهمػمه وروى قمـ اسمـ 

، خمتٍم صٜمٗمف ذم أصقل شّن٩م اًمقصقل ذم قمٚمؿ إصقل»اجلٛمٞمزي وقمٜمدي سمخٓمف ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: 

 ش.ـم٥م اًم٘مٚم٥م ووصؾ اًمّم٥م»، ويمت٤مب شسمٞم٦ماعم٘مدُم٦م إمحدي٦م ذم أصقل اًمٕمر»اًمٗم٘مف و

ىم٤مل اًمًٌٙمل: وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمذهٌل إٟمف شمقذم ؾمٜم٦م شمًع وصمًمٟملم وؾمتًم٦ِم، ىمٚم٧م: وًمٞمس يمذًمؽ، سمؾ 

ىمد شم٠مظمر قمـ هذا اًمقىم٧م: وم٘مد رأي٧م ـم٤ٌمق اًمًًمع قمٚمٞمف ذم اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر ُم١مرظم٦م سمًٜم٦م إطمدى 

٤م ظمٓمف سم٤مًمتّمحٞمح، ويم٤من وشمًٕملم وؾمتًم٦ِم، سمٕمْمٝم٤م ذم مج٤مدى إومم، وسمٕمْمٝم٤م ذم رضم٥م، وقمٚمٞمٝم

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م »ُمًٌقط. ش اًمتٜمٌٞمف»طم٤ميمًًم سمٛمديٜم٦م اعمحٚم٦م إذ ذاك، وٓسمـ اًم٘مٚمٞمقب ذح قمغم 

 (.32/ 8ًمٚمًٌٙمل )ش اًمٙمؼمى
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  ـْ ُمِ 
ِ
ًي  يٗمٕمٚمف اًمٕمٚمًمءُ  ُم٤م ني أَ  هذه أي٦مِ  ـْ ُمِ  طَ ٌَ ٜمْ تَ اؾْم  ٦مِ ٤مومٕمٞمي اًمِمي  وم٘مٝم٤مء شمٖمٞمػم  ـْ ُمِ  ٤مداُت واًم

ـٌ  رٌ ُمْ ٝمؿ أَ ٛمِ ِِ ًَم ٝمؿ وقمَ ٤ٌمؾِم ًمِ  ًي يٗمٕمٚمْ  ملْ  نْ وإِ  ،طمً ك هلؿ طمتي  اومٞمف متٞمٞمزً  ني َٕ : (1)ٚمػف اًم

 :سمنمـملم وهذا ُمنموطٌ ، (3)ًمٓمٞمٌػ  ؿ.. وهق اؾمتٜم٤ٌمطٌ قاهلِ ىمْ سم٠مَ  َؾ ٛمَ ٕمْ ومٞمُ  ،قاومُ رَ ٕمْ يُ 

ـُ عمَ  :ةٍ رَ ٝمْ ؿُم  سمثقِب  زُ ٛمٞم  هذا اًمتي   يٙمقنَ ٓي : أَ لِ وي إَ  ىم٤مل  ىم٤مل: ڤ رَ ٛمَ قمُ  ٤م رواه اسم

، ٦مِ ٤مُمَ ٞمَ ٘مِ اًمْ  مَ قْ يَ  ٦مٍ ًمي ذَ ُمَ  َب قْ صمَ  اهلُل فُ ًَ ٌَ ًمْ ٤م، أَ ٞمَ ٟمْ  اًمد  ذِم  ةٍ رَ ٝمْ ؿُم  قَب صمَ  َس ٌِ ًمَ  ـْ ُمَ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ 

َ أَ  ؿي صمُ    ٥َم هْل
 .(2)شا٤مرً ٟمَ  فِ ٞمْ ومِ

ـُ  ورُ ٛمْ وم٘مد روى قمَ  :قمـ ذًمؽ ِل ٝمْ ًمٚمٜمي  :ءَ ئَا ٞمَ وظُم  ٍف سمَنَ   يٙمقنَ ٓي ٤مين: أَ اًمثي   ٥ٍم ٞمْ ٕمَ ؿُم  سم

 قاْ ىمُ دي َّم ا وشمَ قْ سمُ واْذَ  قاْ ٚمُ يمُ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ىم٤مل: ىم٤مل رَ  هِ د  قمـ ضَم  (1)فِ ٞمْ سمِ قمـ أَ  (4)

ْ  ٤مقا ُمَ ًُ ٌَ واًمْ   خُيَ  مَل
 .(6)ش٦مٌ ٚمَ ٞمَ خَمْ  وْ أَ  اٌف ْهَ إِ  فُ ٓمْ ٤مًمِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.32/ 8ًمٚمًٌٙمل )ش ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى»ٟمٔمر: ا (1)
 (.33/49ش )شمٗمًػم إًمقد» (3)

(، واسمـ ُم٤مضم٦م، يمت٤مب: 4114ًمِمٝمرة، سمرىمؿ: )أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: ذم ًمٌس ا (2)

( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر، وطمًٜمف إًم٤ٌمين 2617اًمٚم٤ٌمس، سم٤مب: ُمـ ًمٌس ؿمٝمرة ُمـ اًمثٞم٤مب، سمرىمؿ: )

اًمتؼميزي، ت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ  اهلل اخلٓمٞم٥م ، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ قمٌدشُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»ذم 

 ( .4246( )1981 – 1411اًمث٤مًمث٦م )سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م:  –إًم٤ٌمين، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمئاُمل 

اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، أسمق إسمراهٞمؿ، اًمًٝمٛمل اًم٘مرر،  سمـ حمٛمد سمـ قمٌدهق: قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م  (4)

روى قمـ أسمٞمف، وـم٤موس، وؾمٚمٞمًمن سمـ ي٤ًمر، واًمرسمٞمع سمـ  .هـ(118أطمد قمٚمًمء زُم٤مٟمف، شمقذم ؾمٜم٦م: )

 ُمٕمقذ اًمّمح٤مسمٞم٦م وهمػمهؿ.

ء، وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، ومه٤م أيمؼم ُمٜمف، واًمزهري، وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، وهمػمهؿ، ووصم٘مف وقمٜمف قمٓم٤م

 اسمـ ُمٕملم، واسمـ راهقيف، وص٤مًمح ضمزرة.

وىم٤مل إوزاقمل: ُم٤م رأي٧م ىمرؿمٞم٤ًّم أيمٛمؾ ُمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م. ويم٤من يًٙمـ ُمٙم٦م، وشُمقذم 

 (.11/ 8ش )تذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، 329/ 6ٓسمـ أب طم٤مشمؿ )ش اجلرح واًمتٕمديؾ»سم٤مًمٓم٤مِػ. يٜمٔمر: 

اًم٘مرر اًمًٝمٛمل احلج٤مزي، واًمد قمٛمرو سمـ  اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص هق ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمٌد (1)

ص  13، ًمٚمٛمزي )جشتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»ؿمٕمٞم٥م، وىمد يٜم٥ًم إمم ضمده. يٜمٔمر: 

 (.367ٓسمـ طمجر )ص ش شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م»(، و124

(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 3119أظمرضمف اًمٜم٤ًمِل، يمت٤مب: اًمزيم٤مة، سم٤مب: آظمتٞم٤مل ذم اًمّمدىم٦م، سمرىمؿ: )( 6)

 (.4281ش )اعمِمٙم٤مة»
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 شاسِٖ:ِطِٖ أَلؼاُؤِفِٗ ع٢ً املظًُني ِٚإُظدبٗظ -12

ٌي اعمقدي  ْنَ ضمِ  ني إِ  ٦ٌم سملم ّْم واًمٕمُ  اسمٓم٦مِ اًمري  ؿَ ٞمْ ومَحِ  ةِ زي ٕمَ واعمَ  قآةِ اعمُ  ةَ رَ ٓمَ ٜمْ ٦م وىمَ ة واعمح

 قمْ اعمٜم٤موم٘ملم وأَ 
ِ
ً  ذم يمقن اًمتي  ٙم٤مومٞم٦مٌ ًمَ  ٦مِ ٚمي اعمِ  داء  ومْ وإِ  ارِ ْه إَ  ؾِ وٟم٘مْ  سِ ج

ِ
 دواظمؾِ  ِم٤مء

 قمْ هؿ َٕ ُمٜملم وشمداسمػمِ ١مْ اعمُ 
ِ
 ـْ ُمِ  هل صمٛمرةٌ  سمْؾ  ،شمٚمؽ اًمٕمئاىم٦م أصمٛم٦مِ  اِت رازَ ومْ إِ  ـْ اهلل ُمِ  داء

 ٕم٦مً ا ُمٜمٝمؿ وظمديرً ٝمؿ وهمدْ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم خل٤مًم٘مِ  ٞم٤مٟم٦مً سمٞمٜمٝمؿ ظِم  حمٛمقدِ قاصؾ اًمئاي صمٛمرات اًمتي 

 ُمٜملم.١مْ ًمٚمٛمُ 

ِ ْه إَ  طمٗمظَ  ني إِ   ، ج٤مقم٦مِ واًمِمي  ؼْمِ واًمّمي  ادةِ رَ  اإلِ وزِم ًمت أُ ضم٤مل وؾِم اًمر   ؿِ ٞمَ ؿِم  ـْ ار عمَ

ٞمٝم٤م ًمَ ع إِ ن  ُمقر سم٤مًمتي ذم إُ  ؼْمُ اًمّمي  ح  وًمٞمس يِّم » :(1)$ ي  دِ رْ ٤موَ اعمَ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

 و  دُ اًمٕمَ  دِ ذم يمٞمْ  ٚمغُ سمْ وأَ  ،سم٤معمٓم٤مًم٥م رِ ٗمَ اًمٔمي  ٤ٌمِب ؾْم قى أَ ىمْ ومٝمق أَ  :ومٞمٝم٤م ًمن اًمن   تْ دون يمِ 

 .(3)شقارِب اعمُ 

ًي  ـْ ُمَ  وضمقدَ  اعمًٚمٛم٦مِ  ًم٦مِ وْ قر قمغم اًمدي ُمُ إُ  رِ ٓمَ ظْم أَ  ـْ ُمِ  ني إِ   ٌِم ٗمْ ويُ  ،س قمٚمٞمٝم٤ميتج

 ٘مَ اًمت   أو ٦مُ آىمتّم٤مديي  وْ أَ  ٦مُ اًمٕمًٙمريي  ؾمقاءٌ  ،ه٤مارَ ْه أَ  و  دُ ًمٚمٕمَ 
ذم  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و... وًم٘مدْ أَ  ٦مُ ٞمي ٜمِ

 اًمٕمًٙمريي  ٤موظمّمقًص  ،اعمًٚمٛملم ارَ ْه ى ذم يمتًمٟمف أَ ذَ تَ  حُيْ ئًا ثَ ُمَ  رِ ذَ ٞم٤مـم٦م واحلَ هذه احلِ 

 ُمٜمٝم٤م..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمِم٤مومٕمل ص٤مطم٥م اإلُم٤مم اًمٕمئاُم٦م أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اعم٤موردي  (1)

اًمٜمٙم٧م ذم »، شاحل٤موي»اد، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: اًمتّم٤مٟمٞمػ. وزم اًم٘مْم٤مء ذم سمٚمدان ؿمتك، صمؿ ؾمٙمـ سمٖمد

هـ(. 141، شمقذم ذم رسمٞمع إول )شإطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م»، وشأدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ»، ششمٗمًػم اًم٘مرآن

ًم٤ًمن »( و311 - 199/ 8ش )اعمٜمتٔمؿ( »121ًمٚمِمػمازي )ش ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء»اٟمٔمر ذم شمرمجتف 

ؾمػم أقمئام »(، 381/ 2ٌكم)، ٓسمـ اًمٕمًمد احلٜمشؿمذرات اًمذه٥م»(، 361 - 361/ 4ش )اعمٞمزان

 (.64/ 8، ًمٚمذهٌل )شاًمٜمٌئاء

 ( ًمٚمًموردي.89ص )ش.شمًٝمٞمؾ اًمٜمٔمر وشمٕمجٞمؾ اًمٔمٗمر( »3)
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ـِ  اهلل دِ ٌْ سم٘مٞم٤مدة قمَ  ٦مً يي َهِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٨م اًمٜمي سمٕمَ  وم٘مدْ  ي  دِ ؾَم إَ  شٍ حْ ضَم  سم
٨م ُمٕمف وسمٕمَ  (1) 

ًمٚم٘مٞم٤مم سمقاضم٤ٌمت  :دٌ طَم أَ  ّم٤مرِ ٟمْ إَ  ـَ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمِ  طٍ هْ رَ  صمًمٟمٞم٦مَ 

ِ  ٝم٧ْم وشمقضمي  ،٦متٓمئاقمٞمي اؾْم  ا رً ٝمْ ؿَم  قمنَم  ٦مَ ٕمَ ٌْ ؾَم  سِ أْ قمغم رَ  ٥ٍم ضَم ٝم٤م ذم رَ هدومِ  ٟمحقَ  ٦مُ يي شمٚمؽ اًمني

 ٓي أَ  ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم اًمري  هُ رَ ُمَ أَ  ُمٙمتقُم٦مٌ  ه٤م رؾم٤مًم٦مٌ دِ ، ويم٤من ُمع ىم٤مِِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ  ُمٝم٤مضمرةِ  ـْ ُمِ 

 ومٞمٝم٤م، ُم٣م ذم شمٜمٗمٞمذه٤م همػم ؿ ُم٤ما ومتحٝم٤م وومٝمِ ذَ ُمًػمه، وم٢مِ  ـْ  سمٕمد يقُملم ُمِ ٓي ٝم٤م إِ يٗمتحَ 

 يي راد َهِ ومْ أَ  ـْ ا ُمِ دً طَم أَ  هٍ تٙمرِ ًْ ُمُ 
 .فراوم٘متِ ف قمغم ُمُ تِ

ك شمٜمزل طمتي  ضِ ذم يمت٤مب هذا وم٤مُمْ  ا ٟمٔمرَت ذَ إِ  :اعمٙمتقُم٦مِ  ؾم٤مًم٦مِ شمٚمؽ اًمر   يم٤من ُمْمٛمقنُ 

 ٤ٌمرهؿ.ظْم أَ  ـْ ٤م، وشمٕمٚمؿ ًمٜم٤م ُمِ ًِم يْ رَ هب٤م ىمُ  ْص ػ، ومؽمسمي ٤مِِ واًمٓمي  ٦مَ ٙمي سملم ُمَ  ٟمخٚم٦مً 

ـِ  اهلل دِ ٌْ ُمًػم قمَ  ـْ وسمٕمد يقُملم ُمِ  ح ومتَ  رةِ ٜمقي اعمُ  ٦مِ ٜمَ يْ دِ ىم٤مقمدة اعمًٚمٛملم اعمَ  ـْ ُمِ  شٍ حْ ضَم  سم

 نْ ٤مه أَ َّن  ملسو هيلع هللا ىلص فٟمي هؿ سم٠مَ ؼَمَ ظْم وأَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ف قمغم يمت٤مسم٦م اًمٜمي ضم٤مًمَ رِ  عَ ٚمَ ـمْ وأَ ، ()اعمٙمتقُم٦مَ  ؾم٤مًم٦مَ اًمر  

 مَم رضم٤مًمف، وؾم٤مرقمقا إِ  ـْ ُمِ  ٌؾ ضُم رَ  ْػ ف: ومٚمؿ يتخٚمي راوم٘متِ ا ُمٜمٝمؿ قمغم ُمُ دً طَم أَ  هَ رِ تٙمْ ًْ يَ 

 .(3)اشمٜمٗمٞمذه٤م ومقرً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾََمِدي   هق: قمٌد (1) ْٕ ٍد ا ـُ ضَمْحٍش َأسُمق حُمَٛمي حلٌِم٦م، وهق ، ؿمٝمد سمدًرا، واؾمتِمٝمد سم٠مطمد، ُمـ ُمٝم٤مضمرة ااهللِ سْم

اًمِمٝم٤مدة وم٤مؾمتجٞم٧ٌم دقمقشمف،  ۵ُمـ أؾمد سمـ ظمزيٛم٦م طمٚمٞمػ سمٜمل أُمٞم٦م، أظمق أب أمحد، ؾم٠مل رسمف 

، ومٖمٜمؿ ُمـ اعمنميملم همٜمٞمٛم٦م، ومٌٕمثف إمم ٟمخٚم٦م يتحًس أظم٤ٌمر ملسو هيلع هللا ىلصوهق أول أُمػم أُمره رؾمقل اهلل 

ىمريش، ومٙم٤مٟم٧م همٜمٞمٛمتف أول همٜمٞمٛم٦م همٜمٛمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ُمـ اعمنميملم، وومٞمف وذم أصح٤مسمف ٟمزًم٧م: )إن 

 ًمذيـ آُمٜمقا واًمذيـ ه٤مضمروا وضم٤مهدوا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أوًمئؽ يرضمقن رمح٦م اهلل واهلل همٗمقر رطمٞمؿ(.ا

ىمدُم٤م اعمديٜم٦م ُمٝم٤مضمريـ قمغم قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م اسمـ أب إىمٚمح، يم٤من  طملمٟمزل هق وأظمقه أسمق أمحد 

، يم٤مٟم٧م أُمف أُمٞمٛم٦م سمٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص، أظمتف زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ت٧م رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصصٝمر رؾمقل اهلل 

(، 1616/ 2، )شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»، روى قمٜمف: ؾمٕمد سمـ أب وىم٤مص. يٜمٔمر: ٤مؿمؿاعمٓمٚم٥م سمـ ه قمٌد

، اعم١مًمػ: إؾمًمقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمكم اًم٘مرر اًمٓمٚمٞمحل شؾمػم اًمًٚمػ اًمّم٤محللم»و

هـ(، ت٘مٞمؼ: د/ يمرم سمـ طمٚمٛمل 121اًمتٞمٛمل إصٌٝم٤مين، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، اعمٚم٘م٥م سم٘مقام اًمًٜم٦م )اعمتقرم: 

 (.111: دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض )ص: سمـ ومرطم٤مت سمـ أمحد، اًمٜم٤مذ

(، واسمـ هِم٤مم 17768ش )اًمٙمؼمى»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 3/247ش )شمٗمًػمه»أظمرج ٟمحقه اسمـ ضمرير ذم  (3)

 =اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم سمـ أيقب احلٛمػمي اعمٕم٤مومري،  ، اعم١مًمػ: قمٌدشتذي٥م اًمًػمة=اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»ذم 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
٦مِ ني  ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اًم :اعمٙمتقُم٦مِ  ؾِ ؾم٤مِِ اًمري  ٚمقَب ؾْم أُ  ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم ًم٘مد اسمتٙمر اًمري   يي

 قمْ ُم٤من أَ رْ ، وحلِ ةديدِ اًمِمي 
ِ
احلّمقل قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمٗمٞمدهؿ قمـ  ـَ اعمًٚمٛملم ُمِ  داء

 .(1)يِؼ دِ واًمّمي  و  دُ ف قمـ اًمٕمَ ٤مشمِ ك ٟمٞمي ٗمَ ظْم ٝمؿ، وسمذًمؽ أَ داومِ هْ طمريم٤مت اعمًٚمٛملم وأَ 

 ، وُمٜمٝم٤م يمتًمنُ ٦مِ اًمٕمًٙمريي  ًم٦مِ وْ اًمدي  ارِ ْه ًمن أَ تْ ذم يمِ  ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم اًمري  ٚمقُب ؾْم ع أُ وىمد شمٜمقي 

 ٟمْ أَ 
ِ
ًمن تْ ع، يمٙمِ ٗمْ هؿ ومٞمًم يٕمقد قمغم اعمًٚمٛملم سم٤مًمٜمي ًمرُ ثْ تِ ٙمـ اؾْم ٛمْ خ٤مص اًمذيـ يُ ؿْم إَ  ٤ٌمء

ـِ  ؿِ ٞمْ ٕمَ ئام ٟمُ ؾْم إِ   يشٍ رْ زاب قمـ ىمقُمف وىمُ طْم ذم همزوة إَ  (3)ڤ اًمٖمٓمٗم٤مين   قدٍ ٕمُ ًْ ُمَ  سم

 :٧َم ٕمْ ٓمَ تَ اؾْم  ٤م٤م ُمَ ٜمي قمَ  ْل ذ  خَ ، ومَ دٌ اطمِ وَ  ٌؾ ضُم رَ  ٧َم ٟمْ ًم أَ ٟمي إِ » :ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمي ٦مَ ٔمَ يْ رَ ىمُ  وسمٜمل

سملم  ريَؼ ٗمْ اًمتي  - سمتقومٞمؼ ُمـ اهلل –ذًمؽ  سمٕمد ؿٌ ٞمْ ٕمَ تٓم٤مع ٟمُ وم٤مؾْم  .(2)ش٦مٌ قمَ دْ ظُم  َب رْ احْلَ  ني ٢مِ ومَ 

 ٟمٗمقؾمٝمؿ. ـْ ُمِ  ٦مِ ٘مَ اًمث   وٟمزعَ  ،زابطْم إَ  صٗمقِف 

يٕمرومقا  نْ دون أَ  ٤منَ ٞمَ ذم همزوة سمٜمل حَلْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٚمفيمًم ومٕمَ  ،ٚمقبؾْم سم٤مُٕ  ًمنُ تْ ٤م اًمٙمِ ًْم يْ وُمٜمٝم٤م أَ 

 .(4)ٞمٝمؿًمَ ف إِ يم٤مشمِ تر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًمً٘م٤م وإسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري هـ(، ت312أسمق حمٛمد، مج٤مل اًمديـ )اعمتقرم:  =

وأوٓده سمٛمٍم،  احلٗمٞمظ اًمِمٚمٌل، اًمٜم٤مذ: ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمب احلٚمٌل وقمٌد

( قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم ُمرؾمئًا. ىم٤مل اسمـ طمجر 611/ 1م( ) 1911 -هـ 1271اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، )

 ٞمف اسمـ إؾمح٤مق سم٤مًمًًمع.(: ُمرؾمؾ ضمٞمد ىمقي اإلؾمٜم٤مد، وىمد سح وم3/76ش )شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ»ذم 

 (.31)صش دروس ذم اًمٙمتًمن»حمٛمقد ؿمٞم٧م ( 1)

سمـ قم٤مُمر سمـ أٟمٞمػ سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ىمٜمٗمذ سمـ هئال سمـ ظمئاوة سمـ هق اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ: ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمًٕمقد  (3)

ؾمٌٞمع سمـ سمٙمر سمـ أؿمجع سمـ ري٨م سمـ همٓمٗم٤من، أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمٖمٓمٗم٤مٟمك، صمؿ إؿمجٕمك، ًمف صح٦ٌم، 

ؿ زُمـ اخلٜمدق، وهق اًمذى ظمذل سملم إطمزاب، ويم٤من يًٙمـ اعمديٜم٦م، ويمذًمؽ وًمده ُمـ سمٕمده أؾمٚم

ش تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل». يٜمٔمر:  ڤشمقذم: آظمر ظمئاوم٦م قمثًمن أو أول ظمئاوم٦م قمغم 

 (.466/ 11، ٓسمـ طمجر )شتذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، 491/ 39)

(، واسمـ 1/3668ش )ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»ٕمٞمؿ ذم (، وأسمق ٟم2/121ش )تذي٥م أصم٤مر»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (2)

ا.2777ش )اًمْمٕمٞمٗم٦م»(، وهمػمهؿ. وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم 4/378ش )اًمٓمٌ٘م٤مت»ؾمٕمد ذم   (: وٕمٞمػ ضمدًّ

 (.2/287ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم» (4)
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 شم٘مٚمٞمُؾ  ٦مِ ئاُمٞمي ؾْم اإلِ  ًم٦مِ وْ اًمدي  ارِ ْه ًمن أَ تْ ذم يمِ  ملسو هيلع هللا ىلص قلؾُم ذه٤م اًمري ل اختي تاًم ٤مًمٞم٥ِم ؾَم وُمـ إَ 

اعمٜم٤موم٘ملم، وم٤مظمت٤مر  ارِ ْه ًمن أَ تْ ذم يمِ  ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم ؾ اًمري يمًم ومٕمَ  ،ًم٦موْ ار اًمدي ْه ٚمٕملم قمغم أَ ٓمي قمدد اعمُ 

ـَ  ٦مَ ٗمَ يْ ذَ طُم   ه.همػمُ  دٌ طَم يٕمٚمٛمٝمؿ أَ  ٓ ،اعمٜم٤موم٘ملم ئاع قمغم ه  ًمئاـم   ڤ نِ ًَم اًمٞمَ  سم

 ًم٦مِ وْ ًمٚمدي  ٦مِ ٤مؾمٞمي ؾَم إَ  يم٤منِ رْ ًم٦م ُمـ إَ وْ ٤مؾم٦م اًمدي ذم ؾمٞم ٦مَ يي اًمن    ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم ؾ اًمري يمًم ضمٕمَ 

 ٦مِ ٞم٤مدة اًمٕم٤مُمي ٞمط اًم٘مِ ذم حُم  اًمٕمٛمؾِ  ٦مَ ٓمي ظُم  ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم  اًمري طمٞم٨م طمٍَم  :ذم قمٝمده ٦مِ ئاُمٞمي ؾْم اإلِ 

 ٙم٤مًمٞمِػ ٤م ُمـ طمٞم٨م اًمتي ٝمؿ سمٕمًْم سمٕمُْم  ي  ذم اًمٕمٛمؾ اًمن    خ٤مُص ؿْم إَ  َؾ جيٝمَ  نْ ًمٚمٕمٛمؾ، وأَ 

 ُمٝم٤مم   ج ُمٕمٚمقُم٤مُت ومئا خترُ  ،هف دون همػمِ تَ ٛمي ٝمِ ذم اًمٕمٛمؾ ُمُ  طمدٍ وا ؿ يمؾ  يٕمٚمَ  نْ ، وأَ واعمٝم٤مم  

 .(1)قالطْم ُمـ إَ  سمح٤ملٍ  دٍ يْ  زَ مَم و إِ رٍ ٛمْ قمَ 

 رٍ ٙمْ ق سمَ سمُ ومٝم٤م هق أَ  :ًم٦موْ اًمدي  ارِ ْه أَ  ظِ قمغم طمٗمْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ  ص صح٤مسم٦مُ وىمد طمرِ 

ُمثقاهؿ،  مْ رِ يمْ ٠مَ ك ومو  دُ قمَ  ُؾ ؾُم م قمٚمٞمؽ رُ ا ىمدِ ذَ ف: وإِ ِِم ٞمْ ضَم  دَ ىم٤مِِ  قيصيُ  ڤ يُؼ د  اًمّم  

قمغم  ح٤مومٔم٦مُ وم٤معمُ : قمٜمدك ضم٤مهٚمقن ُم٤م ؿْ قمٜمدك وهُ  ـْ ضمقا ُمِ ك خيرُ ٝمؿ طمتي ًتَ ٌْ طَم  ْؾ ٚمِ ىمْ وأَ 

اعمًٚمٛملم  اٟمتّم٤مرِ  ٤ٌمِب ؾْم أَ  ؿ  هَ أَ  ـْ ٤م ُمِ ّم٤مديًّ تِ اىمْ  وِ ٤م أَ ٜم٤مقمٞمًّ ِص  وْ ٤م أَ ًم٦م قمًٙمريًّ وْ ار اًمدي ْه أَ 

 ٦مُ ُمي ، هل إُ ٦مَ سمٞمي رْ ه٤م احلَ ارَ ْهَ ٙمتؿ أَ شم اًمتل ٓ ٦مُ ُمي هؿ، وإُ و  دُ ؿ ُمع قمَ هِب رْ ذم طَم  ؾِ اِِ وَ إَ 

 .(3)شمٜمتٍَم  نْ أَ  ـُ ٙمِ ٛمْ يُ  اًمتل ٓ

ٜم٤م ذم وىمتِ  ًمنَ تْ اًمٙمِ  ني ًم٦م، وم٢مِ وْ ٤م ًمٚمدي ضوريًّ  اًم٘مديٛم٦مِ  ذم احلروِب  ًمنُ تْ ا يم٤من اًمٙمِ ذَ وإِ 

 ٚم٦مِ هِ ذْ اعمُ  ٦مِ اًمٕمٚمٛمٞمي  ؾِ واًمقؾم٤مِِ  ٧ِم ٜم  َّم اًمتي  ٝمزةِ ضْم ؽماع أَ ا ٓظْم ٟمٔمرً  :ضورةً  ؿُ ٔمَ قمْ أَ  احل٤مِض 

ً  اًمتي  اِت رَ يمٓم٤مِِ  اعمٕمٚمقُم٤مِت  عِ ٛمْ جلَ   ٤ٌمِت ريمي ُمُ  ويمٌٕمضِ  ٤مرٍ ـمٞمي  نِ وْ س اًمتل شمٓمػم سمدُ ج

 
ِ
ً  اًمتي  اًمٗمْم٤مء  و  دُ  اًمٕمَ مَم ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت إِ  ٤مىمٚم٦مُ اًمٜمي  ٦مُ ٙمٞمي ٚمْ ؾِم اًمئاي  ٝمزةُ ضْم ويمذًمؽ إَ  ٦مِ ًٞمي ج

 .(2)ًمخإ ..ظم٤مـمٗم٦مٍ  سمنقم٦مٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .191)صش اًمٓمريؼ إمم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم»طمًلم سمـ حمٛمد سمـ قمكم ضم٤مسمر ( 1)

 ( .48)صش دروس ذم اًمٙمتًمن »حمٛمقد ؿمٞم٧م، ( 3)

(، ًمنميػ سمـ أدول سمـ إدريس، ـمٌٕم٦م: دار 83)صش يمتًمن اًمن وإومِم٤مؤه ذم اًمٗم٘مف اإلؾمئاُمل» (2)

 ( سمتٍمف يًػم.1997اًمٜمٗم٤مِس )
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ} :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 ھ ہ ہہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ

         ﯁ ﮿﯀ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹

 .[41]ؾمقرة اعم٤مِدة: {

ً  سمُ وأَ  (1) ػْمٍ ثِ يمَ  ـُ ذيمر اسم ٌَ  (3)قدِ ٕمُ ق اًم ي  ٤موِ َْم ٞمْ واًم
هؿ وهمػمُ  (4) قِد  ًمُ وإَ  (2) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .1/111ش )شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ»يٜمٔمر:  (1)

، اعم١مًمػ: أسمق اًمًٕمقد ششمٗمًػم أب اًمًٕمقد = إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ»يٜمٔمر:  (3)

 -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب 983ٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك )اعمتقرم: اًمٕمًمدي حم

(، وأسمق اًمًٕمقد هق: حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٕمًمدي، وم٘مٞمف طمٜمٗمل، وأصقزم 2/26سمػموت )

 وُمٗمن وؿم٤مقمر، وًمد سمٛمقوع ىمرب اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م.

ُمتٕمددة، وشم٘مٚمد اًم٘مْم٤مء يم٤من قم٤مروًم٤م سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمؽميمٞم٦م، درس ودرس ذم سمئاد 

هـ(. اٟمتٝم٧م إًمٞمف ر٤ِمؾم٦م 913ذم سمروؾم٦م وم٤مًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وم٤مًمروم إيكم، وأوٞمػ إًمٞمف اإلومت٤مء ؾمٜم٦م )

إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م »احلٜمٗمٞم٦م ذم زُم٤مٟمف، ويم٤من طم٤مض اًمذهـ هيع اًمٌدهي٦م. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: 

ش تٗمف اًمٓمئاب»ٗم٘مف احلٜمٗمل، وذم ومروع اًمش ت٤موم٧م إجم٤مد»ذم شمٗمًػمات اًم٘مرآن، وش اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ

/ 7، ًمٚمزريمكم )شإقمئام»(، 298/ 8ش )ؿمذرات اًمذه٥م»يٜمٔمر: ش. رؾم٤مًم٦م ذم اعمًح قمغم اخلٗملم»و

388.) 

سمـ حمٛمد  اهلل سمـ قمٛمر ، اعم١مًمػ: ٟم٤مس اًمديـ أسمق ؾمٕمٞمد قمٌدشأٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ»يٜمٔمر:  (2)

اًمرمحـ اعمرقمِمكم، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء  ٛمد قمٌدهـ(، اعمح٘مؼ: حم681اًمِمػمازي اًمٌٞمْم٤موي )اعمتقرم: 

 (.3/234هـ( ) 1418ومم )سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إ –اًمؽماث اًمٕمرب 

، اعم١مًمػ: ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد سمـ شروح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين»يٜمٔمر:  (4)

قمٓمٞم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اًم٤ٌمري  هـ( اعمح٘مؼ: قمكم قمٌد1371)اعمتقرم:  اهلل احلًٞمٜمل إًمقد قمٌد

 ( .6/121هـ(، ) 1411ٌٕم٦م: إومم، )سمػموت، اًمٓم –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 – 1317)وًمد:  اهلل، ؿمٝم٤مب اًمديـ، أسمق اًمثٜم٤مء احلًٞمٜمل أًمقد وإًمقد هق: حمٛمقد سمـ قمٌد

هـ(. ُمٗمن، حمدث، وم٘مٞمف، أدي٥م، ًمٖمقي، ُمِم٤مرك ذم سمٕمض اًمٕمٚمقم. ُمـ أهؾ سمٖمداد، 1371شمقذم: 

 = هـ(، وقمزل، وم٤مٟم٘مٓمع ًمٚمٕمٚمؿ.1348شم٘مٚمد اإلومت٤مء سمٌٚمده ؾمٜم٦م ) ٘م٤مد جمتٝمًدا،يم٤من ؾمٚمٗمل آقمت
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 ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ  اًمٜمي مَم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا جيٚمًقن إِ  رٍ ٗمَ ذم ٟمَ  ٟمزًم٧ْم  هذه أي٦مَ  ني أَ  اهلل رمحٝمؿ

ٜم٘مٚمقن ي قدِ ٝمُ  اًمٞمَ مَم ٤ٌمر إِ ظْم يٕمقدوا سمتٚمؽ إَ  ؿي صمُ  ،م قمٚمٞمفقمزَ  وُم٤م ،قمٜمده ُم٤م ؼَمَ ًمٞمٕمٚمٛمقا ظَم 

 نْ وا أَ رُ ُأُمِ  وؾمقاءٌ  ،قدَ هَيُ  همػمَ  وْ أَ  قدَ  هَيُ لم٤من ه١مٓء ُمٜم٤موم٘ميمَ أَ  وؾمقاءٌ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ٞمٝمؿ ِهي ًمَ إِ 

  ً  ومْ وإِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٤م قمغم اًمٜمي ًً يٗمٕمٚمقا ذًمؽ دم
ِ
 ٚمْ شمِ  ـْ ُمِ  تداءً سمْ إمقا ذًمؽ صٜمَ  ؿْ هُ  وْ ه أَ ه   ِم٤مء

ِ
 ٘م٤مء

 .َق ومئا ومرْ  ،ٝمؿًِ ٗمُ ٟمْ أَ 

ـُ  9 (1)شومٚمؿ يٙمقٟمقا يدظمٚمقن ،ٝمؿٜمْ ع ذًمؽ قمَ ىمٓمَ  ملسو هيلع هللا ىلص فاهلل ٟمٌٞمي  ؼَمَ ظْم أَ  ومٚمًمي » :ػْمٍ ثِ يمَ  ىم٤مل اسم

هؿ وٓءَ  ني َٕ  :ُمٜمٝمؿ وٓ سمٖمري٥ٍم  ،ذًمؽ ُؾ قمٚمٞمٝمؿ ومٕمْ  اعمٜم٤موم٘ملم ًمٞمس سمٙمثػمٍ  ني َٕ 

 ا٤مذهؿ ُمًجدً اخت   نِ ٠مْ ؼ سمَِم ومٞمًم يتٕمٚمي  -ن اهللذْ سم٢مِ - ت٠مْ وؾمٞمَ  ،قدِ ٝمُ قاّنؿ اًمٞمَ ظْم ؿ إلِ وُمقآَت 

ًْ  :ومٞمف تًمعُ آضْم  ٝمؿ ُمٜمف هقداومِ هْ ُمراُمٞمٝمؿ وأَ  سملم ـْ ُمِ  ني أَ  اارً ِض   ،اُمراِت ١مَ ٩م اعمُ ًمٜم

ً  واًمتي   .(3)قمغم اعمًٚمٛملم سِ ج

 قمْ يم٤مٟمقا َٕ  ـْ ُمَ  ًم٦م اعمًٚمٛم٦مِ وْ اًمدي  رونِ ىمُ  ؼْمَ قمَ  وًم٘مد ُمري 
ِ
 ٤م وضمقاؾمٞمَس ٜمً ٞمُ قمْ ٦م أَ ٚمي اعمِ  داء

 :سملم ه١مٓء ـْ يم٤من ُمِ و ،ٝمؿٜمَ يْ دِ  سٍ خْ سمَ  ـٍ ٛمَ ٝمؿ.. وسم٤مقمقا سمثَ تَ ُمي ٝمؿ.. وظم٤مٟمقا أُ مَمَ روا ذِ ظمٗمَ 

ـُ  -أ  :ِض  اومِ اًمري  ل  ٛمِ ٘مَ ٚمْ اًمٕمَ  اسم

ـُ ذيمَ    اًمقزارةَ شمقممي  ٤م٤م ظمٌٞمثً ا وراومْمٞمًّ ٚمدً ٤م ضَم ٞمًّ ٕمِ ٞمْ ف يم٤من ؿِم ٟمي أَ  $ ػْمٍ ثِ يمَ  ر قمٜمف اسم

َ ُمَ  ،٤مقمنم قم٤مُمً  سمٕم٦مَ رْ أَ  ؿِ ِّم ٕمْ تَ ًْ اعمُ  اًمٕم٤ٌمد   ًمٚمخٚمٞمٗم٦مِ  َٕ ف ٚمِ هْ ئام وأَ ؾْم ئاهل٤م قمغم اإلِ ظِم  ٤م

 .ومٕمٚمقا ف ُم٤مٚمِ هْ ئام وأَ ؾْم ٚمقا سم٤مإلِ ك ومٕمَ طمتي  ،٤مرِ ٗمي اًمٙمُ  قاعَ ٟمْ أَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، شإضمقسم٦م اًمٕمراىمٞم٦م وإؾمئٚم٦م اإليراٟمٞم٦م»ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، وش روح اعمٕم٤مين»ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:  =

(، 171/ 13ش )ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم»اٟمٔمر: ش. يمِمػ اًمٓمرة قمـ اًمٖمرة»، وشاخلريدة اًمٖمٞم٦ٌٌم»و

 (.12/ 8ش )إقمئام»و

 (.1/111ش )اسمـ يمثػمشمٗمًػم »( 1)

 ( د/ ؾمٛمػمة سمٜم٧م حمٛمد مججقم.229ص )ش اعمٕمقىمقن ًمٚمدقمقة اإلؾمئاُمٞم٦م» (3)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـُ  ٕمل  ٞمْ اًمِم   رُ يْ زِ اًمقَ  ٥ميم٤مشمَ  هـ616ومٗمل قم٤مم   ُمَ  ل  ٛمِ ٘مَ ٚمْ ٕمَ اًمْ  اسم

َٓ هُ  ٤مرِ تَ اًمتي  َؽ ٚمِ  َؽ ٟمي أَ  :قيمُ ق

َٓ قمٚمٞمف هُ  ٛمٝم٤م ًمؽ، ومردي ؾمٚم  ٤م أُ ٟمَ وأَ  نادَ دَ ٖمْ  سمَ مَم  إِ تِي   ادَ دَ ٖمْ سمَ  رَ قم٤ًميمِ  ني : إِ ئًا ق ىم٤مِِ يمُ ق

، وٟمحـ ادَ دَ ٖمْ سمَ  ق قم٤ًميمرَ ومٗمر   ، ذم ـم٤مقمتٜم٤مف وداظمئًا تَ ٚمْ ٤م ومٞمًم ىمُ ص٤مدىمً  يمٜم٧َم  نْ وم٢مِ  ،يمثػمةٌ 

 .ٟمحِي 

ٌي  قمغم اخلٚمٞمٗم٦مِ  اومض  اًمري  رُ يْ زِ اًمقَ  ٤مرَ ؿَم قمٜمده٤م أَ   قمددٍ  ؼَمِ يمْ سمتنيح أَ  ؿِ ِّم ٕمْ تَ ًْ اعمُ  ٤مد  اًمٕم

قمغم ذًمؽ  ٚمٞمٗم٦مُ ٤م واومؼ اخل، وعمي ادَ دَ ٖمْ ئاوم٦م سمَ اعمراسمٓملم ذم قم٤مصٛم٦م اخلِ  واًمٕم٤ًميمرِ  دِ ٜمْ ُمـ اجلُ 

ٟمٗم٤مهؿ  ؿي صمُ  ،ادَ دَ ٖمْ سمَ  ٙمرِ ًْ قمَ  ـْ ٤م ُمِ ٗمً ًمْ أَ  نَمَ قمَ  مخ٦ًمَ  ؿَ وحم٤م اؾْم  ،قمغم اًمٗمقرِ  رُ يْ زِ ج هذا اًمقَ ظمرَ 

 ؿَ وحم٤م اؾْم  ،مَم وْ ف إُ تِ ٚمَ ٕمْ ومِ  َؾ ثْ ؾ ُمِ ومٕمَ  سمٕمد ؿمٝمرٍ  ؿي ٤م، صمُ ٤مُم٦م هِب ىمَ ـ اإلِ وُمٜمٕمٝمؿ ُمِ  ،ادَ دَ ٖمْ سمَ  ـْ ُمِ 

 قشِ ٞمُ ضُم  ِف جيتٝمد ذم َسْ  اخلٌٞم٨ُم  رُ يْ زِ هذا اًمقَ  تٛمري ، واؾمدِ ٜمْ قان اجلُ يْ دِ  ـْ ُمِ  ٤مٗمً ًمْ قمنميـ أَ 

ً   ؾِ هْ أَ  قان يْ ٚملم ذم دِ ًجي اعمُ  قمددُ  َح ٌَ ْص ك أَ ، طمتي دِ ٜمْ قان اجلُ يْ دِ  ـْ ٝمؿ ُمِ ًمِِ ؾْم أَ  ٘م٤مطِ ؾْم وإِ  ،٦مِ ٜمي اًم

 .(1)٘م٤مشمؾٍ ُمُ  ِػ ًمْ أَ  ٦مَ ٤مَِ ُمِ  ٍِمِ ٜمْ تَ ًْ اخلٚمٞمٗم٦م اعمُ  ٤ممِ يي ر أَ يم٤مٟمقا ذم آظِم  نْ أَ  سمٕمدَ  آٍٓف  ةَ نَمَ قمَ  دِ ٜمْ اجلُ 

َٓ ف هلُ ٙم٤مشم٤ٌمشمِ ذم ُمُ  رمُ جْ تخدم هذا اعمُ وًم٘مد اؾْم   :رٙمْ اعمَ  ٤مي٦مَ غ ِّن وسمٚمَ  ،ؾِ ٞمَ ك احلِ ق ؿمتي يمُ ق

٤م ف طمٚم٘مً ؾَم أْ ؼ رَ  وطمٚمَ ئًا ضُم رَ  ذَ ظَم أَ  نْ  أَ مَم إِ  ةً ؾ ُمري تٞمي  ٤مرَ تَ ٙم٤مشم٥م اًمتي ف عم٤م يم٤من يُ ٟمي طُمٙمل أَ  وم٘مدْ 

 ،َؾ حْ ض قمٚمٞمف اًمٙمُ وٟمٗمَ  ،ؿؿْم ٗمٕمؾ سم٤مًمقَ يمًم يُ  رِ سمِ اإلِ  زِ ظْم قمٚمٞمف سمقَ  ادَ رَ أَ  ٥م ُم٤مويمتَ  ،٤مسمٚمٞمٖمً 

 ،ؽَمَ اًمتي  ٧َم ا وصٚمْ ذَ إِ  :زه وىم٤ملومجٝمي  ،٥ميمتَ  ك ُم٤موهمٓمي  ،هرُ ٕمْ ع ؿَم ـمٚمَ  نْ  أَ مَم يمف قمٜمده إِ وشمرَ 

 ،٦مَ ىمَ رَ ٕمقا اًمقَ ر اًمٙمئام ىمٓمَ ويم٤من ذم آظِم  .ومٞمف ون ُم٤مأُ ر٘مْ ٝمؿ يَ قمْ ودَ  ،ؽؾِم أْ ؼ رَ سمحٚمْ  ؿْ هُ رْ ومٛمُ 

 .(3)يزْ اخلِ ر وٙمْ اعمَ  وهذا هم٤مي٦مُ  ،ف٘مُ ٜمُ قمُ  ٧ْم سمَ ومُيِ 

َٓ د هُ قمٜمده٤م ىمَّم  ْ  ٝم٦م اًمؼَم  ضمِ  ـْ ُمِ  ادَ دَ ٖمْ ق سمَ يمُ ق ٌَ طَم وأَ  ،ىمل  اًمنمي  اًمقزيرُ  ٤مرَ ؿَم وم٠مَ  ،ادَ دَ ٖمْ ٤مط سم

 .حٚمْ ؾ اًمّم  ضْم أَ  ـْ ٞمٝمؿ ُمِ ًمَ ٤م إِ ٟمَ ُرُج أَ : َأظْم وىم٤مل ًمف ،ٝمؿّم٤مٟمٕمتِ سمٛمُ  قمغم اخلٚمٞمٗم٦مِ  اومض  اًمري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/314شمٕم٤ممم ) $ٓسمـ يمثػم ش اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م» (1)

 ( ًمٚمّمٗمدي.1/186ش )اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت» (3)
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ًِ ج وشمقصمي ومخرَ  ً   ني : إِ ئًا  اخلٚمٞمٗم٦م ىم٤مِِ مَم ع إِ ف ورضَم ؼ ًمٜمٗم ُمٜملم ١مْ اعمُ  ػْمَ ُمِ ٤م أَ ي٤م ُمقٟٓمَ  ٓم٤منَ ٚمْ اًم

 ئاوم٦م.٥م اخلِ ِّم ٜمْ ٘مٞمؽ ذم ُمَ ٌْ ، ويُ رٍ ٙمْ  سمَ ِب أَ  ػْمِ ُمِ ؽ إَ ٜمِ ف سم٤مسمْ ٜمتَ ج اسمْ زو  يُ  نْ ٥م ذم أَ رهمِ  ىمدْ 

ٌي  ٞمف اخلٚمٞمٗم٦مُ ًمَ ج إِ ومخرَ  ـ ُمِ  رايم٥ٍم  ٦مِ َِ ًِم ر سمف سمٜمٗمًف وُمٕمف ؾمٌٕمُ اعُمٖمري  ؿُ ِّم ٕمْ تَ ًْ اعمُ  ٤مد  اًمٕم

  ْم٤مةِ اًم٘مُ 
ِ
 ُمرَ إُ و واًمٗم٘مٝم٤مء

ِ
ُمٙم٤من  ـْ  اىمؽمسمقا ُمِ اًمٕم٤مصٛم٦م، ومٚمًمي  ٞم٤منِ قمْ ًم٦م وأَ وْ اًمدي  ورضم٤ملِ  اء

ًي ىمَ إِ  َٓ ٤مح هُ ٗمي ٤مُم٦م اًم ًً   ؾمٌٕم٦مَ ٓي قا إِ ٌُ جِ ق طُم يمُ ق  مَم هب١مٓء إِ  ؾ اخلٚمٞمٗم٦مُ ، ومدظَم ٤مقمنم ٟمٗم

َٓ هُ   ىمُ  ؿي صمُ  ،٧ٌموُّنِ  ،ُمرايمٌٝمؿ ـْ اًم٤ٌمىمقن ُمِ  َل زِ ٟمْ وأُ  ،قيمُ ق
 ِيَ طْم أُ  ؿي هؿ، صمُ رِ قا قمـ آظِم ٚمُ تِ

 ٝمؿ.ٜم٤مىمُ قمْ سم٧م أَ ومُيِ  ،اخلٚمٞمٗم٦م ٜم٤مءُ سمْ أَ 

َٓ هُ  ر سمف ًمُٞم٘متؾ وم٘م٤مل ظمقاص  ُمَ أَ  ؿي  صمُ ٌف ًمٞمئًا ف ـمٚمَ ٟمي إِ وم٘مٞمؾ  ٤م اخلٚمٞمٗم٦مُ ُمي أَ   نْ هذا إِ  ني إِ  :قيمُ ق

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلِ ؾُم رَ  قمؿ   ـُ ف اسمْ ٟمي وم٢مِ  :كي٤مرِ دِ  ظمراِب  ويٙمقن ؾم٥ٌَم  ،ٞم٤مٟمْ ف شُمٔمٚمؿ اًمد  ُمُ دَ  يَؼ رِ أُ 

َٓ هُ  ٤مَب قمٜمده٤م هَ  : وىم٤مل يـ اًمٓمقد  اًمد   ػْمُ ِّم ٟمَ  اومض  اًمري  وم٘م٤مم اخلٌٞم٨ُم  ،فٚمَ ي٘متُ  نْ ق أَ يمُ ق

 .َؼ ٜمِ ظُم  سمْؾ  :ك ُم٤مت، وىمٞمؾقه طمتي ًُ ومَ ورَ  ومقوٕمقه ذم سم٤ًمطٍ  .فُمُ راق دَ وٓ يُ  ،٘متؾيُ 

 .$ َق رِ همْ أُ  سمْؾ  :وىمٞمؾ

 لْم اخلٌٞمثَ  لْمِ اومْمٞمي ٤ًمقمدة اًمري سمٛمُ  ادَ دَ ٖمْ سمَ  ٦مِ ئاُمٞمي ؾْم اإلِ  اخلئاوم٦مِ  قم٤مصٛم٦مَ  ت٤مرُ اًمتي  اضمت٤مَح  ؿي صمُ 

ـِ   ٥ِم هَ ا ُمـ اًمذي قا يمثػمً ٌُ وَّنَ  ،اخلئاوم٦مِ  ، ودظمٚمقا دارَ يـ اًمٓمقد  اًمد   ػْمِ ِّم وٟمَ  ٘مٛمل  ٚمْ اًمٕمَ  اسم

 ؿْم وإَ  واجلقاهرِ  ّم٤مغِ واعمَ  كِم  واحلُ 
ِ
 .ٛمٞمٜم٦مِ اًمثي  ٞم٤مء

 واًمٜم   ضم٤ملِ ـ اًمر  وا قمٚمٞمٝمؿ ُمِ رُ ىمدَ  ـْ ُمَ  وم٘متٚمقا مجٞمعَ  ،دادَ ٖمْ ؾ سمَ هْ ُم٤مًمقا قمغم أَ  ؿي صمُ 
ِ
 ٤ًمء

 ،ُمـ اعمًٚمٛملم ذم أسم٤مرِ  ؾ يمثػمٌ ك دظَم طمتي  ،٤منِ ٌي واًمِم   ٝمقلِ واًمٙمُ  واعمِم٤ميِخ  دانِ ًمْ واًمقِ 

ـِ ُمَ وأَ  ٚم٘مقن قمٚمٞمٝمؿ ٖمْ ار ويُ جيتٛمٕمقن ذم اًمدي  ٤مُس ، ومٙم٤من اًمٜمي ِخ ؾَم واًمقَ  احلِمقشِ  ٤ميم

ـِ  اومض  اًمري  ٤مؾم٦مِ َِ سمرِ  ت٤مرُ ت اًمتي ٠مْ ومٞمَ  ،قاَب سمْ إَ  ٤م ُمي وإِ  ،ْنِ ٤م سم٤مًمٙمَ ُمي إِ  :ومٞمٗمتحقٟمف ل  ٛمِ ٘مَ ٚمْ اًمٕمَ  اسم

 يمثرة اًمد   ـْ ُمِ  ت اعمٞم٤مزي٥ُم ك ضمرَ طمتي  ،ؿيدظمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ وي٘متٚمقَّن  ؿي صمُ  ،٤مرسم٤مًمٜمي 
ِ
 .ُم٤مء
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 ومئا طمقَل  (1)ٍػ ًمْ أَ  ٦مِ َِ ًِم وصمًمٟمِ  ٍػ ًمْ أَ  َػ ًمْ غ أَ سمٚمَ  دادَ ٖمْ ٚمقا ذم سمَ تِ اًمذيـ ىمُ  قمددَ  ني إ :وىمٞمؾ

 .(3)ف راضمٕمقنٞمًمَ ٤م إِ ٟمي ٤م هلل وإِ ٟمي ، وإِ اًمٕمٔمٞمؿِ   سم٤مهلل اًمٕمكم  ٓي إِ  ةَ قي وٓ ىمُ 

 :ين الطوسي  الد   ر  ي  ص  ن   -ب

ـُ  دُ ٛمي هق حُمَ : اًمٓمقد   اًمٙمٗمرِ  ػْمُ ِّم ف ٟمَ ٟمي حٞمح أَ واًمّمي   673 – 197) اخلقضمف ـِ ًَ احلَ  سم

ـِ  و  دُ ُمع قمَ  قُل اعمًئُ  هـ( ـِ وُمًتِم٤مرِ  اًمٕمٚم٘مٛمل   اهلل اسم ح سمْ قمـ اًمذي  (2) دِ يْ دِ  احلَ ِب أَ  ه اسم

 ويم٤من اًمٓمقد   هـ 616 ؾمٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ٛمي ٦م حُمَ ُمي ق ذم أُ يمُ َٓ قٌف هُ ٙمَ شمَ هٞم٥م اًمذي ارْ اًمٕم٤مم اًمري 

 ئَا قمَ  ضم٤ملِ رِ  ٨ٌِم ظْم أَ  ـْ ُمِ 
ِ
ـِ  دِ ٛمي يـ حُمَ اًمد   ء  .(4) ٦مًمقمٞمٚمٞمي ؾْم طمًـ ُمٚمؽ اإلِ  لِ ئَا ضَم  سم

ـُ  ْ  ػْمِ ِّم  ٟمَ مَم إِ  قسم٦مُ اًمٜمي  ٤م اٟمتٝم٧ْم وعمي » :$ ؿِ ٞم  اًم٘مَ  ىم٤مل اسم  رِ يْ وزِ  دِ حِ ٚمْ اعمُ ك واًمٙمٗمر ِاًمنم 

َٓ هُ  رِ يْ وزِ  اًمٓمقد   ػمِ ِّم اًمٜمي  اعمئاطمدةِ  ًَ  ،قيمُ ق  ؾِ هْ وأَ  ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم اًمري  ٤ٌمعِ شمْ أَ  ـْ ف ُمِ ؿمٗمك ٟمٗم

ًي ومٕمرَ  ،فٜمِ يْ دِ  ؾ ، وم٘متَ قَ ٗمك هُ ِْم تَ واؾْم  ،ف ُمـ اعمئاطمدةِ قاٟمَ ظْم ك ؿمٗمك إِ طمتي  ،ٞمػوٝمؿ قمغم اًم

لم ٕمٞم  ٛملم واًمٓم٤ٌمِِ ٜمج  واعمُ  واؾمتٌ٘مك اًمٗمئاؾمٗم٦مَ  ـصمٞمٜمحد  واعمُ  ٘مٝم٤مءَ واًمٗمُ  ْم٤مةَ واًم٘مُ  اخلٚمٞمٗم٦مَ 

ًي وا  .ةَ رَ حَ ًم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د.( 1)  يٕمٜمل: ُمٚمٞمقًٟم٤م وصمًمٟمًم٦ِم أًمػ ُمًٚمؿ ُمقطم 

 (.311-12/314ف )ٓسمـ يمثػم، سمتٍمش اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م» (3)

 186، أسمق طم٤مُمد، قمز اًمديـ )وًمد: احلٛمٞمد سمـ ه٦ٌم اهلل سمـ حمٛمد سمـ احلًلم اسمـ أب احلديد هق: قمٌد (2)

هـ( قم٤ممل سم٤مٕدب، ُمـ أقمٞم٤من اعمٕمتزًم٦م، ًمف ؿمٕمر ضمٞمد واـمئاع واؾمع قمغم اًمت٤مريخ. وًمد  616ذم: شمق –

دم ذم اًمدواويـ اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، وسمرع ذم اإلٟمِم٤مء، ويم٤من طمٔمٞم٤ًّم قمٜمد ذم اعمداِـ، واٟمت٘مؾ إمم سمٖمداد، وظم

 اًمقزير اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمّل.

اًم٘مّم٤مِد »وش ٟمٔمؿ ومّمٞمح صمٕمٚم٥م»وش اًمٗمٚمؽ اًمداِر قمغم اعمثؾ اًم٤ًمِر»وش ذح ّن٩م اًمٌئاهم٦م»ًمف 

، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ ؿم٤ميمر سمـ أمحد سمـ شومقات اًمقومٞم٤مت»شمقذم سمٌٖمداد. يٜمٔمر: ش اًمًٌع اًمٕمٚمقي٤مت

هـ(، اعمح٘مؼ: 764سمـ ؿم٤ميمر اعمٚم٘م٥م سمّمئاح اًمديـ )اعمتقرم:  ـ ؿم٤ميمر سمـ ه٤مروناًمرمحـ سم قمٌد

، 3م(، اجلزء: )1972 – 1سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، اجلزء: ) –إطم٤ًمن قم٤ٌمس، اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدر 

 (.199/ 12ش )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( و348/ 1م(، )1974 -4، 2

 ف يًػم.( سمتٍم31ص )ش ًمٚمٛمٜمت٘مك»طم٤مؿمٞم٦م حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م  (4)
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ه، ًمٞم٤مءَ وْ ف وأَ تَ ٚمٝمؿ ظم٤مصي ٞمٝمؿ، وضمٕمَ ًمَ إِ  طِ سمَ واًمر   واعم٤ًمضمدِ  اعمدارسِ  ىم٤مَف وْ ؾ أَ وٟم٘مَ  

 ـْ : ُمِ ضمئاًمف ضمؾ ب  صٗم٤مت اًمري  ٙم٤مرَ ٟمْ ٕم٤مد، وإِ اعمَ  ئانَ ٓمْ ، وسمُ اًمٕم٤مملَ  مَ دَ ٌف ىمِ  ذم يمتُ وٟمٍَم 

ف، وًمٞمس  وٓ ظم٤مرضَم ملَ اًمٕم٤م داظمَؾ  ف ٟٓمي ه، وأَ ٍَمِ ف، وسمَ ٕمِ ٛمْ ف، وؾَم ف، وطمٞم٤مشمِ رشمِ دْ ف، وىمُ ٛمِ ٚمْ قمِ 

 ٦م.اًمٌتي  ٕمٌديُ  فٌ ًمَ ومقق اًمٕمرش إِ 

ـِ ٚمْ اعمُ  ٤ممِ ُمَ إِ  ٤مراِت ؿَم إِ  َؾ ٕمْ ضَم  امَ ، ورَ ُمدارَس  ذ ًمٚمٛمئاطمدةِ واختي   (1) ٤مٜمَ ٞمْ ؾِم  حديـ اسم

. اًمٕمقام   آنُ رْ وذاك ىمُ  ،اخلقاص   آنُ رْ ل ىمُ ر قمغم ذًمؽ. وم٘م٤مل: هِ دِ ي٘مْ  ومٚمؿْ  آنِ رْ اًم٘مُ  ُمٙم٤منَ 

ً  ، وشمٕمٚمي رُ ُمْ ًمف إَ  ؿي يتِ  ٝم٤م صئاشملم، ومٚمؿْ ٚمَ وضمٕمْ  ،ئاةشمٖمٞمػم اًمّمي  امَ ورَ  ر ذم آظِم  رَ حْ ؿ اًم

 .ٜم٤ممَ ْص إَ  ديٕمٌُ  ار، ومٙم٤من ؾم٤مطمرً ُمْ إَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أسمق قمكم، ذف اعمٚمؽ: اًمٗمٞمٚمًقف اًمرِٞمس، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اهلل سمـ ؾمٞمٜم٤م هق: احلًلم سمـ قمٌد (1)

ذم اًمٓم٥م واعمٜمٓمؼ واًمٓمٌٞمٕمٞم٤مت واإلهلٞم٤مت. أصٚمف ُمـ سمٚمخ، وُمقًمده ذم إطمدى ىمرى سمخ٤مرى )شمقذم: 

 هـ قمـ صمًمن ومخًلم ؾمٜم٦م(.428

، وٟم٤مفمر اًمٕمٚمًمء، واشمًٕم٧م ؿمٝمرشمف، وشم٘مٚمد اًمقزارة ذم وٟمِم٠م وشمٕمٚمؿ ذم سمخ٤مرى، وـم٤مف اًمٌئاد

مهذان، وصم٤مر قمٚمٞمف قمًٙمره٤م وّنٌقا سمٞمتف، ومتقارى، صمؿ ص٤مر إمم أصٗمٝم٤من، وصٜمػ هب٤م أيمثر يمتٌف، 

 وقم٤مد ذم أواظمر أي٤مُمف إمم مهذان، ومٛمرض ذم اًمٓمريؼ، وُم٤مت هب٤م.

ـ أهؾ دقمقة احل٤ميمؿ، هق وأسمقه، ُم -يمًم أظمؼم قمـ ٟمٗمًف  -ىم٤مل اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م: )يم٤من اسمـ ؾمٞمٜم٤م 

ُمـ اًم٘مراُمٓم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞملم( . وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )شمٙمٚمؿ اسمـ ؾمٞمٜم٤م ذم أؿمٞم٤مء ُمـ اإلهلٞم٤مت، واًمٜمٌقي٤مت، 

واعمٕم٤مد، واًمنماِع، مل يتٙمٚمؿ هب٤م ؾمٚمٗمف، وٓ وصٚم٧م إًمٞمٝم٤م قم٘مقهلؿ، وٓ سمٚمٖمتٝم٤م قمٚمقُمٝمؿ، وم٢مٟمف 

مم اعمًٚمٛملم يم٤مإلؾمًمقمٞمٚمٞم٦م، اؾمتٗم٤مده٤م ُمـ اعمًٚمٛملم، وإن يم٤من إٟمًم ي٠مظمذ قمـ اعمئاطمدة اعمٜمتًٌلم إ

ويم٤من أهؾ سمٞمتف ُمـ أهؾ دقمقتؿ، ُمـ أشم٤ٌمع احل٤ميمؿ اًمٕمٌٞمدي اًميذي يم٤من هق وأهؾ سمٞمتف ُمٕمرووملم 

 قمٜمد اعمًٚمٛملم سم٤مإلحل٤مد(.

( ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م. صٜميػ ٟمحق ُمئ٦م 9/134ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى»( و1/143ش )اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم»اٟمٔمر: 

ل وخمتٍم، وٟمٔمؿ اًمِمٕمر اًمٗمٚمًٗمل اجلٞمد، ودرس اًمٚمٖم٦م ُمدة ـمقيٚم٦م طمتك سم٤مرى يم٤ٌمر  يمت٤مب، سملم ُمٓمقي

( سم٘مل Canonmedicinaط( يمٌػم ذم اًمٓم٥م، يًٛمٞمف قمٚمًمء اًمٗمرٟم٩م ) -اعمٜمِمئلم. أؿمٝمر يمتٌف )اًم٘م٤مٟمقن 

ُمٕمقٓ قمٚمٞمف ذم قمٚمؿ اًمٓم٥م وقمٛمٚمف، ؾمت٦م ىمرون، وشمرمجف اًمٗمرٟم٩م إمم ًمٖم٤متؿ، ويم٤مٟمقا يتٕمٚمٛمقٟمف ذم 

وًمف قمٜمدهؿ ُمٙم٤مٟم٦م رومٞمٕم٦م.  Avicenneوهؿ يًٛمقن اسمـ ؾمٞمٜم٤م ُمدارؾمٝمؿ، وـمٌٕمقه سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ذم روُم٦م 

 .(341/ 3(إقمئام ًمٚمزريمكم )1171/ 2ش )ُمٕمجؿ إدسم٤مء»يٜمٔمر: 
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رؾمت٤مين  ٝمْ اًمِمي  دٌ ٛمي وص٤مرع حُمَ 

ـَ  (1)  ومٞمف  ٓمَؾ سمْ أَ  (3)(ّم٤مرقم٦م)اعمُ  هذم يمت٤مب ؾمًمي  ٤مٜمَ ٞمْ ؾِم  اسم

، وم٘م٤مم ٘مف اًمٕم٤مملَ ف، وظمٚمْ شمِ رَ دْ شمٕم٤ممم، وىمُ  ب  اًمري  ؿِ ٚمْ قمِ  ِل ٕم٤مد، وٟمٗمْ اعمَ  ٙم٤مرِ ٟمْ وإِ  ،اًمٕم٤مملَ  مِ دَ ف سم٘مِ ىمقًمَ 

ٜم٤م قمغم ٗمْ ووىمَ  ّم٤مرقم٦م(اعمُ  ّم٤مرقم٦مُ )ُمُ  هؾمًمي  ْمف سمٙمت٤مٍب د، وٟم٘مَ ٤مد وىمٕمَ حْل اإلِ  ػْمُ ِّم ًمف ٟمَ 

ًي اهلل شمٕم٤ممم مل خيٚمُ  ني اًمٙمت٤مسملم، وومٞمف أَ  ؿ يٕمٚمَ  ف ٟٓمي ، وأَ ٤ممٍ يي أَ  ٦مِ تي ذم ؾِم  َض رْ وإَ  ًمواِت ؼ اًم

 ذم اًم٘مٌقر. ـْ ه، وٓ يٌٕم٨م ُمَ ف واظمتٞم٤مرِ شمِ رَ دْ ٘مُ سم ٤ميٗمٕمؾ ؿمٞمئً  ف ٟٓمي ٤م، وأَ ؿمٞمئً 

ف ٙمتِ حديـ اًمٙم٤مومريـ سم٤مهلل وُمئاِِ ٚمْ ف ُمـ اعمُ ٤ٌمقمُ شمْ هق وأَ  دُ حِ ٚمْ ٚم٦م وم٘مد يم٤من هذا اعمُ ٛمْ وسم٤مجلُ 

 .(2)رأظِم  ف واًمٞمقمِ ٚمِ ؾُم ف ورُ ٌِ ويمتُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اعمتٙمٚمؿ، ويٚم٘م٥م اًمٙمريؿ سمـ أمحد، أسمق اًمٗمتح سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ اًمِمٝمرؾمت٤مين هق: حمٛمد سمـ قمٌد (1)

ُمؼمًزا ذم قمٚمؿ اًمٙمئام واًمٜمٔمر، شمٗم٘مف قمغم أمحد اخلقاذم، هـ[، يم٤من إُم٤مًُم٤م،  148سم٤مٕومْمؾ. ]اعمتقرم: 

وسمرع ذم اًمٗم٘مف، وىمرأ اًمٙمئام وإصقل قمغم أب ٟمٍم اسمـ اًم٘مِمػمي، وأظمذ قمٜمف ـمري٘م٦م إؿمٕمري، 

، ويمت٤مب شاعمٚمؾ واًمٜمحؾ»وىمرأ اًمٙمئام أيًْم٤م قمغم إؾمت٤مذ أب اًم٘م٤مؾمؿ إٟمّم٤مري، وصٜمػ يمت٤مب 

 ، وهمػم ذًمؽ.شّن٤مي٦م اإلىمدام»

اعمحٗمقظ، ُمٚمٞمح اًمققمظ، دظمؾ سمٖمداد ؾمٜم٦م قمنم ومخًًم٦ِم، وأىم٤مم هب٤م صمئاث ؾمٜملم، ووقمظ ويم٤من يمثػم 

 هب٤م، وفمٝمر ًمف ىمٌقل قمٜمد اًمٕمقام، وىمد ؾمٛمع سمٜمٞم٤ًمسمقر ُمـ: أب احلًـ قمكم سمـ أمحد اعمديٜمل، وهمػمه.

ىم٤مل اسمـ اًمًٛمٕم٤مين: يمت٧ٌم قمٜمف سمٛمرو، وىم٤مل زم: وًمدت سمِمٝمرؾمت٤من ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمتلم وأرسمٕمًم٦ِم، 

 ذم أواظمر ؿمٕم٤ٌمن، همػم أٟمف يم٤من ُمتٝمًًم سم٤معمٞمؾ إمم أهؾ اًم٘مئاع، يٕمٜمل اإلؾمًمقمٞمٚمٞم٦م، واًمدقمقة وهب٤م شمقذم

هق ُمـ أهؾ ؿمٝمرؾمت٤مٟم٦م، يم٤من إُم٤مُم٤م أصقًمٞم٤ًّم، قم٤مروًم٤م ش: اًمتحٌػم»إًمٞمٝمؿ، واًمٜمٍمة ًمٓم٤مُم٤متؿ، وىم٤مل ذم 

ٟمحًقا مم٤م سم٤مٕدب واًمٕمٚمقم اعمٝمجقرة، وهق ُمتٝمؿ سم٤مإلحل٤مد واعمٞمؾ إًمٞمٝمؿ، هم٤مل ذم اًمتِمٞمع، صمؿ ذيمر 

(، 941/ 11ش )شم٤مريخ اإلؾمئام»شم٘مدم، ًمٙمـ ىم٤مل ذم ُمقًمده ؾمٜم٦م شمًع، سمدل ؾمٌع، وم٤مهلل أقمٚمؿ. 

 (.621)ص: ش اًمِم٤مومٕمٞملم»

ـمٌٕمتف: دار  اًمٙمريؿ اسمـ أب سمٙمر أمحد اًمِمٝمرؾمت٤مين، ، اعم١مًمػ : حمٛمد سمـ قمٌدشيمت٤مب اعمّم٤مرقم٦م» (3)

 جمٚمد واطمد. -اًمٓمٌٕم٦م إومم  -اًمٜمٛمػم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم 

ت٘مٞمؼ  -، حمٛمد اسمـ أب سمٙمر اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م شإهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ذم ُمّم٤مِد اًمِمٞمٓم٤من»يٜمٔمر:  (2)

 1419سمت٤مريخ ) - 3اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م : -سمػموت وُمٙمت٦ٌم اخل٤مين-حمٛمد قمٗمٞمٗمل، اعمٙمت٥م اإلؾمئاُمل

- 19893 /362.) 
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م ف ىمدي ٟمي ر قمٜمف أَ ويذيمُ  ،ٛمٞمٜمل  ؿ قمٚمٞمف اخلُ اًمذي يؽمطمي  قد  اًمٓم   اًمٙمٗمرِ  ػْمُ ِّم هذا هق ٟمَ 

 .(1)ئامؾْم ًملِ  ضمٚمٞمٚم٦مٍ  ظمدُم٤مٍت 

 ُمْم٤مءٌ  هلؿ ذم اًمنمي   ٝم٤م سمٛمٜم٤موم٘ملم يمثػمٍ شم٤مرخيِ  ؼْمَ قمَ  اعمًٚمٛم٦مِ  ٦مِ ُمي إُ  ت قمٝمقدُ وًم٘مد ُمري 

 ْت اًمتل ُمري  ٦مِ ٗم٤مىمٞمي ٞم٤مٟم٤مت اًمٜم  ٔمؿ اخلِ قمْ أَ  ـْ .. وُمِ ٞم٤مٟم٤مت قمٓم٤مءٌ وذم اخلِ  ده٤مءٌ  ٨ِم ٌْ وذم اخلُ 

 ًْ ٚمَ ومِ  ٦مِ يم٤من ذم ىمْمٞمي  ُم٤م اعمًٚمٛم٦مِ  ٦مِ ُمي سم٤مُٕ 
 لِ وَ ُمٕم٤مرك سملم اًمد   ـْ ٤م ُمِ ٤مِت وُم٤م يم٤من ذم ـمٞمي  لْمِ ٓمِ

ؾمٚمق.. ويمٙم٤مُم٥م ديٗمٞمد وُمدريد وأ متراٍت ١مْ ُمُ  ـْ ذًمؽ ُمِ  ٥َم ٘مَ قمْ وُم٤م أَ  ،قدِ ٝمُ واًمٞمَ  ٦مِ اًمٕمرسمٞمي 

 .(3)ه٤م..وهمػمِ 

 ٦مِ قٟمٞمي سم٤محلريم٦م اعم٤مؾُم  ُمِمٌقه٦مً  هلؿ قمئاىم٤مٍت  ني أَ   ومٞمًم سمٕمدُ اًمذيـ شمٌلمي  ؿُ هُ  ويمؿْ 

 ..ٝمؿ ذم ظم٤مست٤متَ ُمي ٜمقا أُ ـ ـمٕمَ ٚملم ومٞمٝم٤م ممي ث  ومُم  ْم٤مءً قمْ ؿ أَ ٝميم٤من سمٕمُْم  سمْؾ  ،٦مقديي ٝمُ اًمٞمَ 

 ِٗ ايفاحؼ١.ػاعُتِإ -13

وقن ٘مق  سمف يُ  ذْ .. إِ ًمر ضمًٞمؿٌ ْْم وذم هذا اعمِ  ،قمٔمٞمؿٌ  نِ ٠مْ ؾمٕمل اعمٜم٤موم٘ملم ذم هذا اًمِمي  ني إِ 

 ورُ ٤مزم شمٜمتنم دُ ف.. وسم٤مًمتي ف وطمٞم٤مِِ تِ ٗمي ف وقمِ تِ ٛمَ ِْم ه وطمِ رِ ٝمْ ـمُ  يم٤منَ رْ أَ  ئاُمل  ؾْم اإلِ ع ِتٛمَ جْ ذم اعمُ 

 
ِ
  ؿُ وضمراِِ  ،قم٤مرةوُمقاظمػم اًمد   ،اًمٌٖم٤مء

ِ
 ر.ٙمَ ٜمْ واعمُ  اًمٗمحِم٤مء

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارة اإلرؿم٤مد سمجٛمٝمقري٦م ( ًمٚمزقمٞمؿ اهل٤مًمؽ اخلٛمٞمٜمل، ـمٌٕم٦م: وز143)صش احلٙمقُم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م»اٟمٔمر:  (1)

 إيران . وعمزيد اـمئاع قمـ ظمٞم٤مٟم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل واًمٓمقد اٟمٔمر:

 ( ًمٚمديمتقر ؾمٚمٞمًمن سمـ ومٝمد اًمٕمقدة.12ص )ش يمٞمػ دظمؾ اًمتت٤مر سمئاد اعمًٚمٛملم» -1

 اهلل اًمٖمري٥م. ( ًمٕمٌد143ص )ش وضم٤مء دور اعمجقس» -3

 ( ًمٚمديمتقر أمحد إومٖم٤مين.29ص )ش هاب ذم إيران» -2

 ( عمٛمدوح احلرب.139ص )ش اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦م قمغم اًمِمٞمٕم٦م اعم٤مرىم٦م» -4

 ًمٚمٖمري٥م اهل٤مؿمٛمل إصمري.ش وا أىمّم٤مه»اٟمٔمر سمتٗمّمٞمؾ ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م يمت٤مب ( 3)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ڍ ڌ } :ف شمٕم٤مممىمقًمُ  ضم٤مءَ  ؿي صمُ ،  [19]ؾمقرة اًمٜمقر: {حئمئ ىئ يئ جب حب خب

 .[22 :]ؾمقرة اًمٜمقر {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک

ـُ  اهلل دُ ٌْ يم٤من قمَ »ىم٤مل:  ڤ رٍ ٤مسمِ قمـ ضَم  شصحٞمحف»ذم  ؿٌ ٚمِ ًْ روى ُمُ  ـِ  َب  أُ  سم  سم

 .(1)شهذه أي٦مَ  زل اهلُلٟمْ وم٠مَ  .٤مٜم٤م ؿمٞمئً ٞمْ ٖمِ سمْ ل وم٠مَ ٌِ هَ ًمف: اذْ  ي٘مقل جل٤مري٦مٍ  قلٍ ٚمُ ؾَم 

 ًْ رى عمُ ظْم أُ  وذم رواي٦مٍ 
ـِ  اهللِ دِ ٌْ ًمٕمَ  ضم٤مري٦مً  ني أَ » :ومٞمٝم٤م ضم٤مءَ  $ ؿٍ ٚمِ ـِ  َب  أُ  سم  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 مَم ٤م ذًمؽ إِ تَ ٙمَ ومَِم  ،ٟم٤م، يم٤من ُيٙمرهٝمًم قمغم اًمز  ٦مُ ٛمَ ٞمْ ُمَ ي٘م٤مل هل٤م أُ  رىظْم وأُ  ٦مُ ٙمَ ٞمْ ًَ ٘م٤مل هل٤م ُمُ يُ 

 .(3)شأي٦مَ  زل اهللُ ٟمْ وم٠مَ ،  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي 

ـُ   ،ٝم٤م شمزينٚمَ ؾَم رْ أَ  ٦مٌ ُمَ هؿ أَ دِ طَم ا يم٤من َٕ ذَ إِ  ٦مِ اجل٤مهٚمٞمي  ُؾ هْ يم٤من أَ » :$ ػْمٍ ثِ يمَ  ىم٤مل اسم

ُمٜملم قمـ ١مْ اعمُ  ك اهلُلَّن  ئامُ ؾْم اإلِ   ضم٤مءَ ، ومٚمًمي ٧ٍم وىمْ  ه٤م ُمٜمٝم٤م يمؾي ذُ ظُم ٠مْ يَ  ؾ قمٚمٞمٝم٤م ضي٦ٌمً وضمٕمَ 

 ـَ يـ ُمِ ٗمن  ُمـ اعمُ  واطمدٍ  ر همػمُ ومٞمًم ذيمَ  اًمٙمريٛم٦مِ  ٟمزول هذه أي٦مِ  ذًمؽ، ويم٤من ؾم٥ٌُم 

ًي  ـِ  اهللِ دِ ٌْ قمَ  نِ ٠مْ ذم ؿَم  ِػ ٚمَ واخلَ  ِػ ٚمَ اًم ـِ  َب  أُ  سم  ـي ٝمُ هُ رِ ٙمْ ومٙم٤من يُ  ،٤مءٌ ُمَ ف يم٤من ًمف إِ ٟمي وم٢مِ  :قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 قمغم اًمٌِ 
ِ
ـي ٤م خلراضمِ ـمٚمًٌ  :ٖم٤مء ـي ٓدِ وْ ذم أَ  ٦ٌمً همْ ورَ  ،ٝم  .(2)شُمٜمف ومٞمًم يزقمؿ وري٤مؾم٦مً  ،ه

رى اًمتل ظْم إُ  ؽ أي٤مِت شمٜمتٔمؿ ذم ؾمٚمْ  هذه أي٦مَ  ني  أَ مَم إِ  ٥ٍم ٓمْ ىمُ  دُ ؾمٞم   ٤مرَ ؿَم أَ  وىمدْ 

 ئاِق همْ ٦م، وإِ ئاُمٞمي ؾْم اإلِ  ئ٦مِ ٞمْ ًمتٓمٝمػم اًمٌِ  :اًمٙمريؿُ  آنُ رْ ل هب٤م اًم٘مُ قُمٜمِ  ُمتٙم٤مُمٚم٦مً  ٦مً ٓمي ؾ ظُم ِمٙم  شمُ 

  ً  اًمٌِ  وضمقدَ  ني : ذًمؽ أَ ز  ٜمْ يػ اجلِ ٍْم ًمٚمتي  رةِ ؾ اًم٘مذِ ٌُ اًم
ِ
ًُ ٖمْ يُ  ٖم٤مء ٝمقًمتف، ري اًمٙمثػميـ ًم

 .ٔمٞمِػ اًمٜمي  ٝم٤م اًمٙمريؿِ ذم حمٚم   ٕم٦مِ تْ هذه اعمُ   ـمٚم٥ِم مَم قا إِ ومُ ٍَمَ ٟٓمْ  ،دوهجيِ  ملْ  وًمقْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سمرىمؿ: {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ}أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ( 1)

(2139/1.) 

، سمرىمؿ: {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ}شمٕم٤ممم: أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: ذم ىمقًمف  (3)

(2139/1.) 

 (.2/217شمٕم٤ممم ) $، ششمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 2)
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 ف ٟٓمي َٕ  ،يٗم٦مَ اًمنمي  قَت ٞمُ ٛمل اًمٌُ ، حَيْ ٤منٍ ُمَ أَ  صًممُ  ٖم٤مءَ اًمٌِ  ني أَ  ـْ ٘م٤مل ُمِ سمًم يُ  ةَ ؼْمَ وٓ قمِ 

 ؿِ ج  َت  وْ واج، أَ اًمزي  رِ قمٜمد شمٕمذ   رِ ذِ اًم٘مَ  ئاِج  هبذا اًمٕمِ ٓي إِ  ٦مِ ريي ٓمْ اًمٗمِ  احل٤مضم٦مِ  قاضمٝم٦مِ عمُ  ؾمٌٞمَؾ 

 .(1)٤ٌمَح اعمُ  أَلَ د هذا اًمٙمَ دمِ  ملْ  نْ ، إِ راض اعمّمقٟم٦مِ قمْ قمغم إَ  اعمًٕمقرةِ  ٤مِب َِ اًمذ  

وُمع  ،قم٤مرةاًمد   وسمٞمقشم٤مُت  ،ٟم٤ماًمز   ب هب٤م ُمقاظمػمُ رْ اًمٖمَ  ُل وَ ومدُ  :ؾم٤مىمٓم٦مٌ  ٝم٦مٌ ٌْ وهذه ؿُم 

 .٤م سمٕمد يقمٍ تّم٤مب يقُمً آهمْ  ُٓت ٕمدي ذًمؽ شمزداد ُمُ 

 اًمٌِ  طمريم٦مِ  دَ اعمٜم٤موم٘ملم هق ىم٤مِِ  ُس أْ رَ  يٙمقنَ  نْ ذم أَ  وٓ همراسم٦مَ 
ِ
 ك سمٕمد تريؿِ طمتي  ،ٖم٤مء

 :يم٤من ـمريٍؼ  ي  أَ  ـْ ُمِ  ٦مِ اعم٤مديي   تّمٞمؾ اعمٙم٤مؾم٥ِم مَم يًٕمك إِ  ٗم٤مُق وم٤مًمٜم   :ئام ًمفؾْم اإلِ 

سمًم  [22]ؾمقرة اًمٜمقر  {ژ ڑ ڑ کک}: ومٞمف َش ٌْ همَ  ٓ وٌح اعمٜم٤مومؼ وا أُم٤ممَ  وم٤مهلدُف 

ٌَ  رِ ٝمْ قمـ ُمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ك رَ َّن  اًمٌٖم٤مي٤م، وىمدْ  ٓدِ وْ وأَ  قرٍ وُمٝمُ  ظمراٍج  ـْ ٚمقٟمف ُمِ تّم    :ٖمل  اًم

 .(3)فف وىمذارشمِ ثِ ٌْ وذًمؽ خلُ 

 اًمٌِ  ضمريٛم٦مُ  يمثػمةٍ  ٦مٍ ئاُمٞمي ؾْم إِ  ذم جمتٛمٕم٤مٍت  وًم٘مد ؿم٤مقم٧ْم 
ِ
 ،ٜم٦مً ٘مٜمي ُمُ ٌح٧م ْْص ك أَ طمتي  ،ٖم٤مء

ًي  ٜم٦مً ٝمْ وُمِ  ،٦مٌ ظم٤مصي  ٓم٤مىم٤مٌت وهل٤م سمِ   ٝم٤م.وراِِ  ـْ ٥م ُمِ ُيتٙم

ؿ قمغم ٕمقهَب وا ؿُم َنُ ىمَ  ٤ممٍ ٙمي قمغم يد طُم  ُم٦مِ حري اعمُ  واًمٗم٤مطمِم٦مِ  ٦مِ ٞمئَ ٟمِ ٜم٦م اًمدي ٝمْ هذه اعمِ  ٞمح جم٤مُل شمِ أُ 

 ني  وهل أَ َٓ أَ  ،دةٍ دي حُم  وزاوي٦مٍ  سٍ ٞمْ ِِ رَ  قرٍ اًمتل شمدور قمغم حِمْ  ٦مِ ٕمٞمي ْو و٤م سم٤مًم٘مقاٟملم اًمقَ اًمر  

 قمٚمٞمٝم٤م. ٥م اًم٘م٤مٟمقنُ ٕم٤مىمِ يُ  ضمريٛم٦مً  وملم ومٚمٞم٧ًْم رْ و٤م اًمٓمي رِ  طم٤مَل  ا وىمٕم٧ْم ذَ ٟم٤م إِ اًمز   ضمريٛم٦مَ 

 :٦مِ ل اًمٕمرسمٞمي وَ ذم ىم٤مٟمقن سمٕمض اًمد   ٖم٤مءَ اًمٌِ  ذوطُ 

  َٖمْ تِ اؾْم  -ٖم٤مءَ ٟم٤م واًمٌِ اًمز   ِي أَ -  يٙمقنَ ٓي أ ًٓ  .قم٤مرةاًمد   قرةِ يمًم هق ذم ُص  ،٤ميًّ  ُم٤مد  ئا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شمٕم٤ممم. $( ًمًٞمد ىمٓم٥م 4/3116ش )ذم فمئال اًم٘مرآن( »1)

 ملسو هيلع هللا ىلص: أن رؾمقل اهلل ڤ( قمـ اسمـ قمٛمر 3327ش )صحٞمحف»شمٕم٤ممم ذم  $روى اًمٌخ٤مري  (3)

 ّنك قمـ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م وُمٝمر اًمٌٖمل وطمٚمقان اًمٙم٤مهـ.
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  َّم٤مٍب تِ واهمْ  راهٍ يمْ قمـ إِ   يٙمقنَ ٓي أ. 

  َنُ ذْ ر ُمٜمٝم٤م اإلِ تّمقي يُ  ف ٟٓمي َٕ  :قمغم صٖمػمةٍ  ٤مٟماًمز    ي٘معَ ٓي أ. 

  َ(1)٦مِ وضمٞمي اًمزي  ُم٦مُ رْ ٝمؽ سمف طُم  شُمٜمتَ ٓي أ. 

 :٦مِ ٞمي اًمٕم٤معمَ  ةِ أَ رْ اعمَ  متراِت ١مْ ُمُ  شمقصٞم٤مِت  سمٕمُض 

  ةِ أَ رْ اعمَ  ٘مقِق طُم  ـْ ذًمؽ ُمِ  ت٤ٌمرُ واقمْ  ،ُم٦مِ حري اعمُ  ٦مِ ًٞمي ٜمْ اجلِ  ٦م اًمٕمئاىم٦مِ يي ر   طُم مَم إِ  قةُ قمْ اًمدي 

 .٦مِ ؾم٤مؾمٞمي إَ 

  سمٛمٕمٜمك  :سٜمْ قمـ ُمّمٓمٚمح اجلِ  يمٌديؾٍ  (ًمقمل  تِ آضْم  قعِ اًمٜمي ) ردَ ٜمْ اجلِ  ُمٗمٝمقمِ  ٟمنُم

 .قاقمفٟمْ سمجٛمٞمع أَ  وذِ ذُ سم٤مًمِم   ؽماِف وآقمْ  ،ثكٟمْ وإُ  يمرِ ٓم٤مل ُمٗمٝمقم اًمذي سمْ إِ 

  ؾٛمْ ع احلَ ُمٜمْ  ؾِ وؾم٤مِِ  ٟمنُم. 

  ْواينواًمزي  ٟم٤مةِ سمح٘مقق اًمز   ؽماُف آقم. 

  ز  ٜمْ اجلِ  ذوذِ سم٤مًمِم   آقمؽماُف. 

  رِ ٌٙم  اعمُ  واِج ُمـ اًمزي  ٗمػمُ ٜمْ اًمتي. 

  اًم٘مقاٟملم  ٖم٤مءُ ًمْ وإِ  ،ةِ أَ رْ اعمَ  ُمـ طم٘مقِق  ٤مطم٘مًّ  ٝم٤مُض ضْم اإل يٙمقنَ  نْ  أَ مَم إِ  قةُ قمْ اًمدي

٤م همػم ىم٤مٟمقينٍّ ٝم٤مًو ضْم اًمتل دُمري إِ  ةِ أَ رْ اعمَ  دي ِو  ٦مِ ٘م٤مسمٞمي اًمٕمِ 
(3). 

ذم   اًمٗم٤ًمدِ ًمٜمنْم  سحي٦مً  دقمقةً  أصمٛم٦مِ  ٦مِ ًمٞمي وْ اًمدي  قصٞم٤مِت هذه اًمتي  يمؾ   أًمٞم٧ًْم 

 ٤مٟماًمز   ُٓت ٕمدي ُمُ  شمٗمٕم٧ْم ؾ ذًمؽ ارْ ضْم أَ  ـْ .. ُمِ ُم٦مِ حري اعمُ  اًمٕمئاىم٤مِت  ٤مقم٦مِ ؿَم ض وإِ رْ إَ 

 ضمري  ـْ ُمِ  رْت وفمٝمَ  ،فٛمُ وضمراِِ 
ِ
ـْ  اًمتل ملْ  راُض ُمْ ذًمؽ إَ  اء  .ئاومٜم٤مؾْم ذم أَ  شمٙم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، د/ قم٤مسمد 31ص )ش. اًم٘م٤مٟمقن وقمئاىمتف سمٛم٤ٌمدئ طم٘مقق اإلٟم٤ًمن ذم اًمٖمرب طمٙمؿ اًمزٟم٤م ذم» (1)

 اًمًـٗمٞم٤مين.

 اًمٙمريؿ. (، ًمٚمديمتقر وم١ماد سمـ قمٌد61-61ص )ش اًمٕمدوان قمغم اعمرأة ذم اعم١ممترات اًمدوًمٞم٦م( »3)
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 ٌس مَخْ  ٤مٌل َّم ظِم  ـَ يْ رِ ٤مضمِ ٝمَ اعمُ  نَمَ ٕمْ ٤م ُمَ يَ » :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل  ڤ قدٍ ٕمُ ًْ  ُمَ ِب ذم رواي٦م أَ  ضم٤مءَ 

ْ  - ـي قهُ يمُ رِ دْ شمُ  نْ أَ  ٤مهللِسمِ  قذُ قمُ أَ وَ  - ؿْ ٙمُ سمِ  ـَ ًمْ زَ وٟمَ  ـي هِبِ  ؿْ تُ ٞمْ ٚمِ تُ اسمْ  نِ إِ   مٍ قْ ذم ىمَ  ٦مُ َِم ٤مطمِ اًمٗمَ  رِ ٝمَ ٔمْ شمَ  مَل

ْ تِ اًمي  ٤معُ ضَم وْ َٕ اْ وَ  قنُ ٤مقمُ اًمٓمي  ؿْ ٝمِ ٞمْ ٤م ومِ َِم  ومَ ٓي ٤م إِ قا هِبَ ٜمُ ٚمِ ٕمْ ك يُ تي طَم  ط  ىمَ   ئَا ؾْم  أَ ذِم  ـْ ٙمُ شمَ  ل مَل
ْ ، وَ ؿْ ٝمِ ومِ  مَل

ِ وَ  َؾ ٞمْ ٙمَ قا اًمْ ُّم ُيٜم٘مِ  ً  وا سمِ ذُ ظِم  أُ ٓي إِ  انَ زَ ٞمْ اعمْ ً   رِ قْ ضَم وَ  ٦مِ ٟمَ ١مْ اعمُْ  ةِ دي ؿِم وَ  لْمَ ٜمِ ٤مًم ْ ، وَ ٤منِ ٓمَ ٚمْ اًم  قاْ ٕمُ ٜمَ ٛمْ يَ  مَل

ًي  ـَ ُمِ  رَ ٓمْ ا اًم٘مَ قْ ٕمُ  ُُمٜمِ ٓي إِ  ؿْ اهلِِ قَ ُمْ أَ  ٤مةَ يمَ زَ   ًَم اًم
ِ
ْ  ؿُ ٤مِِ ٝمَ ٌَ  اًمْ َٓ قْ ًمَ وَ  ،ء ا قْ ُْم ٘مَ  ٟمَ َٓ ا، وَ وْ رُ ــٓمَ ٛمْ يُ  مَل

، ؿْ هْيِ دِ يْ  أَ ذِم  ٤مُمَ  َض ٕمْ سمَ  ذُ ظُم ٠مْ ٞمَ ومَ  ،ؿْ هِ ػْمِ همَ  ـْ ُمِ  و  دُ قمَ  ؿْ ٝمِ ٞمْ ٚمَ قمَ  طَ  ؾُمٚم  ٓي إِ  فِ قًمِ ؾُم رَ  دَ ٝمْ قمَ وَ  اهللِ دَ ٝمْ قمَ 

ْ ُمَ وَ    ؿْ ٝمُ تُ ٛمي ِِ أَ  ؿْ ٙمُ َتْ  ٤م مَل
 .(1)شؿْ ٝمُ ٜمَ ٞمْ سمَ  ؿْ ٝمُ ؾُم ٠مْ سمَ  َؾ  ضُمٕمِ ٓي إِ  اهللِ ٤مِب تَ ٙمِ سمِ

 ضمري  ـْ ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ُمِ  رُ خَ ٜمْ شمَ  ْت أَ سمدَ  اخلٌٞمث٦مُ  راُض ُمْ ومٝم٤م هل إَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قُل ؾُم ق رَ وصدَ 
ِ
 اء

ًي  : اهلرسمس واًمزهري  راضِ ُمْ أَ  ؾِ ُمثْ  :ه٤م ُمـ اًمٗمقاطمشٟم٤م وٟمحقِ اًمز   ضمريٛم٦مِ  ٞمئان واًم

ُمـ  اًمقومٞم٤مِت  غ قمددُ م سمٚمَ 3114ك ّن٤مي٦م قم٤مم م طمتي 1981قم٤مم  ذُ ٜمْ ومٛمُ  :ه٤مدز وهمػمِ يْ واإلِ 

 ضمري 
ِ
اًمقومٞم٤مت  سمٚمٖم٧ْم  ه وم٘مدْ دَ م وطْم ٤3112م ذم قم٤مم ُمي ُمٚمٞمقن، أَ  29 يدز ىمراسم٦مَ ُمرض اإلِ  اء

  ُمٚمٞمقن. 21م 3112ّم٤مسملم ذم هذا اًمٕم٤مم ٤م قمدد اعمُ ُمي أَ  ،ُمٚمٞمقن وٟمّمٍػ  ـْ ٤م ُمِ ىمريًٌ 

 م سمح٤مضم٦مٍ ٤3111م سمحٚمقل قم٤مم ّني أَ  حدةِ تي اعمُ  ؿِ ُمَ ذم إُ  ح٤مِث سمْ إَ  وشم٘مقل ُمرايمزُ 

 ىمٞمِؼ اًمري  دم٤مرةُ  ٌح٧ْم ْص وأَ ،  (3)ُمٚمٞم٤مر دوٓر 34 – 33دز عم٤م سملم يي عمرض اإِل ّمد  ًمٚمتي 

 سم٤مهلل.. ه٤م واًمٕمٞم٤مذُ ادُ وي ٝم٤م ورُ واضُم ٝم٤م ورَ ٞمض هل٤م ؾمقىمُ سمْ وهمػم إَ  ٞمضِ سمْ إَ 

يٜمتٝمزون  ؿْ وهُ  ،ـمقيٚم٦مٌ  وسم٤معٌ  ضمقن ًمٚمٗم٤مطمِم٦م هلؿ ذم ذًمؽ ؾمٌٌؼ رو  ـ يُ واعمٜم٤موم٘مقن ممي 

ًمر ثْ تِ واؾْم  ،هذا اًمٗم٤ًمدِ  وي٩ِم ًمؽَمْ  :روِب احلُ  وُمٜم٤مـمَؼ  دَ داِِ وي٘متٜمّمقن اًمِمي  ،ُم٤مِت زَ إَ 

 ؿ ذم ُمثؾ ذًمؽ.ٕم٤مٟم٤مِت وُمُ  ،٤مساًمٜمي  روِف فمُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهلل سمـ قمٛمر (، ُمـ طمدي٨م قمٌد4119أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، يمت٤مب: سم٤مب: اًمٕم٘مقسم٤مت، سمرىمؿ: ) (1)

 (.2346ش )صحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»ذم  ، وطمًٜمف إًم٤ٌمينڤ

 (.3114اًمّم٤مدر قمـ سمرٟم٤مُم٩م إُمؿ اعمتحدة ًمليدز ًمٕم٤مم )ش اًمٗمجقة»شم٘مرير  (3)
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 اءً دْ سمَ  ٦مِ ئَ ٞمْ ٟمِ اًمدي  ج٤مرةِ اًمت   ٤مُت ٞمي قمٛمٚمِ  ْت أَ ا سمدَ تديدً  ودِ دُ  وقمغم احلُ ُمثئًا  اِق رَ ومٗمل اًمٕمِ 

  ً  ٤مٌت ضم٤مُمٕمٞمي  ع ذم ذًمؽ ومتٞم٤مٌت ووىمَ  -٘م٤مليمًم يُ  - ٞمضِ سمْ إَ  ؿِ حْ سم٤مًمٚمي  ٝم٤مءً تِ ئاح واٟمْ سم٤مًم

ـي وهمػمُ   واًمٜم   ؽ اًمٗمتٞم٤مِت وًمئِ أُ  داعُ ظِم  ريرِ ٖمْ ر واًمتي ٙمْ ؾ اعمَ ٞمَ سملم طمِ  ـْ .. ويم٤من ُمِ ه
ِ
 ٤ًمء

رك ذيم  ٤م يُ ممي  (1)٤مرةً ودِم  دقم٤مرةً  شمٙمقنَ  نْ أَ  ٦مُ اًم٘مْمٞمي  ٨ُم ٌَ شمٚمْ  صمؿ ٓ ،٦مٍ ظمٚمٞمجٞمي  لٍ وَ سم٤مًمٕمٛمؾ ذم دُ 

ـِ  اهللِ دِ ٌْ سمٕمَ  ـِ  َب  أُ  سم ٤مه ٓمَ ه وظُم قِ ٓمْ يتٜم٤مؾمٚمقن وقمغم ظَم  هٗم٤مدَ طْم أَ  ني .. ويمٞمػ أَ قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 يًػمون..

ًّٕٛ َاّيُٝخػٔخ -14  ا:ا ٚعُ

 ةِ صػاهتم الجؾق   نْ مـقن وهي مِ مْ هبا الؿـافؼون مع الؿُ  ُل ؿات التي يتعامَ ن الس  ومِ 

 ذلك يؼعدون طن العؿل، ٓ وراءِ  نْ ومِ  ،بؿؽانٍ  ح  والش   لِ خْ فم من البُ ك  أَ  الواضحةِ 

 َ زون ـجِ وٓ يُ  ،وٓ يدطؿون مسقرةً  ،ةً عَ ؾون تبِ ٓ يتحؿ  و ،واجٍب  داءِ يـبعثون ٕ

ِ يتسؾ   .. بْل ادورً   وخقُر  ،ةِ جون بالؿعاذير الواهق  ويتحج   ،قةً ػْ لون ُخ خذِ ـْ ويَ  ،اواذً ؾون ل

َ  ةِ وَ زْ كان يف غَ  ذلك ما لِ ثْ لؿِ  شاهدٍ  من  وكَ بُ ويف غزوة تَ  ،ِق دَ ـْ لؾخَ  رٍ من حػْ  زاِب ْح إ

ـ   ح  ُش  طن  خذالِ وآكْ  ،دقاتمـقن يف الص  مْ طقن من الؿُ و  ط  الؿُ  زِ ؿْ ولَ  ،ػؼةيف ال

وا بؿا دُ ؿَ ُيحْ  نْ أَ  ونَ ب  حِ وفوق ذلك يُ ، ڤحابة الجقش بعد الخروج مع الص  

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ } :۵يؼول اهلل  9يػعؾوا لمْ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ 

 .[19-18]ؾمقرة إطمزاب: {ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ( وعمزيد اـمئاع ومٗمل اإلٟمؽمٟم٧م ُمقاىمع 38/4/1438ٟمنم ذًمؽ ذم سمٕمض اًم٘مٜمقات يقم اًمثئاصم٤مء ) (1)

 رؾمٛمٞم٦م قم٤معمٞم٦م هلذه اإلطمّم٤مءات.
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 ،دقٜمْ اخلَ  رِ ٗمْ يٕم٤موٟمقٟمٙمؿ سمحَ  ٓ ،قمٚمٞمٙمؿ خئاءُ سمُ  :ْي أَ  {ڑ ڑک} :ف شمٕم٤مممىمقًمُ 

وىمٞمؾ  .سم٤مًم٘مت٤مل ُمٕمٙمؿ ٦مً حي ؿِم أَ » وىمٞمؾ :ةُ ٤مدَ تَ وىمَ  دٌ ٤مهِ ىم٤مل جُمَ  .ٗم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهللوٓ سم٤مًمٜمي 

 .(1)ش٤مسمقه٤مَص ا أَ ذَ ؿ إِ سم٤مًمٖمٜم٤مِِ  ٦مً حي ؿِم وىمٞمؾ أَ  .ٙمؿ وُم٤ًميمٞمٜمٙمؿ٘مراِِ ٗم٘م٦م قمغم ومُ سم٤مًمٜمي 

ـُ  َؼ وم  وىمد وُ   همػمُ  ٓمٚمٌؼ ُمُ  ذم أي٦مِ  حي اًمِم   ني إِ »: طملم ىم٤مل $ ؼمي  اًمٓمي  رٍ يْ رِ ضَم  اسم

ا ذَ إِ  قمغم اًمٖمٜمٞمٛم٦مِ  ٦مً حي ؿِم أَ  :ْي أَ  :[19]ؾمقرة إطمزاب: {ڻ ۀ ۀہ} (3)شصٍ ّمي خُم 

 .(2)ُمٜمقن١مْ ر اعمُ فمٗمَ 

ًَ ًْ ىمِ  ا يم٤من وىم٧ُم ذَ إِ »: ةٌ ٤مدَ تَ ىم٤مل ىمَ   ،قٟم٤مٓمُ قمْ ي٘مقًمقن أَ  ،ٝمؿ ومٞمٙمؿتَ ٜمَ ًِ ًمْ ٓمقا أَ ٛم٦م اًمٖمٜمٞمٛم٦م سم

ٌَ ُمي ٤م، وم٠مَ ٤م ُمٜمي هِب  ؼي طَم ومٚمًتؿ أَ  ٤م قمٜمد اًمٖمٜمٞمٛم٦م ُمي وأَ  ،ًمٚمحؼ   فُ ًمُ ذَ ظْم وأَ  ،ىمقمٍ  ـُ ٌَ ضْم وم٠مَ  سِ ٠مْ ٤م قمٜمد اًم

 .(4)شىمقمٍ  ح  ؿَم وم٠مَ 

ؿ طم٤مهلِ  ره اهلل ذم وصِػ يمري  ،ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ٌؾ ص  ت٠مَ ذم ىمٚمقهبؿ وُمُ  رٌ تجذ  ُمُ  حي اًمِم   ني وَٕ 

هؿ همػمِ  يرهمٌقن ذم ٟمٗم٘م٦مِ  ٝمؿ ٓح  ح ؿُم ٌْ ىمُ  ـْ وُمِ  ،وقمٛمئًا  ٦مً ٘مَ ٗمَ ٟمَ  ٦مٌ حي ؿِم أَ  ؿْ ومٝمُ  :لْمِ شمَ ُمري 

 ٤ميمؿ.يي ٝمؿ إِ وُمٕم٤موٟمتِ 

وٓ ذم  ،ؾٍ ٞمْ يٜم٘مٓمع ذم ضمِ  ٤مس ُٓمـ اًمٜمي  ٛمقذُج ٟمْ وهذا إُ » :$ ٥ٍم ٓمْ ىمُ  دُ ىم٤مل ؾمٞم  

، وهق ظم٤مءٌ ورَ  ـٌ ُمْ ًم يم٤من هٜم٤مك أَ طمٞمثُ  سم٤مرزٌ  ومّمٞمٌح  ، وهق ؿمج٤معٌ ًًم داِِ  ومٝمق ُمقضمقدٌ  :ىمٌٞمؾٍ 

قمغم اخلػم  سمخٞمٌؾ  ، وهق ؿمحٞمٌح وظمقٌف  ةٌ ٍو طمٞمٜمًم يم٤من هٜم٤مك ؿمدي زَ ٜمْ ُمُ  ص٤مُم٧ٌم  ضم٤ٌمنٌ 

 .(1)ش٤ًمناًمٚم    ؾمئاـم٦مُ ٓي ٜم٤مهلؿ ُمٜمٝمؿ إِ ي اخلػم ٓ ؾِ هْ وأَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/211ش )ومتح اًم٘مدير( »1)

 (.11/376ش )ٞم٤منضم٤مُمع اًمٌ» (3)

 (.11/376اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )( 2)

 ( وؾمٜمده طمًـ.31/141أظمرضمف اًمٓمؼمي قمـ ىمت٤مدة )( 4)

 (.1/3841ش )ذم فمئال اًم٘مرآن» (1)
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 معهم
 {ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲} :هؿًمذا يم٤من ضمزاؤُ 
ٌُ  :[19]ؾمقرة إطمزاب: ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمٝمؿ  ٓ ۵قمـ ُمٝم٤مسمط رمح٤مت اهلل  داءُ ٕمَ ومٝمؿ اًم

 .ًٓ ٤م وٓ قمدْ ومً َسْ 

ٍَ ُِٗاُتٔط -15  ٗاد:اجٔل حا

 ٝمؿ ُم٤مٝم٤م دواظمٚمُ ُمـ وراِِ  اعمٜم٤موم٘ملم وشمٜمٙمِمُػ  ر ومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦مُ ُمـ اعمقاىمػ اًمتل شمٔمٝمَ  ني إِ 

ٝمؿ ى ٟمٗمقؾُم وشمتٌدي  ،قمديدةٌ  ًمٌت ز هلؿ ؾِم ، ًمذا شمؼْمُ وِ زْ ٝم٤مد واًمٖمَ اجلِ  ؿ طم٤مَل ِّن ٠مْ يٙمقن ُمـ ؿَم 

 :ذًمؽ ـْ ومٛمِ  .٦مٍ دٟمٞمئَ  ئالٍ قمـ ظِم 

 :ٝمؿ سمذًمؽطُم رْ ُمٜملم وومَ ١مْ ٝمؿ قمـ اًم٘مت٤مل ُمع اعمُ ٗمُ ختٚم   - أ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[81]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڃ ڃ ڃ چ

 ضمقًم٦مُ  ذْ إِ  :وٍّ دُ قمَ  سِ ٠مْ وسمَ  وسُمٕمِد ُمًػمٍ  ؿمديدٍ  رٍّ حلَ  شمٞم٦مً اُمق قكَ ٌُ شمَ  همزوةُ  ْت ًم٘مد ضم٤مءَ 

قى ىمْ أَ  ومِ ُمع اًمر   سمْؾ  ،ِب رَ اًمٕمَ  ؾِ ىم٤ٌمِِ  وْ أَ  شٍ يْ رَ ُمع ىمُ  ًمٞم٧ًْم  ةِ ري هذه اعم اع وآىمتت٤ملِ اًمٍم  

 ٦مِ وٟمَ ١مُ اعمَ  ٦مُ ٚمي ىمِ  ٕم٤مِب واًمّم   دِ داِِ هذه اًمِمي   يمؾ  مَم إِ  ٤مَف َْم ُم٤من.. واٟمْ شملم ذم ذًمٙمؿ اًمزي قي ىمُ 

دىمقن ٤مُمٜمقن اًمّمي ١مْ اعمُ  دَ اومَ قَ دىم٦م، ومتَ ٝم٤مد وًمٚمّمي ًمٚمجِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ، ومٜم٤مدى اًمٜمي اطمٚم٦مِ واًمري  ادِ واًمزي 

٤م ذم ٕمً ٛمَ وـمَ  ،ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ّم٦مً ٞمْ ظِم ٝمؿ رَ واطَم رْ ٝمؿ أَ ٗم  يمُ وحيٛمٚمقن قمغم أَ  ،ؿقاهلَ ُمْ ًمقن أَ ذُ ٌْ يَ 

 .فقاٟمِ ْو رِ 

 ،ٗمقا قمـ اًم٘مت٤ملوختٚمي  ،وِ زْ دوا قمـ اًمٖمَ وىمٕمَ  ،هلؿ نَ ذَ ١مْ وا ًمٞمُ اعمٜم٤موم٘ملم ضم٤مءُ  ويمٕم٤مدةِ 

قا ٓمُ ٌَ تْ قا واهمَ طُم رِ وومَ  سمْؾ  ،قانًْ ُمع اًمٜم   ٚمقَس واجلُ  واهلقانَ  ٗمًٝمؿ اعمٝم٤مٟم٦مَ ٟمْ قا َٕ ُو ورَ 

 وًمٞم٧ًْم  ،ٝم٤مٌِ ـمْ ه٤م ورَ قاع مترِ ٟمْ سم٠مَ  ٜمٕم٧ْم يْ وأَ  ،ٝم٤موٟمخٞمٚمُ  ،٦مِ ٜمَ يْ دِ اعمَ  ًمرُ صمِ  ـم٤مسم٧ْم  طمٞم٨ُم  :سمذًمؽ

 ..يمٞمدةُ إَ  ٕم٦مُ تقىمي هل اعمُ  سمْؾ  ،سم٦مٍ ًتٖمرَ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم سمٛمُ  هذه احل٤مُل 
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ًي ُءو٤ماًمٌٙمي   ٕم٦م:ٌْ ن اًم

 ن٤مهدوجُي  وقمـ ُمريمقٍب  ،هؿرِ ٘مْ ًمٗمَ  :ٗم٘م٦مزوا قمـ اًمٜمي ُمٜملم قمجَ ١مْ ؿ ٟمٗمٌر ُمـ اعمُ ّني إِ 

 ٓ ،هجدَ ًْ قا ُمَ شمُ وأَ  ،ػخٚم  هلؿ ذم اًمتي  نَ ذَ ٠مْ ًمٞمَ  ٓ ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ  اًمٜمي مَم وا إِ ٝمؿ، ومج٤مءُ ٖمٌتِ ًْ عمَ  :قمٚمٞمف

ـْ  ،رهؿٕمذُ ًمٞمَ  ُمٕمف  وِ زْ وًمٚمٖمَ  ،ٝمؿٚمُ ٛمِ قمٚمٞمف حَيْ  ُم٤م ف جيدُ ًمٕمٚمي  ومٞم٘مٕمدوا ُمع اًم٘م٤مقمديـ، وًمٙم

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ }: ٝمؿٖمُ ٚم  ٌَ يُ 

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         

        ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 .[93]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۆ

  هؿ سمٕمُض ؾمًمي 
ِ
ًي ٤مِِ سم٤مًمٌٙمي  اًمٕمٚمًمء  ؿْ قا وهُ ٙمُ ص٤مدىمقن، وسمَ  ؿْ ٟمقا وهُ ذيـ طمزِ ًمي ا ٕم٦مِ ٌْ لم اًم

ـِ  ٦مَ ٌَ ٚمْ سمٕمُ  غ احل٤مُل ك سمٚمَ ّمقن، طمتي ٚمِ خُم   ؾِ ٞمْ اًمٚمي  ـَ  ُمِ صغمي  نْ لم أَ ٤مِِ اًمٌٙمي  دِ طَم أَ  (1)ڤ دٍ يْ زَ  سم

 قمٜمدي ُم٤م ْؾ دمٕمَ  وملْ  ،ومٞمف ٧َم ٌْ ٝم٤مد ورهمي سم٤مجلِ  َت رْ ُمَ أَ  ؽ ىمدْ ٟمي إِ  ؿي ٝمُ اًمٚمي  وهق يٌٙمل وي٘مقل:

 ٜمل ذم ضمًدٍ تْ ٤مسمَ َص أَ  ٚمٛم٦مٍ ٔمْ ُمَ  سمٙمؾ   ٚمؿٍ ًْ ُمُ  ق قمغم يمؾ  شمّمدي  أَ ين  وإِ  ،ؽقًمِ ؾُم ى سمف ُمع رَ قي ٘مَ شمَ أَ 

 .ضٍ رْ قمِ  وْ أَ 

ـُ  ُس ٟمَ رواه أَ  ؿ ُم٤مهؿ وصمقاهُب ءُ ومٙم٤من ضمزا، (3)فُ ًمَ  رَ هُمٗمِ  دْ ف ىمَ ٟمي أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  هُ ؼَمَ ظْم وم٠مَ   سم

 ُمَ  ؿْ شمُ ِهْ  ٤م٤م ُمَ اُمً قَ ىمْ أَ  ٦مِ ٜمَ يْ دِ سم٤معمَ  ني إِ » ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ اًمٜمي  ني أَ  ڤ ٍؽ ٤مًمِ ُمَ 
 ؿْ تُ ٕمْ ٓمَ  ىمَ َٓ ا وَ ػْمً ًِ

 ٦مِ ٜمَ يْ دِ ٤معمَْ سمِ  ؿْ هُ وَ »؟! ىم٤مل: ٦مِ ٜمَ يْ دِ سم٤معمَ  ؿْ وهُ  ،اهلل قَل ؾُم ي٤م رَ  :ىم٤مًمقاش ؿْ ٙمُ ٕمَ قا ُمَ ٤مٟمُ  يمَ ٓي ٤م إِ يً ادِ وَ 

شرُ ذْ ٕمُ اًمْ  ؿُ ٝمُ ًَ ٌَ طَم 
(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ قمٛمرو إٟمّم٤مري إود يم٤من أطمد اًمٌٙم٤مِٞملم ذم همزوة شمٌقك ويم٤من ممـ هق: قمٚم٦ٌم سمـ زيد  (1)

ش اإلص٤مسم٦م». اٟمٔمر ذم شمرمجتف ڤأن مل جيد ُم٤م يتّمدق سمف  شمّمدق سمٕمروف قمغم ُمـ ٟم٤مل ُمٜمف يقم

(3 /111.) 

 ( ٕيمرم اًمٕمٛمري.321ش )اعمجتٛمع اعمدين»اٟمٔمر: ( 3)

 (.4161اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب: ُمـ طمًٌف اًمٕمذر قمـ اًمٖمزو، سمرىمؿ: )( 2)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 :ٓمٝمؿٝمؿ ومثٌي ٌٕم٤مصمَ يمره اهلل اٟمْ 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ} :ف شمٕم٤مممق ومٞمٝمؿ ىمقًمُ ٤م اعمٜم٤موم٘مقن ومّمدَ ُمي أَ 

 ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ

يم٤من هذا  . [167]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ػ يمَِم  وم٘مدْ  قكَ ٌُ شمَ  ٤م ذم همزوةِ ُمي وأَ  ،دٍ طُم هؿ قمـ اًمٖمزو يقم أُ دِ قؿ وىمٕمهلِ  حل٤مل خت٤مذُ ئًا ث  مُم  اعمِمٝمدُ 

وم٘م٤مل  ،ٝم٤مدقمـ اجلِ  ٕمقدِ واًم٘مُ  ون واهلقانِ و٤م سم٤مًمد  ؿ ُمـ اًمر  قمٚمٞمف ىمٚمقهُب  اٟمٕم٘مدْت  اهلل ُم٤م

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}: ؾمٌح٤مٟمف

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 .[46-41]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ 

 ٥َم همِ رَ  ـْ وُمَ  ،ٞمفًمَ إِ  رَ ٤مدَ سمَ  قمغم اًمٖمزو ٦مَ ٞمي د اًمٜم  قم٘مَ  ـْ وُمَ  ،ز ًمفقَمَزم قمغم اجلٝم٤مد ضمٝمي  ـْ ُمَ  ني إِ 

 ٞمٝم٤م..ًمَ ر إِ ؿمٛمي  ٦مِ ٜمي اجلَ  ريَح  تؿي وُمـ اؿْم  ،٤مٝم٤مدة ؾمٕمك عمٔم٤مّن  ذم اًمِمي 

  ـْ ٤م اعمٜم٤موم٘مقن ومٚمٞمًقا ُمِ ُمي أَ 
ٍ
 ،رةٌ ٝمؿ ٟمخِ ٛمُ وقمزاِِ  ،دةٌ ؽمد  ٝمؿ ُمُ ٟمٗمقؾُم  .. سمْؾ ذًمؽ ذم رء

  ملْ  سٍ ٗمُ ٟمْ َٕ  ٦مُ ٕمتقىمي اعمُ  ٦مُ ٌٞمٕمٞمي اًمٓمي  ٛمرةُ ، وهذه اًمثي ٝمزُم٦مٌ ٜمْ ُمُ  ٝمؿ ضم٤ٌمٟم٦مٌ واطُم رْ وأَ 
سملم  ًمنُ يْ د اإلِ جيِ

َ ضمقاٟمٌٝم٤م ُمقوٕمً  ِٕ ف ٟمُ ٠مْ هذا ؿَم  ـْ ك عمَ ٟمي ، وم٠مَ ٝم٤م ؾمٌٞمئًا ٖم٤مومِ  ؿَم مَم إِ  آنُ رْ د اًم٘مُ مل جيِ  ةٍ دَ ئِ ومْ ٤م، و

ٌْ  نْ ف أَ تُ ٛمَ وه٤مشمٞمٙمٛمق ؾِم   ..٤ًمٟمدَ يُ  وْ أَ  ٤مهدَ جُي  وْ أَ  ٜمٗمَؼ يُ  وْ أَ  َل ذُ ي

گ }: ُمٕمٝمؿ ؾِ ٕم٤مُمُ ذم اًمتي  ٤مص٤مرُمً  آنُ رْ اًم٘مُ  اعمٜم٤موم٘ملم ضم٤مءَ  ٤م يم٤مٟم٧م شمٚمؽ طم٤مًم٦مُ وعمي 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 .[82]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 :وٓ ىمت٤مَل  ،ادً سمَ ُمٜملم أَ ١مْ ُمع اعمُ  ، ومئا ظمروَج ظمٌػمٍ  قمٚمٞمؿٍ  نْ دُ ًمَ  ـْ ُمِ  احلٙمٞمؿُ  ف اًم٘مرارُ ٟمي إِ 

ضمقا ُمع وومقق ذًمؽ ًمق ظمرَ  ،٤مس قمغم طمٞم٤مةٍ رص اًمٜمي طْم أَ  ؿْ ومٝمُ  :ًمذًمؽ ئًا هْ ومٚمٞمًقا أَ 

ًٓ ٓي زادوهؿ إِ  اعمًٚمٛملم ُم٤م  ًمخ.إ ... وختذيئًا  ظم٤ٌم
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٤م حً ُمقو   آين  رْ اًم٘مُ  اًمٌٞم٤منُ  جيلءُ  ،قمٚمٞمٝمؿ صٞمح٦مٍ  ارون حيًٌقن يمؾي ظمقي  ٌٜم٤مءُ ؿ ضُم ّني وَٕ 

ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ } :شمٕم٤ممم ٝمؿ هذه ذم ىمقًمفطم٤مًمتَ 

ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ }: [19]ؾمقرة إطمزاب: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ

 .[31ؾمقرة إطمزاب:] {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې

 ،٦مِ ٜمَ يْ دِ  يٙمقٟمقا طم٤مضيـ ذم اعمَ ٓي ًم٘مت٤مل اعمًٚمٛملم أَ  زاُب طْم إَ  ِت ا ضم٤مءَ ذَ ون إِ يقد   :ْي أَ 

ًَ  سمْؾ   ى ې} يمؿو  دُ يمؿ ُمع قمَ رِ ُمْ أَ  ـْ وُم٤م يم٤من ُمِ  ،٤ٌمريمؿظْم قن قمـ أَ ًمُ ٠مْ ذم اًم٤ٌمدي٦م ي

 .[31]ؾمقرة إطمزاب: {ەئ ەئ ائ ائ ى

 ،ٝمؿتِ ًمي وذِ  ،ٝمؿٜمِ ٌْ ًمٙمثرة ضُم  : ىمٚمٞمئًا ٓي ٚمقا ُمٕمٙمؿ إِ ٤م ىم٤مشمَ يمؿ عمََ رِ ٝمُ فمْ وًمق يم٤مٟمقا سملم أَ 

ُ  ۴ٝمؿ، واهلل ي٘مٞمٜمِ  ِػ ٕمْ وَو   .(1)هبؿ اًمٕم٤ممل

 :ػطْم ُمـ اًمزي  ًح٤مب واًمٗمرارِ ٝمؿ ًمئاٟمْ ٚمُ ت٤ميُ  -ب

 ،ٝمؿٝم٤مد ُمًٚمٙمُ ُمـ اجلِ  اًمٗمرارُ  ، سمؾِ ُم٤مِت زَ ؿ ذم اعمقاىمػ وإَ صم٤ٌمِت  ؿ قمدمُ ًمِت ـ ؾِم وُمِ 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ} ىم٤مل شمٕم٤ممم:: ؿُّن دَ يْ ػ دَ طْم  يقم اًمزي قزم  واًمتي 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[17-16ًمتقسم٦م:]ؾمقرة ا {ڃ ڃ

 .ـٍ ّْم وطمِ  ٦مٍ ٕمَ ٚمْ يم٘مَ  ـُ ّمي حَ اعمُ  : اعمٙم٤منُ ٠مُ جَ ٚمْ اعمَ و

 .ذم داظمؾ ضمٌؾٍ  اًمٗم٤مرغُ  وهق اجلقُف  هم٤مرٍ  عُ : مجْ اعمٖم٤مراُت و

ال– ظمُؾ اعمُدي و  ومراغٍ  وْ أَ  ،ضرْ ذم إَ  رةٍ ٗمْ يمحُ  :ُػ ومٞمف اخل٤مِِ  خيتٌُئ  : ُمٙم٤منٌ سمتِمديد اًمدي

 داريـ.ضمِ  وْ أَ  ،سملم صخرشملم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/31ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»اٟمٔمر: ( 1)
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 معهم
اء:سمتخٗمٞمػ ا– ىمقنرَ ٗمْ يَ و  ا.ؿمديدً  ٤موخي٤مومقن ظمقومً  ،يٗمزقمقن ًمري

ٜمٓمٚمؼ ضم٤مل هق اعمُ وُمـ اًمر   .هدِ قمـ ـم٤مقم٦م ؾمٞم   اخل٤مرُج  : اًمٗمرُس : اجلٛمقُح قنحُ ٛمَ جيْ و

 .(1)ىهقً  ُمع ريمقِب  ،وُمٕم٤مٟمدةٍ  ٍػ ٜمْ سمٕمُ 

 عٍ ِو قْ ٝمؿ يٌحثقن قمـ ُمَ قمِ ٝمؿ وضمزَ ٝمؿ وهٚمٕمِ ة ظمقومِ ُمـ ؿمدي  ؿْ ومٝمُ  :اعمٜم٤موم٘ملم هذه طم٤مُل 

 ٌَ خَمْ  وْ أَ  ،يًؽمهؿ
قمـ اهلٚمٙم٦م،  ادً ٕمْ ٤م ُمـ اعمقت وسمُ وهرسمً  و  دُ ا ُمـ اًمٕمَ ومرارً  :هيؿوِ ١مْ يُ  ٠مٍ

 ف شمٕم٤ممم سمٞم٤مٌن جيكم  وذم ىمقًمِ  [17]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڃ ڃ ڃ ڃ} وهذا ُمٕمٜمك

 ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} هؿٞمٝمؿ وومرارَ شمقًم  

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ

 .[62]ؾمقرة اًمٜمقر: {ڳ ڳ

 ؾ  تَ ًْ ، يمًم شمُ ٔم٤مرَ ٟمْ إَ  ٧ُم ٗمِ ٚمْ شمَ  طمريم٦مٍ  وْ أَ ْ ٦ٌمٍ ٚمَ ضَم  داِث طْم ه٤مب سمُخٗمٞم٦م دون إِ : اًمذ  ُؾ ًٚم  اًمتي 

 لم.جِ اًمٕمَ  ـْ ُمِ  ةُ ٕمرَ اًمِمي 

٤م سمدون ُمٜمٍمومً  نٍ ذْ سمٖمػم إِ  ئًا ٗمتِ ٜمْ ُمُ  غَ اوَ ورَ  ٤مدَ وطَم  ؽَمَ تَ ٛمٕمٜمك اؾْم سم شذَ وَ َٓ » : ُمّمدرُ اقاذً ًمِ 

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ؿِ ٚمْ قمِ 

 :ؾًٚم  اًمتي  نِ ٠مْ ذم سمٞم٤من ؿَم  ًػم قمغم ىمقًملْمِ ٗمْ اًمتي  ُؾ هْ وأَ 

 ٤م اًمتل يٙمقنُ وظمّمقًص  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٦م ًمٚمٜمي اًمٕم٤مُمي  ؿ اعمج٤مًمَس ىم٤مل هق ُمٖم٤مدرُت  ـْ ُمَ  ؿْ ٝمُ ٜمْ ـ ومٛمِ 1

ه٤م، ومٜمجد اعمٜم٤موم٘ملم ءُ ادَ هب٤م وأَ  ٝمقُض ُمٜملم اًمٜم  ١مْ ُمـ اعمُ  ٥ُم ٚمَ ٓمْ يُ  وُمٝم٤مم   ومٞمٝم٤م شمٙم٤مًمٞمُػ 

 ؼْمَ ومئا َص  ،وشمث٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ ،٤مؿ هب٤م طمرضًم ىمٚمقهُب  ومتتٚمُئ  ،٤مقمً رْ ذَ  ٞم٘مقن هبذه اعمج٤مُمعِ يِْم 

 خم٤موم٦مَ  :ٞم٦مٍ ٗمْ ٚمقن سمخُ ؿ يتًٚمي ّني  أَ ٓي هلؿ إِ  ٚم٦مَ ٞمْ وٓ طمِ  ،ُمٜملم١مْ ومٞمٝم٤م ُمع اعمُ  ٨ِم ٙمْ هلؿ قمغم اعمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، ًمٚمٛمٞمداين3/364ش )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق» (1)

 (.3/41اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (3)
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 دَ أَ وْ أَ  ،ؾ واضم٥ٍم ا ُمـ تٛم  طمذرً  :٦ًمً ٚمْ ضمقن ظِم وخيرُ  ،ٚمٞمػٙمْ اًمتي 
ِ
ذًمؽ  ، يمؾ  ٦مٍ ٛمي ٝمِ ُمُ  اء

 .ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ُمـ اًمٜمي  ؿٍ ٚمْ وٓ قمِ  ،ذانٍ ئْ تِ اؾْم  ونَ دُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ } ف شمٕم٤ممم:ىمقًمَ  زل اهللُ ٟمْ أَ  وىمدْ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[63]ؾمقرة اًمٜمقر: {چ

 ـْ عمَ  وْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ًمٚمٜمي  ئاَل ضْم واإلِ  ٘مديرَ ف اًمتي ٤مشمِ حيٛمؾ ذم ـمٞمي  ٟمٌٞمٌؾ  ٌؼ ٚمُ وظُم  يمريؿٌ  ٌب دَ ف أَ ٟمي إِ 

 ْم٤ٌمط.قمغم آٟمْ  وشمدري٥ٌم  ٞم٦مٌ ، وذم ذًمؽ شمرسمنِ ٠مْ  قمغم ذًمؽ اًمِمي ًًم يم٤من ىم٤مِِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص فقًمَ ؾُم ورَ  ىمقا اهللَ ذيـ صدَ  اًمي ٓي ًمن إِ يْ اإلِ  ُمٜمقن طمؼي ١مْ اعمُ  ُم٤م»: ي  ؼَمِ اًمٓمي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

 ٍب طمرْ  ـْ ٝمؿ ُمِ جيٛمع مجٞمٕمَ  رٍ ُمْ قمغم أَ  :ْي أَ  :[63]ؾمقرة اًمٜمقر: {پ پ پ ڀ ڀ ڀ}

 يـقمَ  ْي أَ » :(1) قٌل حُ ٙمْ ىمـ٤مل ُمَ  :ٟمـزًم٧ْم  ذم طم٤مدصم٦مٍ  رٍ شمِم٤موُ  وْ أَ  وضم٧ٌْم  صئاةٍ  وْ أَ  ْت طمي

 .(3)شملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَل ؾُم قا رَ ٟمُ ذِ ٠مْ تَ ًْ ك يَ ر طمتي ُمْ ـتٛمٕمقا ًمـف ُمـ إَ  اضْم مل يٜمـٍمومقا قمًمي  ٦مِ ٕمَ ٛمُ اجلُ 

قمـ  ٦ًمً ٚمْ ٝمؿ ظِم ٍماومُ واٟمْ  ،اعمٜم٤موم٘ملم ُؾ شمًٚم   اعمرادَ  ني  أَ مَم يـ إِ ٗمن  اعمُ  ٥م سمٕمُض وذهَ  -3

 سمذيمرهؿ اعمٕم٤مذيرَ  و  دُ ٤م ىمٌؾ اخلروج عمئاىم٤مة اًمٕمَ ُمي إِ  :وِ زْ ٝم٤مد واًمٖمَ اعمِم٤مريم٦م ذم اجلِ 

ٝمؿ قمغم قِص ٙمُ ٟمُ  ؿي صمُ  ،ُمٜملم١مْ ٤م سمٕمد ظمروضمٝمؿ ُمع اعمُ ُمي وإِ  ،٦مَ اًمقاهٞمَ  َؾ ٚمَ واًمٕمِ  اًمٙم٤مذسم٦مَ 

 ف ومٞمًم يكم..ت سمٞم٤مٟمُ ٠مْ ؾمٞمَ  وهذا ُم٤م .ىرَ ٘مَ ٝمْ ٝمؿ اًم٘مَ ٕمِ راضُم وشمَ  ،ٝمؿوؾِم ءُ رُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل، وي٘م٤مل أسمق أيقب، وي٘م٤مل أسمق ُمًٚمؿ )واعمحٗمقظ  : هق ُمٙمحقل اًمِم٤مُمل، أسمق قمٌدُمٙمحقل (1)

تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء »هـ وسمْمع قمنمة(. يٜمٔمر:  111إول(، اًمدُمِم٘مل اًمٗم٘مٞمف. )شمقرم ؾمٜم٦م 

 (.318/ 11ـ طمجر )، ٓسمشتذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، 464/ 38، ًمٚمٛمزي )شاًمرضم٤مل

 (.18/122ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (3)
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 :٦مٍ واهٞمَ  ذارٍ قمْ ٍماف سم٠مَ ًمئاٟمْ  اًمٗم٤مضمرةَ  ًمنَ يْ ٝمؿ إَ طمٚمٗمُ  - ضمـ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ُمٜمٝمؿ  رَ دَ سمَ  ؿي صمُ  ،قكَ ٌُ شمَ  ةِ وَ زْ صدر ُمٜمٝمؿ ذًمؽ ذم همَ : [43]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڃ ڃ ڃ

  ﯀﯁ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶} :زابطْم ُمثؾ ذًمؽ يقم إَ 

 .[12]ؾمقرة إطمزاب: {  

 املٓافكني: زاُسِعَأ

ده٤م جيِ  ،ٝم٤مدقمـ اعمِم٤مريم٦م ذم اجلِ  اًمٙم٤مذسم٦مِ  ٦مِ ذار اعمٜم٤موم٘ملم اًمقاهٞمَ قمْ ذم أَ  َؾ ُم  ت٠مَ اعمُ  ني إِ 

 ٤م ومٞمًم يكم:شمٜمحٍم شم٘مريًٌ 

 :ؿ قمقرةٌ سمٞمقَت  ني ٝمؿ أَ زقمٛمُ  -1

 } :ًم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممميم ﮽  ﮾ ﮿ ﯀﯁  ﮹  ﮺ ﮻ ﮼ ﮶ ﮷ ﮸

 زاب.طْم وهذا ذم همزوة إَ  ،[12 :]ؾمقرة إطمزاب {  

 ا.وًّ دُ يٚم٘مقا قمَ  ُمٜملم ًمـ١مْ اعمُ  ني ٝمؿ أَ زقمٛمُ  -3

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ}اله: يف طُ  قال طز  

،  [167]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ

 الجقش. ِث ؾُ فم بثُ صرافِ قفم واكْ بعد تول   دٍ ُح وهذا يف غزوة أُ 

 اًمٜم   تٜم٦مَ ٝمؿ ومًِ ٗمُ ٟمْ ؿ خي٤مومقن قمغم أَ ّني ٝمؿ أَ زقمٛمُ  - 2
ِ
 :٤ًمء

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ } :۵يمًم ىم٤مل 

 .[49]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڦ ڦ ڦ ڄ

ـِ  د  ذم اجلَ  ٤م ٟمزًم٧ْم ّني يـ أَ ٗمن  اعمُ  ر سمٕمُض ذيمَ  قمـ  اًم٘مٕمقدَ  ملسو هيلع هللا ىلص لي ٌِ اًمٜمي  َل ٠مَ طملم ؾَم  سٍ ٞمْ ىمَ  سم
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 رٌ ذْ وهق قمُ  (1)-اًمروم- رٗمَ ْص سمٜمل إَ  ى ٟم٤ًمءَ أَ رَ  نْ ًمف إِ  صؼْمَ  ف ٟٓمي تذر سم٠مَ واقمْ  ،اجلٝم٤مد

  ر ٓيم٤من يمًم ذيمَ  نْ ف وإِ ٟمي َٕ  :واهٍ 
ِ
وُم٤م  اًم٘مت٤ملِ  ؾم٤مطم٦مَ  ني وم٢مِ  :ٗمرْص سمٜمل إَ  يّمؼم قمغم ٟم٤ًمء

ً   ٗمقف وشمراؿمٍؼ ٍؿ سملم اًمّم  حيدث ومٞمٝم٤م ُمـ شمئاطُم  ً   ٝم٤مم وضٍب سم٤مًم  ٞمقف، يمٗمٞمٚم٦مٌ سم٤مًم

 .٦مِ ٞمي ٚم  ف ذًمؽ سم٤مًمٙمُ ًٞمَ ٜمْ شمُ  نْ سم٠مَ 

 سم٤مًمٜم   ٗمرادَ آٟمْ  ني إِ  ؿي صمُ 
ِ
ف، ىمٚمٌَ  ُض اعمرَ  أَلَ  قمغم ُمـ ُمَ ٓي إِ  ٌر قمًػمٌ ُمْ ذم هذه اعمقاىمػ أَ  ٤ًمء

 وسمٕمُض  ٤ًمءُ  اًمٜم  ٓي ٤م إِ د ذم سمٞمقِت قضَم وٓ يُ  ٦مِ ٜمَ يْ دِ ه ذم اعمَ ٤م ىمٕمقدُ ُمي أَ  ،ُمـ ٟمٗمًف اءُ ـ اًمدي ومتٙمي 

 ى واًمٗمُ رْ واعمَ  ًمدانِ ٞمقخ واًمقِ ـ اًمِم  ذار ُمِ قمْ ذوي إَ 
ِ
 اًمٜم   ، ومٗمتٜم٦مُ ٘مراء

ِ
 رُب ىمْ هٜم٤م أَ  ٤ًمء

ڤ ڤ ڤ ڤڦ }: ۵ه وم٘م٤مل رَ ذْ ٞمف ُمـ هٜم٤مك، وًمذًمؽ ًمـؿ ي٘مٌؾ اهلل قمُ ًمَ إِ 

 .[49]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڦ ڦ ڦ ڄ

  فِ قضم  ًمن واًمتي يْ اإلِ  ص٤مدُق  هذا اعمٜم٤مومَؼ  ني ومٚمق أَ 
ِ
ومراًرا ُمـ  :اًمٞمًػمةَ  ٦مَ ٜمَ تْ ًمقاضمف اًمٗمِ  واًمقٓء

 .(3)اًم٘مرارُ  َس ئْ وسمِ  ؿَ ٜمي ٝمَ  ضَم مَم ف إِ ٚمُ قِص ، اًمتل شمُ ٗم٤مِق واًمٜم   رِ ٗمْ اًمٙمُ  ، وهل ومتٜم٦مُ اًمٕمٔمٞمٛم٦مِ  اًمٗمتٜم٦مِ 

 :ٝم٤مد ًمِم٤مريمقا ذم اجلِ ٓي قمٜمدهؿ وإِ  ُم٤مَل  ف ٟٓمي ٝمؿ أَ زقمٛمُ  -4

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ،ُمـ اعم٤مل ويم٤من ًمٜم٤م ؾمٕم٦مٌ  ،٤مٟمَ رْ : ًمق ىمدَ واعمٕمٜمك [43]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڃ ڃ ڃ

ڃ ڃ } ٗم٤مِق واًمٜم   سم٤مًمٙمذِب  [43]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڄ ڄ} ٜم٤م ُمٕمٙمؿضْم رَ خلَ 

وذًمؽ ذم همزوة  (2)ومل خيرضمقا ٜمٞم٤مءَ همْ ؿ يم٤مٟمقا أَ ّني َٕ  : [43]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڃ ڃ

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی } :ىم٤مًمف شمٕم٤ممم ٜم٤مهؿ ُم٤مقمغم همِ  ًمٞمُؾ ، واًمدي قكَ ٌُ شمَ 

،  [86 :]ؾمقرة اًمتقسم٦م {ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/141ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( و11/114ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)

 ( د/قم٤مدل اًمِمدي.322-323، )صشدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م» (3)

 ( سمتٍمف يًػم.2/444ش )زاد اعمًػم» (2)
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     } :ف ؾمٌح٤مٟمفوىمقًمُ  ٜمك.اًمٖمِ  :ِي أَ  :قلقا اًمٓمي وًمُ وأُ 

]ؾمقرة  {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ       

 .قكَ ٌُ ، وهذا ذم همزوة شمَ  [92اًمتقسم٦م:

 ٝمؿ قمـ اخلروج ًمٚمجٝم٤مد:ٞمٝمؿ ىمد ؿمٖمٚمتْ ٚمِ هْ ؿ وأَ قاهلَ ُمْ أَ  ني ٝمؿ أَ زقمٛمُ  – 1

ه حاك  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}: قال سب

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ

 .[11]ؾمقرة اًمٗمتح: {گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ

ـِ  ل  ٌِ ـمُ رْ ؾ اًم٘مُ ٟم٘مَ   ؿُ ٚمَ ؾْم وأَ  ٦مُ ٜمَ ٞمْ ٝمَ وضُم  ٦مُ ٜمَ يْ زَ وُمُ  ٤مرُ ٗمَ ؿ همِ ّني أَ »: ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  قمـ اسم

 ل  ٌِ ـمُ رْ اًم٘مُ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ  .٦مِ ٜمَ يْ دِ اعمَ  اًمذيـ يم٤مٟمقا طمقَل  راُب قمْ وهؿ إَ  ،يُؾ واًمدي  عُ جَ ؿْم وأَ 

 .(1)شاعمحُض  ٗم٤مُق وهذا هق اًمٜم   :سمٕمد ذًمؽ

ف ٟمي أَ  ٤مُس اًمٜمي  ًمٞمٕمٚمؿَ  :َي دْ وؾم٤مق اهلَ  ،ةٍ رَ ٛمْ سمٕمُ  مَ رَ طْم وىمد أَ  ٦مَ ٙمي  ُمَ مَم قم٤مم اًمٗمتح إِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ج اًمٜمي ظمرَ 

 ،قاهلؿُمْ ٝمؿ َٕ ٚمٝمؿ قمـ اخلروج ُمٕمف ُمٕم٤مجلتُ ف ىمد ؿمٖمَ ٟمي ٚمقا سم٠مَ وشمٕمٚمي  ،ومتث٤مىمٚمقا قمٜمف ،٤ميريد طمرسمً  ٓ

 ڃ ڃڄڄڄڄڃ } :(3)ٚمٞمٝمؿهْ واًم٘مٞم٤مم سم٠مَ  ،ُمٕم٤ميِمٝمؿ ئاِح ْص وإِ 

 .[11 :]ؾمقرة اًمٗمتح {ڇچ چ چ چ ڃ

 ..ه٤م يمثػمٌ همػمَ  وًمٕمؾي  ،٤مذسم٦مِ اًمٙم ٦مِ ذار اًمقاهٞمَ قمْ ه ُمـ هذه إَ أُمٙمـ طمٍْمُ  هذا ُم٤م

 :اًمٖمزوات ٕم٤مت سمٞمٜمٝمؿ ىمٌَؾ ٤مِِ اًمِمي  ُمٜملم سم٨ٌم  ١مْ ٝمؿ اعمُ ختذيٚمُ  - د

ًي ظْم سمٜم٘مؾ إَ  ظم٤مص   ضم٤مُف رْ اإلِ و  شمِمٛمؾ ٟم٘مَؾ  ٤مقم٦مُ ؿَم اإلِ و .ٜم٦م ًمٚمنمي  ٦م اعمتْمٛم  ئَ ٞم  ٤ٌمر اًم

 ًَ وطَم  ،ٝم٤مئِ ٞم  ؾَم  ،٤ٌمرظْم إَ 
 .(2)٤مٝمَ ٜمِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.16/368ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل( »1)

 (.16/368ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»(، 36/48ش )ٓمؼميشمٗمًػم اًم( »3)

 –، أمحد سمـ ٟم٤مس اخلٓم٤مف ... ـمٌٕم٦م: دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ... اًمٓمٌٕم٦م إومم شاعمرضمٗمقن» (2)

 (.6هـ( )ص 1431)
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 ،اهلزيٛم٦مِ  وِح رُ  قمغم سم٨م   ع اعمًٚمؿِ ٝمؿ ُمع اعمجتٛمٚمِ ًم٘مد درج اعمٜم٤موم٘مقن ذم شمٕم٤مُمُ 

٤م وشمقهٞمٜمً  ،ػ  ًمٚمّمي  ٦مً قمَ زَ قمْ زَ  :اًم٤ٌمـمٚم٦مِ  اضمٞمِػ رَ وإَ  ،اًمٙم٤مذسم٦مِ  قم٤مي٤مِت اًمد   ٤مقم٦مِ ؿَم وإِ 

ِِ  ٤موشم٘مقيًْم  ،قيم٦ما ًمٚمِمي ويمًن  ،قىًمٚم٘مُ   ..ؿِ ًمٚمٕمزا

ً   ًمذا يم٤مٟم٧ْم  ٝمؿ ٤مُمِ ٝمَ ؾِم  رِ ٝمَ فمْ أَ  ـْ ُمِ  سمْؾ  ،ئال اعمٜم٤موم٘ملموظِم  صِ ظمّم٤مِِ  رزِ سمْ ُمـ أَ  ٛم٦مُ هذه اًم

 ،ةٍ دَ تٕمد  ُمُ  قالٍ طْم ، ومٙم٤من ذًمؽ ُمٜمٝمؿ قمغم أَ ٝمقّن٤م ًمٚمجًد اعمًٚمؿِ قضم  تل يُ ٝمؿ اًمي ٤مطمِ ُمَ ورِ 

 :ُمٜمٝم٤م ،تٚمٗم٦مٍ خُمْ  فٍ ضُم وْ وأَ 

 ُمٜملم ىمٌؾ ظمروضمٝمؿ ًمٚمٖمزوات:١مْ ٝمؿ اعمُ ضم٤مومُ رْ إِ 

 زاب:طمْ همزوة إَ  ُمٜملم ىمٌَؾ ١مْ ٝمؿ ًمٚمٛمُ ٝمؿ وختذيٚمِ شمقهٞمٜمِ  أ. ُمقاىمُػ 

ك طمتي  :ُمٜملم١مْ ٝمؿ ًمٚمٛمُ ٝمؿ وشمٕمقي٘مَ وختذيٚمَ ؿ زاب حيٙمل اهلل طم٤مهلَ طْم ذم همزوة إَ  ؿْ ومٝم٤مهُ 

 :هو  دُ ٞم٤م قمَ ٘مْ ف ذم ًمُ وُمِم٤مريمتِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  وهؿ قمـ اخلروج ُمع اًمٜمي يّمد  

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ } :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

 .[19-18]ؾمقرة إطمزاب: {ژ ژ ڑ ڑک

 :ومٞمٝم٤م ضم٤مءَ  قالٍ ىمْ أَ  صمئاصم٦مَ  ذم شمٗمًػمه هلذه أي٦مِ  ل  ٌِ ـمُ رْ اًم٘مُ  ٤ممُ ُمَ اإلِ  دَ رَ وْ أَ 

، سٍ أْ رَ  ٦مُ ٚمَ يمَ  أَ ٓي ف إِ ح٤مسمُ ْص وأَ  دٌ ٛمي حُمَ  ؿ اعمٜم٤موم٘مقن: ىم٤مًمقا ًمٚمٛمًٚمٛملم: ُم٤مّني أَ  :ه٤مدُ طَم أَ 

 ٞمٜم٤م.ًمَ إِ  ُٚمؿي ومٝمَ  ،وُمـ ُمٕمف وهق ه٤مًمٌؽ 

 :ْي أَ  :ٞمٜم٤مًمَ إِ  قاّنؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم: هُٚمؿي ظْم ىم٤مًمقا إلِ  :٦مَ ٔمَ يْ رَ ُمـ سمٜمل ىمُ  قدُ ٝمُ ؿ اًمٞمَ ّني أَ : ٤ميناًمثي 

 ا.دً طَم ُمٜمٙمؿ أَ  ِؼ ٌْ مل يُ  ،رفمٗمِ  نْ إِ  ٤منٍ ٞمَ ٗمْ ٤م ؾُم سمَ أَ  ني ، وإِ ف ه٤مًمٌؽ ٟمي وم٢مِ  :ادً ٛمي ووم٤مرىمقا حُمَ  ،ٞمٜم٤مًمَ شمٕم٤مًمقا إِ 

ـُ  ُم٤م :٤مًم٨َم اًمثي  ُم٤مح يم٤من سملم اًمر   ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ح٤مب اًمٜمي ْص أَ  ـْ  ُمِ رضمئًا  ني : أَ دٍ يْ زَ  طمٙم٤مه اسم

  ً  :ْي أَ  :، ىمد شُمٌع سمؽ وسمّم٤مطمٌؽزَمي إِ  ؿي ٞمف: هٚمُ سمِ ف وأَ ُم  قه ويم٤من ُمـ أُ ظُم وم٘م٤مل أَ  ،ٞمقفواًم
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 قلِ ؾُم  رَ مَم ٥م إِ وذهَ  .كرِ ُمْ ف سم٠مَ ٟمي ؼِمَ ظْم ُٕ  اهللِو ،٧َم سمْ : يمذَ ٞمط سمؽ وسمّم٤مطمٌؽ. وم٘م٤مل ًمفطمِ ىمد أُ 

چ چ ڇ }: سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ڠ ُؾ يْ ؼْمِ ل قمٚمٞمف ضمِ ٟمزَ  ه، ومقضمده ىمدْ ؼِمَ خْ ًمٞمُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ٌل  ٚمَ ٕمْ واًمثي  ي  دِ رْ ٤موَ ره اعمَ ذيمَ .  [18]ؾمقرة إطمزاب: {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ
 

 ٤م.ًْم يْ أَ  (1)

ـُ »: فوًمٗمٔمُ   ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  قمٜمد اًمٜمي  ـْ ُمِ  رضمٌؾ  َؼ ٚمَ ٓمَ زاب، اٟمْ طْم هذا يقم إَ  :دٍ يْ زَ  ىم٤مل اسم

ُم٤مح ذم هذا وٟمحـ سملم اًمر   ٧َم ٟمْ : أَ وم٘م٤مل ًمف ،وٟمٌٞمذٌ  قاءٌ وؿِم  سملم يديف رهمٞمٌػ  ٤مهُ ظَم ومقضمد أَ 

  ً  ٓ ػ سمفٚمِ ح٤مسمؽ، واًمذي تْ ْص وم٘مد شُمٌع ًمؽ وَٕ  ،هذا زَمي إِ  ؿي وم٘م٤مل: هٚمُ  ؟ٞمقفواًم

ل ٟمزَ  ومقضمده ىمدْ  ،هؼِمُ خُيْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل   اًمٜمي مَم ٥م إِ ، ومذهَ ٧َم سمْ : يمذَ ا. وم٘م٤ملدً سمَ ا أَ دً ٛمي هب٤م حُمَ  يًت٘مؾ  

٤م ُمـ ، ظمقومً  [18]ؾمقرة إطمزاب: {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ} :هبذه أي٦مِ  ُؾ يْ ؼْمِ قمٚمٞمف ضمِ 

 .(3)شٕم٦مً ٛمْ وؾُم  ي٤مءً  رِ ٓي إِ  حييون اًم٘مت٤مَل  اعمقت. وىمٞمؾ: ٓ

 ،هؿ قمـ اعمِم٤مريم٦موىمٕمقدُ  ،وِ زْ ٝمؿ قمـ اًمٖمَ ٗمُ يٙمٗمٞمٝمؿ ختٚم   اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ني هٜم٤م أَ  ْؾ ُمي وشم٠مَ 

 ،ُمٜملم١مْ ف ُمـ اعمُ اؾمتٓم٤مقمقا ختذيٚمَ  ـِ ُمَ  ٕمٞمدِ ٘مْ ٞمط وشمَ ٌِ ثْ ؿ ومقق ذًمؽ جيٝمدون ذم شمَ ّني إِ  ْؾ سم

 . ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ٝمؿ سمٛمزاقمٛمٝمؿ ذم ُمِم٤مريمتٝمؿ ًمٚمٜمي وشمقهٞمٜمِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 437، اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اعمٗمن  اعمِمٝمقر، )شمقذم: هق: أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ أسمق إؾمح٤مق اًمثٕمٚمٌل (1)

اًمذي وم٤مق همػمه ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم، ش اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم»هـ(، يم٤من أوطمد زُم٤مٟمف ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم، وصٜميػ 

وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: ي٘م٤مل ًمف: اًمثٕمٚمٌل واًمثٕم٤مًمٌل وهق ًم٘م٥م ٓ ٟم٥ًم، روى قمـ مج٤مقم٦م، ويم٤من طم٤مومًٔم٤م 

ً٘م٤م، أظمذ قمٜمف أسمق احلًـ اًمقاطمدي، وذيمره قمٌد ؾمًمقمٞمؾ اًمٖمٗم٤مر سمـ إ قم٤معًم٤م سم٤مرقًم٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦م ُمقصمي

ث قمـ أبش شم٤مريخ ٟمٞم٤ًمسمقر»اًمٗم٤مرد ذم   وأصمٜمك قمٚمٞمف، وىم٤مل: وهق صحٞمح اًمٜم٘مؾ ُمقصمقق سمف، طمدي

ـم٤مهر اسمـ ظمزيٛم٦م، واإلُم٤مم أب سمٙمر سمـ ُمٝمران اعم٘مرئ، ويم٤من يمثػم احلدي٨م يمثػم اًمِمٞمقخ، شمقذم  ؾمٜم٦م 

 ؾمٌع وقمنميـ وأرسمٕمًم٦ِم.

ش ُمٕمجؿ إدسم٤مء»(، 217/ 7ش )اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت»(، 81 -79/ 1ش )وومٞم٤مت إقمٞم٤من»يٜمٔمر: 

 (.19-18: 4ش )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى»(، اًمًٌٙمل ذم 26/ 1)

 (.14/111ش )شمٗمًػم اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل( »3)
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 :قكَ ٌُ شمَ  ُمٜملم ىمٌؾ همزوةِ ١مْ ٝمؿ ًمٚمٛمُ ٝمؿ وختذيٚمِ شمقهٞمٜمِ  ب ـ ُمقاىمُػ 

سبحاكهذكَ  فؿـفا ما ه  بؼول  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}: ره اهلل 

 ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

ِ  9 [81]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڈ ڈ ڎ َ  ه مسؾُك ك  إ إ قن  هُ  9نُ طَ رْ الؿـافؼ زوةِ  مْ ففا  قبل غ

ءَ ثْ وأَ  وكَ بُ تَ  ةِ مُ  ـا ـ   ـادا  ال
 

ؿُ  ملسو هيلع هللا ىلص بي ومْ لؾ ؾخروج  قةِ الص  مـقن ل هُ  ،د ا  كو يف الؿؼابل  مْ كا

ـ  ثب  يُ  سطون ال ا يف الحَ رُ ػِ ـْ تَ  ٓ :ويؼولون ،ا  .ر  و

ـِ  ضم٤مءَ   ؿِ ٚمَ يْ قَ ٤م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا جيتٛمٕمقن ذم سمٞم٧م ؾُم ٤مؾًم ٟمَ أُ  ني أَ  ٤ممٍ َِم هِ  ذم ؾمػمة اسم

ٌ  يُ  ي  قدِ ٝمُ اًمٞمَ   ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ٜمي اًم ٞمٝمؿُ ًمَ ٨م إِ ومٌٕمَ  ،قكَ ٌُ ذم همزوة شمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلِ ؾُم ٤مس قمـ رَ ٓمقن اًمٜمي ث

ـَ  ٦مَ حَ ٚمْ ـمَ   ،ؿٍ ٚمَ يْ قَ ؾُم  قمٚمٞمٝمؿ سمٞم٧َم  َق ر  حُيَ  نْ ه أَ رَ ُمَ وأَ  ،فح٤مسمِ ْص ُمـ أَ  رٍ ٗمَ ذم ٟمَ  (1) اهلل دِ ٞمْ ٌَ قمُ  سم

ـُ  ٤مكُ حي اًمْمي  تحؿوم٤مىمْ  ،ؾومٗمٕمَ   ؿَ حَ تَ واىمْ  ،فٚمُ ضْم رِ  ٙمنْت وم٤مٟمْ  ،ر اًمٌٞم٧مفمٝمْ  ـْ ُمِ  ٦مَ ٗمَ ٞمْ ٚمِ ظَم  سم

ـُ  ،ٚمتقاومْ وم٠مَ  ،فح٤مسمُ ْص أَ   .(3) ٍق ػْمِ سمَ أُ  ويم٤من ُمٜمٝمؿ اسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أسمق حمٛمد، صح٤مب، ؿمج٤مع. وهق ڤسمـ قمثًمن سمـ قمٛمرو اًم٘مرر  هق: ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل (1)

أصح٤مب اًمِمقرى، وأطمد اًمثًمٟمٞم٦م اًم٤ًمسم٘ملم إمم اإلؾمئام،  أطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـ، وأطمد اًمًت٦م

ذم  ملسو هيلع هللا ىلصويمؾ ذًمؽ ًم٘مٌف سمف رؾمقل اهلل ش ـمٚمح٦م اًمٗمٞم٤مض»وش ـمٚمح٦م اخلػم»وش ـمٚمح٦م اجلقد»وي٘م٤مل ًمف 

 ُمٜم٤مؾم٤ٌمت خمتٚمٗم٦م.

، وسم٤ميٕمف قمغم اعمقت، وم٠مصٞم٥م سم٠مرسمٕم٦م وقمنميـ ضمرطًم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص -ؿمٝمد أطمًدا وصم٧ٌم ُمع رؾمقل اهلل 

ٌؾ قمٜمف سمٞمده طمتك ؿمٚم٧م أصٌٕمف، ؿمٝمد اخلٜمدق وؾم٤مِر اعمِم٤مهد، سمٜمٗمًف، واشم٘مك اًمٜم ملسو هيلع هللا ىلصووىمك اًمٜمٌل 

 ويم٤مٟم٧م ًمف دم٤مرة واومرة ُمع اًمٕمراق.

وهمػمهؿ. وقمٜمف أوٓده: حمٛمد وُمقؾمك  ڤوقمـ أب سمٙمر وقمٛمر   ملسو هيلع هللا ىلصروى قمـ اًمٜمٌل 

 هـ، يقم اجلٛمؾ(. 26وحيٞمك وقمٛمران وقم٤مِِم٦م، وُم٤مًمؽ سمـ أوس سمـ احلدصم٤من وهمػمهؿ. )شمقذم: 

ؾمػم »(، 764/ 3ش )آؾمتٞمٕم٤مب»(، 339/ 3، ٓسمـ طمجر)شًمّمح٤مسم٦ماإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ا»يٜمٔمر: 

 (.32/ 1، ًمٚمذهٌل )شأقمئام اًمٜمٌئاء

اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م »(. وىم٤مل قمٜمف ص٤مطم٥م 318-4/317رواه اسمـ هِم٤مم ) (3)

 ( د/ ُمٝمدي رزق اهلل.3/199إؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع: ومٝمق وٕمٞمػ. )ش: دراؾم٦م شمقصمٞم٘مٞم٦م تٚمٞمٚمٞم٦م
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ون زُ ٝمِ تَ ٜمْ ، يَ ؿِ ٛمَ اهلِ  وشم٘مقيضِ  ،٦مِ ٚمَ ٌَ ٚمْ داث اًمٌَ طْم ذم إِ  اعمٜم٤موم٘ملم ُم٤موٞم٦مً  ؾمٞم٤مؾم٦مُ  شمٔمؾ  و

ًِ  قكَ ٌُ ومٗمل همزوة شمَ  :داَث طْم يًتثٛمرون إَ  ،َص رَ اًمٗمُ  ـُ ٝم٤م يذيمُ ٟمٗم  -$- ؿِ ٞم  اًم٘مَ  ر اسم

ً  ْص ه ُمـ أَ ر همػمُ يمًم ذيمَ  ـُ  ٦مُ ٕمَ يْ دِ ُمٜمٝمؿ وَ  ،ط ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمهْ ؽ اًمري وًمئِ أُ  نَ ٠مْ ؿَم  ػَمِ ح٤مب اًم  سم

ـِ  ورِ ٛمْ ق سمٜمل قمَ ظُم أَ  ٧ٍم ٤مسمِ صمَ  ٘م٤مل يُ  ٦مَ ٛمَ ٚمَ ًمٌٜمل ؾَم  طمٚمٞمٌػ  عَ جَ ؿْم ُمـ أَ  ٌؾ ضُم وُمٜمٝمؿ رَ  ،ٍف قْ قمَ  سم

ٌِم  ًمف: خَمْ 
ـُ  (1)  ٍ  سم مُحَػم 

(3()2). 

٤م ٞمًٌ هِ رْ ٤م وشمَ ضم٤مومً رْ ٟملم ذم احل٤ٌمل إِ ٘مري ا ُمُ همدً  ؿْ ٤م سمٙمُ ٟمي ٝمؿ ًمٌٕمض: واهلل ًمٙم٠مَ ىم٤مل سمٕمُْم 

ـُ  ٌِم  ُمٜملم. وم٘م٤مل خَمْ ١مْ ًمٚمٛمُ  ٍ  سم  ٦مَ ٤مَِ ٤م ُمِ ُمٜمي  يمؾ   َب ُيَي  نْ ٤مَى قمغم أَ ىمَ  أُ ين  أَ  ُت دْ دَ : واهلل ًمقَ مُحَػم 

 ٙمؿ هذه.عم٘م٤مًمتِ  آنٌ رْ يٜمزل ومٞمٜم٤م ىمُ  نْ ٤م ٟمٜمٗمٚم٧ُم أَ ٟمي وأَ  ،ضمٚمدةٍ 

ـِ  رِ ًمي ًمٕمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قُل ؾُم ىم٤مل رَ  ُ وم٢مِ  :مَ قْ ٘مَ اًمْ  كِ رِ دْ أَ » :ڤ ٤مِهٍ يَ  سم  ،اقْ ىمُ ؽَمَ اطْم  دِ ىمَ  ؿْ ّني

، وم٘م٤مل رٌ ًمي ٞمٝمؿ قمَ ًمَ إِ  َؼ ٚمَ ٓمَ ، وم٤مٟمْ شاذَ يمَ ا وَ ذَ يمَ  ؿْ تُ ٚمْ ىمُ  ْؾ : سمَ ْؾ ٘مُ ا، ومَ وْ رُ ٙمَ ٟمْ أَ  نْ وم٢مِ  قا؟٤مًمُ  ىمَ ًمي قمَ  ؿْ ٝمُ ٚمْ ًَ ومَ 

ـُ  ٦مُ ٕمَ يْ دِ ٞمف، وم٘م٤مل وَ ًمَ يٕمتذرون إِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَل ؾُم قا رَ شمُ هلؿ ذًمؽ، وم٠مَ   قُض ٤م ٟمخُ ٜمي : يمُ ٧ٍم ٤مسمِ صمَ  اسم

 {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ} :زل اهلل ومٞمٝمؿٟمْ وم٠مَ  .وٟمٚمٕم٥ُم 
 .[61]ؾمقرة اًمتقسم٦م:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.176/ 7ش )اإليمًمل»ُم٤ميمقٓ: خمٌم سمًٙمقن اخل٤مء ويمن اًمِملم اعمخٗمٗم٦م وسمٕمده٤م ي٤مء. يٜمٔمر: ىم٤مل اسمـ  (1)

: ي٤مءه ُمِمددة ُمٙمًقرة. يٜمٔمر:  (3)  (.117/ 3ش )اإليمًمل»محػم 

 ، طمٚمٞمػ ًمٌٜمل ؾمٚمٛم٦م ُمـ إٟمّم٤مر، يم٤من ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ًمف ذيمر ذمهق: خمٌم سمـ محػّم إؿمجٕمل (2)

سمًٜمده إمم اسمـ قم٤ٌمس، وسمًٜمد آظمر ش شمٗمًػم اسمـ اًمٙمٚمٌل»ُمٖم٤مزي اسمـ إؾمح٤مق ذم همزوة شمٌقك، وذم 

]ؾمقرة  {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}إمم اسمـ ُمًٕمقد أٟمف ممـ ٟمزل ومٞمف: 

ىم٤مل: ومٙم٤من ممـ قمٗمل قمٜمف خمٌم سمـ محػم، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، همػم اؾمٛمل واؾمؿ أب،  [61اًمتقسم٦م: 

قم٤م خمٌم رسمف أن ي٘متؾ ؿمٝمٞمًدا طمٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ سمف، وم٘متؾ يقم اًمٞمًمُم٦م، اًمرمحـ، ومد اهلل سمـ قمٌد ومًًمه قمٌد

 ومل يٕمٚمؿ ًمف أصمر.

، ٓسمـ شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 1281/ 2، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»يٜمٔمر: 

 (.44/ 6ش )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، 131/ 1إصمػم )
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ـُ  ٌِم  وم٘م٤مل خَمْ  ٍ مُحَ  سم ومٙم٤من اًمذي قُمٗمل  .ِب أَ  ؿُ ل واؾْم ٛمِ اؾْم  د بَ ىمٕمَ  !اهلل قَل ؾُم : ي٤م رَ ػم 

ُيٕمٚمؿ سمٛمٙم٤مٟمف،  ا ٓؾ ؿمٝمٞمدً ُي٘متَ  نْ أَ  اهللَ َل ، وؾم٠مَ ـِ مْحَ اًمري  دَ ٌْ ك قمَ قمٜمف ذم هذه أي٦م، وشَمًٛمي 

 .(1)رٌ صمَ ًمف أَ  دْ قضَم يُ  ، ومٚمؿْ ٦مِ ُمَ ًَم ومُ٘متؾ يقم اًمٞمَ 

 ْ  قَ ومٝم٤م هُ  :راده٤مومْ  أَ مَم اه إِ شمٕمدي  سمْؾ  ،اعمًٚمٛم٦مِ  اعمٜم٤موم٘ملم قمغم اجلًمقم٦مِ  ضم٤مُف رْ ي٘متٍم إِ  ومل

سمف  َػ ضَم رْ وم٠مَ  ،٤مُم٦م ومٞمٝمؿىمَ ه سم٤مإلِ رَ ُمَ وأَ  ،فٚمِ هْ قمغم أَ  ڤ٤م ٞمًّ ٚمِ ػ قمَ ظمٚمي  ىمدْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اًمٜمي 

ًٓ ثْ تِ  اؾْم ٓي ٗمف إِ ظمٚمي  ُم٤م :وىم٤مًمقا ،اعمٜم٤موم٘مقن  .٤م ُمٜمفٗمً وختٗم   ، ًمف٘م٤م

ـُ ا كِم  قمَ  ذَ ظَم  ىم٤مل ذًمؽ اعمٜم٤موم٘مقن أَ ومٚمًمي   ؿي صمُ  ،فئاطَم اهلل قمٚمٞمف ؾِم  روقانُ  ٥ٍم ٤مًمِ  ـمَ ِب أَ  سم

ؿ زقمَ  ،اهلل لي ٌِ وم٘م٤مل: ي٤م ٟمَ  (3)سم٤مجُلُرف وهق ٟم٤مزٌل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَل ؾُم ك رَ شمَ ك أَ ج طمتي ظمرَ 

ل ٜم  ٙمِ ًمَ قا، وَ سمُ ذَ يمَ » وم٘م٤مل: .لُمٜم   ٧َم ٗمْ وختٗمي  ،ٜملتَ ٚمْ ٘مَ ثْ تَ ؽ اؾْم ٟمي تٜمل أَ ٗمْ ًم ظمٚمي ٟمي إِ ؽ ٟمي أَ اعمٜم٤موم٘مقن 

 نْ أَ  كِم  ٤م قمَ  يَ َى رْ  شمَ ئَا ومَ أَ  ،َؽ ٚمِ هْ أَ  وَ كِم هْ أَ  ل ذِم ٜمِ ٗمْ ٚمُ ٤مظْم ومَ  ،عْ ضمِ ٤مرْ ومَ  ،لاِِ رَ وَ  ٧ُم يمْ رَ ٤َم شمَ عمَِ  َؽ تُ ٗمْ ٚمي ظَم 

  كِم  ع قمَ ومرضَم  .شيدِ ٕمْ سمَ  لي ٌِ ٟمَ  َٓ  فُ ٟمي  أَ ٓي إِ  ،كقؾَم ُمُ  ـْ ُمِ  ونَ ٤مرُ هَ  ٦مِ ًمَ زِ ٜمْ ٛمَ ل سمِ ٜم  ُمِ  قنَ ٙمُ شمَ 
 ،٦مِ ٜمَ يْ دِ  اعمَ مَم إِ

 .(2)قمغم ؾمٗمره ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ قُل ؾُم وُم٣م رَ 

ـي ورَ دُ اًمّم   رُ قهمِ ويُ  ،ػي ق اًمّمي ٗمر  ٤م يُ ؿ، ممي ُّن دَ يْ وذاك دَ  ،اعمٜم٤موم٘ملم نُ ٠مْ هذا ؿَم  اهلل  ، وًمٙم

ًُ ءُ ٤موسمَ  ،حقرهؿهؿ ذم ٟمُ يمٞمدَ  ردي   وا سم
ِ
هبذه  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اًمٜمي  ؼَمَ ظْم أَ  ذْ إِ  :ٝمؿضم٤مومِ رْ ٝمؿ وإِ ُم٘مقًمتِ  قء

 ئاةُ ك قمٚمٞمٝمًم اًمّمي قؾَم ُمُ  ـْ ُمِ  ونَ ٤مرُ ُمٜمف يمًم هَ  ڤ٤م ٞمًّ ٚمِ قمَ  ني وأَ  وشمٚمؽ اعمٜمزًم٦مِ  اعمٜم٘م٦ٌمِ 

ًي   .ئامُ واًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صـ ش صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»ىم٤مل اًمٕمكم ذم  (، وؾمٜمده طمًـ يمًم11413أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ )( 1)

 (.2/126ش )زاد اعمٕم٤مد»(، واٟمٔمر: 614)

 (.3/178ش )ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان»اجلرف قمغم صمئاصم٦م أُمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦م ٟمحق اًمِم٤مم يمًم ذم ( 3)

(. وهذه اًمرواي٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري سمٚمٗمظ ُم٘م٤مرب: ك 4/331ش )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم ( 2)

(، وقمٜمد ُمًٚمؿ: ك ومْم٤مِؾ 2716) ڤب ُمٜم٤مىم٥م قمكم  ڤومْم٤مِؾ اًمّمح٤مسم٦م 

 (.3414) ڤب ومْم٤مِؾ قمكم  ڤاًمّمح٤مسم٦م 
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 :اًمٖمزوات ٜم٤مءَ صمْ ٕم٤مت أَ ٤مِِ ٝمؿ ًمٚمِمي وشمروجيُ  ،ُمٜملم١مْ ٜم٤موم٘ملم ًمٚمٛمُ اعم ختذيُؾ  - هـ

ف قمـ اجلٝم٤مد ىمٌؾ قمزيٛمتِ  ويمْنِ  اعمًٚمؿِ  ػ  ٗمٚمح اعمٜم٤موم٘مقن ذم شمٕمقيؼ اًمّمي يُ  ملْ  نْ إِ 

٤م ذم ذاَت  ح٤موِٓت ًمرؾمقن اعمُ هؿ ومت٤مدهيؿ جيٕمٚمٝمؿ يُ ارُ ْس ، وم٢مِ واعمٕم٤مركِ  اًمٖمزواِت 

 اًم٘مت٤مل. وٟمِمقِب  ،و  دُ ُمئاىم٤مة اًمٕمَ  َؾ ٞمْ ٌَ ىمُ  وذًمؽ ،اعمقاىمػ ٕم٥ِم ْص روف وأَ ٚمؽ اًمٔم  طْم أَ 

 ًح٤مَب ٝمؿ آٟمْ ًِ ٗمُ ٟمْ قا َٕ ُو ىمد رَ  ـْ ومٛمَ  :ٍب تٖمرَ ًْ وٓ سمٛمُ  ،وًمٞمس هذا ُمٜمٝمؿ سمٕمجٞم٥ٍم 

 نْ زهؿ أَ ٕمجِ يُ  ، ٓقكَ ٌُ وسمٌٕمض اجلٞمش يقم شمَ  ،دٍ طُم اجلٞمش يقم أُ  ٨ِم ٚمُ سمثُ  - اًمٗمرارَ  ؾِ ىمُ  وْ أَ  -

 ومٛمـ ذًمؽ: ،اضمٞمػرَ إَ  وسم٨م   ،٥ِم قمْ اًمر   ٤مقم٦مِ ؿَم وإِ  ،سِ ٗمُ ٟمْ إَ  زقم٦مِ قمْ ٝمؿ ذم زَ تُ ٜمَ ًِ ًمْ أَ  َؼ ٚمِ ٓمَ ٜمْ شمَ 

 :رٍ دَ يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم همزوة سمَ  ُم٤م –1

 ٜم٤مٍق قمْ ا سم٠مَ ذَ وم٢مِ  ،هؿو  دُ قمغم ُمئاىم٤مة قمَ  ڤ ف اًمٙمرامُ وصح٤مسمتُ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  مَ زَ ٤م قمَ عمي 

٥م  نْمَ ُمٜمٝمؿ شمَ 
 .[172 :]ؾمقرة آل قمٛمران {ڻ ڻ ۀۀ} ًمٞم٘مقًمقا: :ِِ

 صٗمقُف  ىم٤مًمقا ذًمـؽ ًمتٝمتزي  .ٙملمِ ٛمْ  واًمتي ٍْم د سم٤مًمٜمي قمْ ٜمٝمؿ ُمـ اًمقَ يْ ذم دِ  ضم٤مءَ  ُم٤م :ْي أَ 

٘م٤مسمؾ هذه ٗمقس يمٞمػ ؾمٜمُ اًمٜم   ٕم٤مُف ِو  َل ٠مَ ًْ ، وًمٞمَ ضم٦مِ رِ احلَ  حٔم٤مِت ُمٜملم ذم هذه اًمٚمي ١مْ اعمُ 

 !؟٤مدَ تَ ًمٜم٤م وٓ قمَ  ئاَح وٓ ؾِم  اجلٛمقعَ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ } ىم٤مل شمٕم٤ممم:

[172]ؾمقرة آل قمٛمران: {مئ ىئ يئ جب حب
(1). 

ـُ  ؿٌ ٞمْ ٕمَ ٤مس هٜم٤م: ٟمُ سم٤مًمٜمي  اعمرادُ » :قيم٤مين  ىم٤مل اًمِمي   .فت سمٞم٤مٟمُ ٠مْ يمًم ؾمٞمَ  ڤ قدٍ ٕمُ ًْ ُمَ  سم

 ؿُ وىمٞمؾ: هُ  .٤منَ ٞمَ ٗمْ  ؾُم ِب وا سم٠مَ ذيـ ُمر  اًمي  سِ ٞمْ ٘مَ اًمْ  دِ ٌْ قمَ  ٥ُم يمْ ٤مس رَ سم٤مًمٜمي  اعمرادُ  :وىمٞمؾ

 .(3)شاعمٜم٤موم٘مقن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( د/ قم٤مدل اًمِمدي.114، ص )شدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق»اٟمٔمر:  (1)

 شمٕم٤ممم. $( ًملُم٤مم اًمِمقيم٤مين 1/441ش )ومتح اًم٘مدير( »3)
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ېئ }: وذم اعمراد سم٘مقًمف: قاَل ىمْ هذه إَ  –٤م ًْم يْ أَ  –٤م حً قو  ي ُمُ ازِ اًمري  رُ خْ وىم٤مل اًمٗمَ 

 وضمقه: [172]ؾمقرة آل قمٛمران: {ېئ ىئ

ـُ  ؿٌ ٞمْ ٕمَ هق ٟمُ  َؾ هذا اًم٘م٤مِِ  ني أَ  :ُل وي إَ  يمًم ذيمرٟم٤م ذم ؾم٥ٌم ٟمزول  ڤ قدٍ ٕمُ ًْ ُمَ  سم

 ا ىم٤مل اًمقاطمدُ ذَ ف إِ ٟمي َٕ  :اًمقاطمدِ  ٤ًمنِ ٟمْ ٤مس قمغم اإلِ اًمٜمي  ًمٗمظِ  ئاُق ـمْ ًم ضم٤مز إِ ٟمي ، وإِ هذه أي٦مِ 

 ًٓ ـَ طمٞمٜمئِ  وْ ف أَ ىمقًمِ  ٤ٌمع ي٘مقًمقن ُمثَؾ شمْ  وًمف أَ ىمق ًُ ذًمؽ اًمٗمٕمؾ  ٤موم٦مُ َو إِ  ذٍ يروقن سم٘مقًمف، طَم

 ھ} ،  [73 :]ؾمقرة اًمٌ٘مرة {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ}هلل شمٕم٤ممم: ىم٤مل ا : اًمٙمؾ  مَم إِ 

 ،مل يٗمٕمٚمقا ذًمؽ ؿْ وهُ ، [11]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

ٝمؿ هلؿ قمغم شمّمقيٌٝمؿ ذم شمٚمؽ ت٤مسمٕمتِ عمُ  :ٞمٝمؿًمَ إِ  ٞمَػ ِو ف أُ ٟمي  أَ ٓي ٝمؿ، إِ ئاومُ ؾْم ٚمف أَ ًم ومٕمَ ٟمي وإِ 

 .اولم سم٘مقل ذًمؽ اًمقاطمدِ اًمري   اجلًمقم٦مِ مَم إِ  اًم٘مقُل  ْم٤مَف يُ  نْ جيقز أَ  :ٕم٤مل. ومٙمذا هٝمٜم٤مومْ إَ 

ُل  اين:الث   بنِ  وهو قو ِ  بنِ  دِ ؿ  حَ ، ومُ ڤ اسٍ ب  طَ  ا َق حَ ْس إ ا من ركبً  ن  أَ »: ا

ِ وا بلَ مر   سِ قْ ؼَ الْ  دِ بْ طَ  ُس ب س   ،انَ قَ ػْ ي  ِ فد قنلَ فم إ ؿِ ـُ بُ جْ لقَ  9ى الؿسؾؿ م، وض ن لفم وه

ُج   .«اًل عْ طؾقه 

ً   :٤مًم٨ُم اًمثي   مَم زوا ًمٚمٛمًػم إِ ًمٚمٛمًٚمٛملم طملم دمٝمي  ىم٤مًمقا :اعمٜم٤موم٘مقن ؿُ هُ »: ي  د  ىم٤مل اًم

 نْ ثريـ ُمٜمٙمؿ، وم٢مِ يمْ ذم دي٤مريمؿ، وم٘متٚمقا إَ  ؿْ قيمُ شمَ ىمد أَ  : اًم٘مقمُ ٤منَ ٞمَ ٗمْ  ؾُم ِب أَ  عمٞمٕم٤مدِ  درٍ سمَ 

 .(1)شدٌ طَم ُمٜمٙمؿ أَ  ٞمٝمؿ مل يٌَؼ ًمَ ؿ إَ تُ ذهٌْ 

ٌف اهلل  يمتَ ىم٤مم اعمٜم٤موم٘مقن سمتخذيؾ اعمًٚمٛملم قمًمي  وم٘مدْ  ٤مًم٨ِم اًمثي  ت٤ٌمر هذا اًم٘مقلِ وقمغم اقمْ 

 قمْ ُمئاىم٤مة إَ  ـْ ٚمٞمٝمؿ ُمِ قم
ِ
ًٓ رً ُمْ اهلل أَ  : ًمٞم٘مَض داء ر ذم ٗمْ اًمٙمُ  ؿمـقيم٦مُ  ِنَ ٙمَ ٜمْ ، ومتَ ا يم٤من ُمٗمٕمق

 .(3)قةقمْ ُمـ اًمدي  رةِ ٌٙم  اعمُ  هذه اًمٗمؽمةِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ًمٚمرازي.9/81ش )اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم» (1)

 ( د/قم٤مدل اًمِمدي.114، ص)شٞم٤مة إُم٦مدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طم» (3)
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 :زاِب طْم يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم همزوة إَ  ُم٤م – 3

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}: أياِت  َك كَ وْ ودُ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ

]ؾمقرة  {ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 .[11-9إطمزاب:

 قرةَ ٗمس ُص ؿ ذم اًمٜمي شمرؾُم  ، وهذه اًمٙمٜم٤مي٦مُ ٦مً شم٤مُمي  ٤مـم٦مً طَم ُمٜملم إِ ١مْ سم٤معمُ  ٤مرُ اًمٙمٗمي  ٤مطَ طَم ًم٘مد أَ 

حدروا قمغم ٤م، وىمد اٟمْ ٗمً ًمْ قمنم أَ  ْل ٜمَ هؿ اصمْ غ قمددُ سمٚمَ  ، وىمدْ ِق دَ ٜمْ زاب يقم اخلَ طْم إَ  ٜمقدِ ضُم 

ًي ّني اعمًٚمٛملم يم٠مَ  قمٚمٞمٝمؿ  دام، ومْم٤مىم٧ْم ىمْ وس، وت٧م إَ ءُ ، ُمـ ومقق اًمر  رُ ٛمِ ٝمَ ٜمْ اعمُ  ُؾ ٞمْ ؿ اًم

غ ، وسمٚمَ ٜمقنُ واًمٔم   رت اهلقاضمُس ، ويمثُ ّم٤مرُ سمْ ُمٜمٝمؿ إَ  ، وزاهم٧ْم ٧ٌْم سمًم رطُم  ُض رْ إَ 

ً  ٚمٖمَ ُمٌْ  ُف ُمٜمٝمؿ اخلق  ؿَ ٜمي ٝمَ رى ذم وصػ قمذاب ضَم ظْم أُ  يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم آي٦مٍ  ٞم٤مُق ف، وهذا اًم

 .[11]ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت: {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ} :ًمٚمٙم٤مومريـ

ً   ٤مـم٦مَ طَم ؿ، إِ هِب  ٧ْم ٤مـمَ طَم أَ  ىمدْ  ؿَ ٜمي ٝمَ ضَم  ني أَ  ْي أَ  ٝمؿ ومُ ذِ ٘مْ شمَ  ؿٌ مِحَ  اًمٕمذاَب  ني ، ويم٠مَ ّمؿٕمْ سم٤معمِ  قارِ اًم

ًي   .(1)ٝمؿاُمِ دَ ىمْ ر ُمـ ت٧م أَ شمتٗمجي  اٟم٤مرً  ُمٚمتٝم٦ٌمٌ  سمرايملمُ  وْ ٝمؿ، أَ وؾِم ءُ رُ  ُمـ ومقِق  ًمءُ سمف اًم

 ٖم٧ِم وم٘مد سمٚمَ  ٤م اًم٘مٚمقُب ُمي ور ذم حم٤مىمٜمٝم٤م، وأَ شمدُ  َدَهًِم٤م وطمػمةً  ٦مٌ ٖمَ ومزاِِ  ّم٤مرُ سمْ ٤م إَ ُمي أَ 

ِٓ  اخلقِف  طم٤مِٓت  ٚمغُ سمْ وهذه أَ  ،احلٜم٤مضمرَ   .راِب ٓمِ ْو وا

 ضْم هذه إَ  ؾ  ذم فمِ 
ِ
وشمٚمؽ  ،هءُ قاضْم ومٝمذه أَ  :ٗم٤مَق س اًمٜم  يتٜمٗمي  ُص ؽمسم  اعمُ  و  دُ واًمٕمَ  ُم٦مِ ز  ٠مَ تَ اعمُ  قاء

ًِ  ٦مَ وظمٌٞمئَ  ،فًمٞمُٔمٝمَر ُمٙمٜمقٟم٤مشمِ  :فُمٜم٤مظم٤مشمُ   نْ أَ  ٨ُم ٌَ ٚمْ شمَ  ٓ ؿي صمُ  ،شمٜمٓمٚمؼ أصمٛم٦مِ  ذا سم٤مًمٙمٚمٛم٦مِ ف، وم٢مِ ٟمٗم

ۀ ۀ ہ } :ي٘مقًمقا نْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص فقًمِ ؾُم رَ وسم ۵ٝمؿ سم٤مهلل فمٜم   قءُ ؿ ؾُم غ هِب ك سمٚمَ طمتي  ،شمِمٞمعَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل  ، اعم١مًمػ: أ. د/ ؾمٕمقد سمـ قمٌدشهمزوة إطمزاب ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمرض وتٚمٞمؾ» (1)

 (.164م( )ص1997 -هـ  1418اًمٗمٜمٞم٤ًمن، ـمٌٕم٦م: دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م، اًمٓمٌٕم٦م إومم: )
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ًملم ذ  رى خُم ظْم أُ  ٦مٍ ٗمَ ا سمٓم٤مِِ ذَ ، وم٢مِ ارَ وَ دْ يتٕم٤مىمٌقن إَ  ؿي صمُ  ،[13 :]ؾمقرة إطمزاب {ہ ہ ہ

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے} :ٚملم هلؿ٤مسمريـ ىم٤مِِ راسمٓملم اًمّمي ُمٜملم اعمُ ١مْ ٜم٤مدون اعمُ ٗملم يُ ضمِ رْ ُمُ 

 . [12]ؾمقرة إطمزاب: {﮴﮵

 ني أَ  ٦مِ جي ؿ، سمحُ ٞمقِت  سمُ مَم إِ  واًمٕمقدةِ  ،ٗمقفقمغم شمرك اًمّم   ٦مِ ٜمَ يْ دِ اعمَ  َؾ هْ وقن أَ ر  حُي  ؿْ ومٝمُ 

 و٦مٌ ٕمري ؿ ُمُ ، وسمٞمقُت هل٤م وٓ حمؾي  ُمقوعَ  راسمٓملم هٙمذا، ُٓمُ  ِق دَ ٜمْ اخلَ  ٤ممَ ُمَ ٝمؿ أَ ٤مُمتَ ىمَ إِ 

 ومٞمٝم٤م، صمٖمرةِ  ٕمٞمٗم٦مِ اًمْمي  رةِ ٖمْ ُمـ اًمثي  ٗمقَس ت اًمٜم  ٠مْ شمَ  ظمٌٞمث٦مٌ  ٝمؿ، وهل دقمقةٌ ر ُمـ وراِِ ًمٚمخٓمَ 

 قمغم اًمٜم   اخلقِف 
ِ
٧م وٓ شمثٌُ  ٓ ٜمقنُ ، واًمٔم  ضم٤مُمٌح  واهلقُل  ،ٌق دِ حُمْ  رُ راري، واخلٓمَ واًمذي  ٤ًمء

شمًت٘مر  
(1). 

ـٍ  اعمٜم٤موم٘ملم ذم يمؾ   اضمٞمُػ رَ وشمتقامم أَ   ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  قَ ومٝم٤م هُ  :ٍػ ٓمَ ٕمَ ٜمْ ُمُ  وقمٜمد يمؾ   ،ُمقـم

ح ُمٜملم سمٗمتْ ١مْ قمغم اعمُ  ٧ْم َّم ٕمَ تَ اؾْم  قمٔمٞمٛم٦مٍ  ه ًمّمخرةٍ ًػمِ ٙمْ شمَ  ٜم٤مءَ صمْ  أَ ٌنم  يُ  ِق دَ ٜمْ اخلَ  رِ ٗمْ طَم  ٜم٤مءَ صمْ أَ 

 ..َس ٤مرِ وومَ  ـِ ٛمَ ٤مم واًمٞمَ اعمًٚمٛملم ًمٚمِمي 

 دِ قمْ ز سمقَ ٗم  وحُي  ،٘م٦مَ اًمث   عُ ويزرَ  ،َؾ ُمَ ٨م إَ يٌٕمَ  اًمٙمريؿَ  قَل ؾُم اًمري  ني هٜم٤م يمٞمػ أَ  ْؾ ُمي وشم٠مَ 

ؿ ٓم  حُي  ـْ ُمَ  دُ ٤م دمِ ، وذم اعم٘م٤مسمؾ مت٤مُمً ه٤م اخلقُف رَ قَ تَ اًمتل اقمْ  َح وارْ إَ  ـُ ئِ ٛمْ ٓمَ ويُ  ،اهلل

ٞمٙمؿ ؟ ُيٛمٜم  دٍ ٛمي حُمَ  ـْ  شمٕمجٌقن ُمِ َٓ أَ  ومٞمنع سمٛم٘مقًمتف: ،ٕم٤مِت ٓمٚم  ؿ اًمتي ِم  وهُي  ،٤مِت اعمٕمٜمقيي 

ِِ  ،ةِ ػْم احلِ  ّمقرَ  ىمُ ف يٌٍُم ٟمي ؿ أَ يمُ ؼِمُ وخُيْ  ،يمؿ اًم٤ٌمـمَؾ دُ ويٕمِ  تح ٗمْ ٤م شمُ ّني وأَ  ،ىْنَ يمِ  ـَ وُمدا

 نْ شمًتٓمٞمٕمقن أَ  ٓ –اخلقف ِي أَ  –ُمـ اًمَٗمَرق  دَق ٜمْ رون اخلَ ٗمِ َتْ  ؿْ تُ ٟمْ ًم أَ ٟمي وإِ  ،ؿًمٙم

 .(3)شمؼمزوا

 :ٕم٤مت سمٕمد اًمٖمزوات٤مِِ ٝمؿ ًمٚمِمي اعمٜم٤موم٘ملم وسمث   ضم٤مُف رْ إِ  -و

ذيـ هلؿ ذم ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم اًمي  ـْ ُمِ  يٜم٘مَض  ٓي يٙم٤مد أَ  اًمٕمج٥َم  ني اهلل إِ  ٤منَ حَ ٌْ ي٤م ؾُم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شمٕم٤ممم. $( ًمًٞمد ىمٓم٥م 1/3828ش )ذم فمئال اًم٘مرآن» (1)

 (.31/123ش )ٗمًػمهشم»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (3)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ك سمٕمد اعمٕم٤مرك واًمٖمزوات ٓطمتي  ؿْ ، ومٝم٤م هُ شمٙمؾ   ٓ ٌس ٗمُ ٟمْ وأَ  ٥ُم ٕمَ تْ شمَ  ٓ ظمٞمٌؾ  ًمر اًمنمي  ْْم ُمِ 

 ُمٜمٝمؿ: عمثؾ هذا يمثػمةٌ  قاهدُ ؿ واًمِمي يمٝمٙمقؿُم  ٝمؿ وسم٨م  اضمٞمٗمِ رَ ٨م أَ قن قمـ ٟمٗمْ يٜمٗمٙم  

 :رٍ دَ يم٤من ُمٜمٝمؿ سمٕمد همزوة سمَ  . ُم٤مأ

ـَ  اهلل دَ ٌْ قمَ  رٍ دَ ه ذم سمَ ّم٤مرِ تِ ؾ سمٕمد اٟمْ رؾِم يُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اًمٜمي  قَ ومٝم٤م هُ  ـَ  دَ يْ وزَ  ٦مَ اطَم وَ رَ  سم  ٦مَ صمَ ٤مرِ طَم  سم

 اعمنميملم، ومج٤مءَ  وىمتؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم اًمري  سمًئاُم٦مِ  اعمديٜم٦مِ  ؾِ هْ يـ َٕ ٌنم  ُمُ  (1)ڤ

جيتٛمٕمقن  ٤م ٓىمً ٙمؿ شمٗمر  ح٤مسمُ ْص ق أَ وم٘م٤مل: شمٗمري  (3)ڤ ٦مَ ٤مسمَ ٌَ  ًمُ ِب ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم َٕ  ٌؾ ضُم رَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ملسو هيلع هللا ىلصسمـ ذاطمٞمؾ، أسمق أؾم٤مُم٦م، اًمٙمٚمٌل، ُمقمم رؾمقل اهلل  هق اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ: زيد سمـ طم٤مرصم٦م (1)

سمٞمٜمف  ملسو هيلع هللا ىلصهـ(، ؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ويم٤من ُمـ اًمرُم٤مة اعمذيمقريـ، وآظمك رؾمقل اهلل  8صح٤مب )شمقذم: 

 .ڤ٥م اهلل قمٜمٝمًم اعمٓمٚم وسملم محزة سمـ قمٌد

وهق ُمـ أىمدم  {ڳ ڳ}: يمٜم٤م ٟمدقمق زيد سمـ حمٛمد طمتك ٟمزًم٧م آي٦م: اهلل سمـ قمٌد ىم٤مل ؾم٤ممل

ٓ يٌٕمثف ذم هي٦م إٓ أُمره قمٚمٞمٝم٤م، ويم٤من حيٌف وي٘مدُمف، وضمٕمؾ ًمف  ملسو هيلع هللا ىلصاًمّمح٤مسم٦م إؾمئاًُم٤م. ويم٤من اًمٜمٌل 

 اإلُم٤مرة ذم همزوة ُم١مشم٦م، وم٤مؾمتِمٝمد ومٞمٝم٤م.

. وهلِم٤مم اًمٙمٚمٌل ، وقمٜمف اسمٜمف أؾم٤مُم٦م واًمؼماء سمـ قم٤مزب واسمـ قم٤ٌمس وهمػمهؿملسو هيلع هللا ىلصروى قمـ اًمٜمٌل 

 ذم أظم٤ٌمره.ش زيد سمـ طم٤مرصم٦م»يمت٤مب 

، ًمٚمذهٌل شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 162/ 1، ٓسمـ طمجر)شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»يٜمٔمر: 

 (.413/ 2ش )تذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، 331/ 1)

، وظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط : رياعمٜمذر إٟمّم٤مري اعمدين، ىم٤مل اًمزه سمـ قمٌدهق اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ: أسمق ًم٤ٌمسم٦م  (3)

، وحيٞمك سمـ ُمٕملم، وأسمق زرقم٦م، وُمًٚمؿ : اؾمٛمف اعمٜمذر .وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ اؾمٛمف سمِمػم سمـ قمٌد

اعمٜمذر أظمقاه، ُم٤مت ذم  اعمٜمذر، وُمٌنم سمـ قمٌد اعمٜمذر، وىمٞمؾ: إن روم٤مقم٦م سمـ قمٌد روم٤مقم٦م سمـ قمٌد

 ىمٞمؾ سمٕمد اخلٛمًلم، وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م: ُم٤مت سمٕمد ُم٘متؾ قمثًمن(.ظمئاوم٦م قمكم، و

وطم٤مء، اؾمتٕمٛمٚمف قمغم اعمديٜم٦م،  ملسو هيلع هللا ىلص، ؿمٝمد سمدًرا، وي٘م٤مل: إن اًمٜمٌل صح٤مب طملم ظمرج إمم سمدر ُمـ اًمري

 وضب ًمف سمًٝمٛمف، وآضمره، ومٙم٤من يمٛمـ ؿمٝمده٤م. صمؿ ؿمٝمد ُم٤م سمٕمده٤م، وهق أطمد اًمٜم٘م٤ٌمء، ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم.

اهلل سمـ قمٛمر سمـ  اًمرمحـ، وقمٌد وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وقمٜمف وًمداه اًم٤ًم٥ِم، وقمٌد طروى قمـ اًمٜمٌل 

/ 24ش )تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»اهلل سمـ قمٛمر، وٟم٤مومع وهمػمهؿ. يٜمٔمر:  وؾم٤ممل سمـ قمٌد اخلٓم٤مب،

 .(314/ 13ش )تذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، 323
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ـُ  دُ يْ ف قمٚمٞمٝم٤م زَ ف، وهذه ٟم٤مىمتُ ح٤مسمِ ْص وهم٤مًم٥ُم أَ  دٌ ٛمي ا، ىمد ىُمتؾ حُمَ دً سمَ سمٕمده أَ   ٓ طم٤مرصم٦مَ  سم

 ف قمًمي تُ ًمْ ٠مَ وؾَم  ،٦مَ ٤مسمَ ٌَ  ًمُ ِب سم٠مَ  ك ظمٚمقُت طمتي  ٧ُم ئْ : ومجِ ٦مُ ٤مُمَ ؾَم ٥م، ىم٤مل أُ قمْ ي٘مقل ُمـ اًمر   يدري ُم٤م

 ُم٤م طمؼ   واهللِ ْي ىم٤مل: إِ  ؟شم٘مقل ٤م ُم٤مطم٘مًّ : أَ وم٘مٚم٧ُم  ،ه سمفؼَمَ ظْم ين سمًم أَ ؼَمَ ظْم وم٠مَ  ،ُؾ ضُم ه اًمري هي أَ 

 ُػ ضمِ رْ اعمُ  ٧َم ٟمْ وم٘مٚم٧م: أَ  ، ذًمؽ اعمٜم٤مومِؼ مَم إِ  ٧ُم ٕمْ ضَم ورَ  ،ٟمٗمز . وم٘مقي٧ْم لي ٜمَ أىمقل ي٤م سمُ 

ًم ٟمي وم٘م٤مل: إِ  .ؽ٘مَ ٜمُ قمُ  ومٞميُب  ،ما ىمدِ ذَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلِ ؾُم  رَ مَم ؽ إِ ُمٜمي ٘مد  ، ًمٜمُ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلِ ؾُم سمرَ 

 .(1)٤مس ي٘مقًمقٟمفف ُمـ اًمٜمي تُ ٕمْ ٛمِ ؾَم  هق رءٌ 

ٌي اًمٜم   ُؾ هْ وٓ زال أَ   اًمٕمّمقرِ و ُم٤منِ زْ إَ  رِ ذم ؾم٤مِِ  اًمقاهٞم٦مِ  ٦مِ جي ثقن هبذه احلُ ٗم٤مق يتِم

٤مس اًمٜمي  ؾمٛمٕم٧ُم  ًم هق رءٌ ٟمي ٝمؿ: إِ ٚمُ ؿ، ومٞم٘مقل ىم٤مِِ هُب ر يمذِ ٝمؿ وئمٝمَ اضمٞمٗمُ رَ طملم شمٜمٙمِمػ أَ 

 ف.ي٘مقًمقٟمف وم٘مٚمتُ 

 :دٍ طُم يم٤من ُمٜمٝمؿ سمٕمد همزوة أُ  . ُم٤م1

، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ  رِ ُمْ ٤مًمٗم٦م أَ خُم  سم٥ًٌِم  دٍ طُم ض اعمًٚمٛمقن ًمٚمٝمزيٛم٦م يقم أُ وطمٞمٜمًم شمٕمري 

 ني ؾ، وأَ تِ ىمد ىمُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَل ؾُم رَ  ني د أَ يم  ١مَ شمُ  إراضمٞمػ اًمتل ع اعمٜم٤موم٘مقن ذم سم٨م  ؾم٤مرَ 

ِِ ًمٞمُ  :شٍ يْ رَ ئال قمٜمد ىمُ همْ دوا ذم إَ ف ىمد ُصٗم  ح٤مسمَ ْص أَ  اعمًٚمٛملم،  ؿِ قهٜمقا ُمـ قمزا

 .ؿويِمٛمتقا هِب 

 ٓي إِ  دٌ ٛمي حُمَ  ىم٤مًمقا: ُم٤م نْ اعمًٚمٛملم أَ  ٤مِت ٝمؿ ًمتحٓمٞمؿ ُمٕمٜمقيي ٝمؿ وؾمٕمٞمُ ًم٘مد سمٚمٖم٧م ؿمًمشمتُ  سمْؾ 

 ف.ح٤مسمِ ْص ٞم٥م ذم أَ ِص ف، وأُ ٟمِ دَ ٞم٥م ذم سمَ ِص أُ  :ىمط   هذا ٟمٌل   ؾِ ثْ ٞم٥م سمٛمِ ِص أُ  ، ُم٤مٍؽ ٚمْ ُمُ  ـم٤مًم٥ُم 

 ڍ ڍ} ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:: (3)تؾىمُ  وي٘مقًمقن: ًمق يم٤من ُمـ ىُمتؾ ُمٜمٙمؿ قمٜمدٟم٤م ُم٤م

 {گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
 .[168]ؾمقرة آل قمٛمران:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/271ش )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م( »1)

 (.4/321ش ) ؾمٌؾ اًمرؿم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد»(، 149/ 3ش ) اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م» (3)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 .ڤح٤مسم٦م سم٤مًمّمي  ةِ ٤مرَ واًم٘مَ  ،ؾٍ َْم قمَ  رِ دْ يم٤من ُمٜمٝمؿ سمٕمد همَ  . ُم٤م3

ً  سم٤مًمّمي  ةُ ٤مرَ واًم٘مَ  ٌؾ َْم قمَ  ٤م همدرْت وعمي  ٝمقهؿ ٗم٘م  ًمٞمُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ٝمؿ اًمٜمي ٚمَ ؾَم رْ ٦م اًمذيـ أَ تي ح٤مسم٦م اًم

، (1)شٍ يْ رَ  ىمُ مَم ٛمقا اًم٤ٌمىملم إِ وؾمٚمي  ،سمٕم٦مً رْ ن، وم٘متٚمقا ُمٜمٝمؿ أَ آَ رْ ٛمقهؿ اًم٘مُ ٕمٚم  يـ ويُ ذم اًمد  

، ويًٕمقن اضمٞمَػ رَ ٓمٚم٘مقن إَ وا يُ ذُ ظَم وم٠مَ  ،هؿ اخلٌٞم٨ِم رِ وْ  اًم٘مٞم٤مم سمدَ مَم اعمٜم٤موم٘مقن إِ ع ؾم٤مرَ 

 .ُمٜملم١مْ اعمُ  ٤مِت ذم تٓمٞمؿ ُمٕمٜمقيي 

ـُ  ُمـ  ضمٞمع ىم٤مل رضم٤مٌل اًمتل سم٤مًمري  ٦مُ يي اًمني  ٞم٧ٌِم ِص ٤م أُ : عمي ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  ىم٤مل اسم

وٓ  ،ٚمٞمٝمؿهْ دوا ذم أَ ىمٕمَ  ؿْ هُ  ٓ ،ٙمقا هٙمذاذيـ هٚمَ ه١مٓء اعمٗمتقٟملم اًمي  َح يْ اعمٜم٤موم٘ملم: ي٤م وَ 

 .(3)ٝمؿص٤مطمٌِ  وا رؾم٤مًم٦مَ دي أَ  ؿْ هُ 

ْذ مل إِ  :ملسو هيلع هللا ىلصف ورؾم٤مًمتِ  ٌل   شمٙمذيٌٝمؿ سم٤مًمٜمي مَم ِمػم إِ ٤م يُ ممي  :شص٤مطمٌٝمؿ» ؿىمقهلَ  ْؾ ُمي وشم٠مَ 

 .ٜم٤مٟمٌٞم   أو ،ٜم٤مقًمُ ؾُم رَ  :ي٘مقًمقا

ٌَ  ٤ممُ ُمَ ر اإلِ وىمد ذيمَ  ي  قِ ٖمَ اًم
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ} :قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم (2) 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک

٨م يم٤من يٌٕمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌلي اًمٜمي  ني ذًمؽ أَ  :قهَِم ومْ وأَ  ،قه٤مقمُ ؿَم أَ  :ْي أَ  : [82]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ںڻ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕم٦م اًمذيـ ىمتٚمقهؿ: ُمرصمد اسمـ أب ُمرصمد اًمٖمٜمقي، وظم٤مًمد سمـ (، وإرسم3/347ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم» (1)

سمـ قمدي، وزيد  اهلل سمـ ـم٤مرق، وأُم٤م ظمٌٞم٥م اًمٌٙمػم اًمٚمٞمثل، وقم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م اسمـ أب إومٚمح، وقمٌد

 مجٞمًٕم٤م. ڤسمـ اًمدصمٜم٦م وم٘مد سم٤مقمقمه٤م ُمـ ىمريش سم٠مؾمػميـ ُمـ هذيؾ يم٤مٟم٤م سمٛمٙم٦م 

 (.2/348ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم( »3)

ٌََٖمقي اًمِم٤مومٕمل، اعمٚم٘م٥م د هق: احلًلم سمـ ُمًٕمق (2) اء(، أسمق حمٛمد اًم اء )أو اسمـ اًمَٗمري سمـ حمٛمد، اًمٗمري

ٜمي٦م، وًمد ؾمٜم٦م: )  ً ذح »، ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وشاًمتٝمذي٥م»هـ(. ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: 426سمُٛمحٞمل اًم

ـمٌ٘م٤مت : »هـ(. يٜمٔمر 111، ذم اًمتٗمًػم. شمقذم ؾمٜم٦م: )شُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ»، ذم احلدي٨م، وشاًمًٜم٦م

(، 311، ًمٚمحًٞمٜمل )ص: شـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م»(، 71/ 7، ٓسمـ اًمًٌٙمل )شاًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى

ل ـ، ًمٚمذهٌشئاءـئام اًمٜمٌـر أقمـؾمٞم»(، 127 - 126/ ٤3من )ـــ ظمٚمٙمـ، ٓسمش٤مت إقمٞم٤منـوومٞم»

(19 /429.) 
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 ،ِمقٟمفٗمْ ومٞمُ  ،ر اعمٜم٤موم٘مقن يًتخؼموٟمف قمـ طم٤مهلؿسم٤مدَ  ،هُمٚمٌقا وْ ا هَمٚمٌقا أَ ذَ وم٢مِ  ،٤مايَ اًمني 

 .(1)ُمٜملم١مْ اعمُ  ومُٞمْمٕمٗمقن سمف ىمٚمقَب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ث سمف رَ حُيد   نْ صمقن سمف ىمٌؾ أَ د  وحُي 

 رَ ٤م آظَم ٟمققمً  ف شمٕم٤ممم طمٙمك قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم هذه أي٦مِ ٟمي اقمٚمؿ أَ » ازي:اًمري  رُ خْ ىم٤مل اًمٗمَ 

يم٤من ذًمؽ  ؾمقاءٌ  - قرِ ُمُ ُمـ إُ  رٍ ُمْ سم٠مَ  هؿ اخلؼمُ ا ضم٤مءَ ذَ ف إِ ٟمي وهق أَ  :اًمٗم٤مؾمدةِ  ًملِ قمْ ُمـ إَ 

 ِمقه، ويم٤من ذًمؽ ؾم٥ٌَم ومْ وأَ  ،قهاقمُ ذَ أَ  – ُمـ سم٤مب اخلقِف  وْ أَ  ـِ ُمْ ُمـ سم٤مب إَ  رُ ُمْ إَ 

 ر ُمـ وضمقه:اًميي 

 .ب اًمٙمثػمِ قمـ اًمٙمذِ  شمٜمٗمؽ   ٓ ضم٤موم٤مِت رْ هذه اإلِ  ُمثَؾ  ني أَ  :ُل وي إَ 

 ا ملْ ذَ وم٢مِ  ،يمثػمةً  وا ومٞمف زي٤مداٍت ادُ ـ زَ ُمْ ذم ضم٤مٟم٥م إَ  يم٤من ذًمؽ اخلؼمُ  نْ ف إِ ٟمي أَ  ٤مين:اًمثي 

 ًمٚمْم   ٝم٦مً ٌْ ذًمؽ ؿُم  َث رَ وْ أَ  ،ي٤مداُت د شمٚمؽ اًمز  قضَم شمُ 
ِ
 ني َٕ  :ڠ قلِ ؾُم ذم صدق اًمري  ٕمٗم٤مء

يم٤من ذًمؽ ذم ضم٤مٟم٥م  نْ ، وإِ قلِ ؾُم قمـ اًمري  ضم٤موم٤مِت رْ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا يروون شمٚمؽ اإلِ 

 ُمْ ش إَ اخلقف شمِمقّ 
ِ
 ةِ ػْمَ اعمًٚمٛملم، ووىمٕمقا قمٜمده ذم احلَ  ر سمًٌٌف قمغم وٕمٗم٤مء

 ِٓ  ٦م ُمـ هذا اًمقضمف.ٜمَ تْ ٤م ًمٚمٗمِ ؾمًٌٌ  ضم٤موم٤مُت رْ ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ اإلِ  ،ٓمراِب ْو وا

 ،ديدِ اًمِمي  واقمل قمغم اًمٌح٨ِم ًمتقومػم اًمدي  ؾم٥ٌٌم  ضم٤مَف رْ اإلِ  ني وهق أَ  :٤مًم٨ُم اًمثي 

 ت٘مْ وآؾْم 
ِ
 .٦مِ ٜمَ يْ دِ اعمَ  قاومؼ ُمّمٚمح٦مَ يُ  ٤م ٓار، وذًمؽ ممي ْه ًمٔمٝمقر إَ  ، وذًمؽ ؾم٥ٌٌم ٤مم  اًمتي  ّم٤مء

 ٤مر، ويم٤من يمؾ  سملم اعمًٚمٛملم وسملم اًمٙمٗمي  ٦مً ٛمَ ىم٤مِِ  يم٤مٟم٧ْم  ديدةَ اًمِمي  اًمٕمداوةَ  ني أَ  :اسمعُ اًمري 

يم٤من  ومٞمف، ومٙم٤من ُم٤م صِ رَ تٝم٤مز اًمٗمُ وذم اٟمْ  ،ِب رْ احلَ  داد آِٓت قمْ ُمـ اًمٗمري٘ملم ذم إِ  واطمدٍ 

 .٤مين٤م ًمٚمٗمريؼ اًمثي يم٤من ظمقومً  ،اًمٗمري٘ملم دِ طَم ٤م َٕ ٜمً ُمْ أَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمٛمد احلًلم  ، اعم١مًمػ: حمٞمل اًمًٜم٦م، أسمقشُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًمٌٖمقي»يٜمٔمر:  (1)

قمثًمن مجٕم٦م  -اهلل اًمٜمٛمر  هـ(، طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف حمٛمد قمٌد111سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي )اعمتقرم: 

هـ  1417)ؾمٚمٞمًمن ُمًٚمؿ احلرش، اًمٜم٤مذ: دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م: اًمراسمٕم٦م،  -وٛمػمي٦م 

 (.311-3/314م( ) 1997 -
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 َػ ضَم رْ أَ  ،هلؿ احلرِب  اًمٕمًٙمر وآِٓت  ـ ًمٚمٛمًٚمٛملم وطمّمقلِ ُمْ إَ  ع ظمؼمُ وىمَ  نْ وم٢مِ 

ـ ُمـ حّم  وا ذم اًمتي ذُ ظَم ٤مر، وم٠مَ  اًمٙمٗمي مَم إِ  ةٍ دي ع ُمُ ْه ذم أَ  ؾ اخلؼمُ ومقَص  ،اعمٜم٤موم٘مقن سمذًمؽ

 ،اخلقف ًمٚمٛمًٚمٛملم وىمع ظمؼمُ  نْ ٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ، وإِ ُمـ اؾمتٞمئاِِ  اعمًٚمٛملم، وذم آطمؽمازِ 

ر ُمـ ٝمَ ٗم٦م واعم٤ًميملم، ومٔمٕمَ ذم ىمٚمقب اًمْمي  ٥َم قمْ وأًم٘مقا اًمر   ،سم٤مًمٖمقا ذم ذًمؽ، وزادوا ومٞمف

 رُ ُمْ ٤م يم٤من إَ ضمقه، وعمي اًمقُ  ُمـ يمؾ   ًمٚمٗمتـ وأوم٤مِت  ٤ميم٤من ُمٜمًِم  ضم٤مَف رْ ذًمؽ اإلِ  ني هذا أَ 

 .(1)ٝمؿ ُمٜمفوُمٜمٕمَ  ،ٝمػمَ ِْم وذًمؽ اًمتي  اقم٦مَ ذَ اهلل شمٚمؽ اإلِ  ذمي  ،يمذًمؽ

 ٜم٤م:تِ ًٜمَ ًمْ ٛمقن سم٠مَ سمٜمل ضمٚمدشمٜم٤م ويتٙمٚمي  ـْ ُمٜم٤موم٘مقن ُمِ 

ً  ١مْ اعمٜم٤موم٘ملم ُمع اعمُ  َؾ شمٕم٤مُمُ  ني إِ  ـْ ُمٜملم هبذه اًم ة وُم٤م قي ٌُ اًمٜم   دِ ٝمْ ا قمغم قمَ ىم٤مًس  ٛم٦م مل يٙم

ومّمٞمؾ هذا  ـْ د ُمِ ومٜمجِ  ،ٜم٤م ذًمؽ ذم قمٍمٟم٤م احل٤مِض يْ أَ رَ  نْ  أَ مَم إِ  وشمٕم٤مىم٥َم  تدي ًم اُمْ ٟمي وإِ  ،سمٕمده

 ٜم٤م ُمٜمف.ٌُ هِ رْ ويُ  ،ٟم٤مو  دُ ومٜم٤م ُمـ قمَ ق  ُمـ خُي  اًمٓم٤مسمقر اخل٤مُمسِ 

 ٚمح٦مَ ؾْم ؿ يٛمٚمٙمقن إَ ّني إِ  سم٘مقهلؿ: ٝم٤مدِ ًمن واجلِ يْ اإلِ  وَح س رُ ٗمُ ٟمْ وي٘متٚمقن ذم إَ  سمْؾ 

ً   ،رةَ دُم  اعمُ  واًم٘مٜم٤مسمَؾ  ،٤ميم٦ماًمٗمتي   ۓ ۓ ے} :ؿ ي٘مقًمقنّّن ويم٠مَ  ،قويي اًمٜمي  ئاَح سمؾ واًم

ىئ ىئ ی } :ضمٗملمرْ ًملم ُمُ ذ  دون خُم رد  يُ  وْ ، أَ  [12]ؾمقرة إطمزاب: {﮴﮵ ﮳ ﮲

ڃ } ي٘مقًمقن يمًم ىم٤مل اًمذيـ ُمـ ىمٌؾ: وْ أَ  ،[172]ؾمقرة آل قمٛمران: {ی ی ی

 وُمـ ه١مٓء وه١مٓء ىمديًًم ، [349]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڃ ڃ چ چ چچ

 ڦ ڤ ڤ} :ؿِت دَ ئِ ومْ أَ  ف دواظمُؾ ٜم  وُم٤م شمٙمِ  ،ؿُّن ٠مْ قمٚمٞمف ؿَم  ر اهلل ًمٜم٤م ُم٤م٤م ُمـ ذيمَ وطمديثً 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[13]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ني وأَ  ،هلؿ ُمٙم٤منٌ  دْ ؿ مل يٕمُ ّني  أَ ؾ اخلػم زاقمًًم هْ قمـ أَ  ٝمؿ هجػماه احلدي٨ُم وشمرى سمٕمَْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/198ش )شمٗمًػم اًمرازي» (1)
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 ،ًٞمٓمروناعمُ  ؿُ هُ  اًم٤ٌمـمؾِ  َؾ هْ أَ  ني وأَ  ،ؼ قمٚمٞمٝم٤مهؿ ُمْمٞمي ضمٝمقدَ  ني وأَ  ،ؿ حم٤مسةٌ دقمقَت 

ِِ  ـُ قهِ ويُ  ،ـَ هْ ٨م اًمقَ اًم٘مرار، وهق هبذا يٌٕمَ  كُ وُمئاي  ،اًمٙمٚمٛم٦مِ  ح٤مُب ْص وأَ   ..ؿَ اًمٕمزا

 ع هٜم٤مويزرَ  ،٦مَ قمقيي اًمدي  ٤ًمِت ؾمي ١مَ واعمُ  ،آنِ رْ ؼ اًم٘مُ ٚمَ وطمِ  ،٦مَ اخلػميي  ٤مِت قك اجلٛمٕمٞمي وشمراه يٚمُ 

 وملم..تٓمر  وشمدقمؿ اعمُ  ،ٗمػمٙمْ اًمتي  رَ ٙمْ ث ومِ قر  وشمُ  ،ه٤مَب رْ خ اإلِ ٗمر  ٤م شمُ ّني أَ  وهٜم٤مك ُم٘مقًم٦مً 

٤مس اًمٜمي  دَ ه  زَ ك يُ طمتي  :ويٚمّمؼ اعمٕم٤مي٥َم  ،ٝمؿوي٘مذف سم٤مًمت   ،ٙمقكَ ٤م اًمِم  طمقهلَ  ثػمُ يُ  ويٌدأُ 

 ٝمؿ هل٤م.ٛمِ قمْ دَ  وْ أَ  ،ذم اعمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م

ذم  اضمع وآٟمتٙم٤مسِ قمـ اًمؽمي  ًم٦مً ٓمقي ى ُمُ رظْم وأُ  قضمزةً ُمُ  ذةً ٌْ ٕمٓمٞمؽ ٟمُ يُ  ـْ وُمٜمٝمؿ ُمَ 

 ٦مِ اًمٙمئاُمٞمي  واحلرِب  ،هبؿ ـ اعمحٞمٓم٦مِ تَ اًمٗمِ  يمثرةِ  ـْ ُمِ  ،٤محللماًمّمي  ٤ٌمِب صٗمقف اًمِمي 

ـي طمتي  اءَ ؿ هذا اًمدي ومُٞمٕمٛم   ،هؿدي ِو  ًي  ك ئم ٤مضملم اًمٜمي  ني ضم٤مف أَ رْ هذا اإلِ  ئالِ ُمـ ظِم  ٤مُمعُ اًم

ٌ  هق هبذا يُ  ، وسمئا ؿمؽٍّ ٙمك يمثػمٌ ٚمْ واهلَ  ،ىمٚمٞمٌؾ  د ذم زه  ويُ  ،ق قمـ آًمتزامٕمق  ط ويُ ث

 ...رْ ٕمُ ِْم مل يَ  وْ ؿَمَٕمَر أَ  :آؾمت٘م٤مُم٦م

 ِل ٝمْ واًمٜمي  سم٤معمٕمروِف  رِ ُمْ إَ  ٦مِ ئَ ٞمْ قمغم ضمٝم٤مز هَ  طٌ ف ُُمًٚمي وىمٚمٛمُ  ،ف ؾمٚمٞمطٌ ًم٤ًمٟمُ  ـْ وُمٜمٝمؿ ُمَ 

 ـْ ر ُمِ ٘م  وحُي  ،ؿ٤مِت ٝمؿ ٟمٞمي ويتي  ،هؿٓم٤مءَ ظْم ؿ أَ ْمخ  ويُ  ،حتًٌلماعمُ  راَض قمْ قك أَ يٚمُ  ،رِ ٙمَ ٜمْ قمـ اعمُ 

 :اضمٞمَػ رَ وأَ  ٤مذي٥َم يمَ ؿ سم٠مَ ؿمجرَت  وهيز   ،٤مويؾِ ىمَ ي٤مح إَ ػ طمقهلؿ سمرِ ويٕمِّم  ،ؿِّن ٠مْ ؿَم 

  رهم٦ٌمً 
ِ
 ًمْ وإِ  ،قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمف ذم اًم٘مْم٤مء

ِ
 .(1)هؿ ذم اعمجتٛمعرِ صمَ ضمقدهؿ وأَ وُ  ٖم٤مء

َُٜضٕٛ عٓذ ايَفًُٜٓٔك -16  :عَُشٕٚ عٓذ ايطَّٔجِهع ٚ

ً   وىمد ُذيمرْت  هٜم٤م  ي٤مدةَ اًمز   ني  أَ ٓي إِ  ملسو هيلع هللا ىلص كٗمَ ٓمَ ّْم ٝمؿ ُمع اعمُ ٚمِ قمٜمٝمؿ ذم شمٕم٤مُمُ  ٛم٦مُ هذه اًم

ًي  ،ٕمٗم٤مءَ ُو  ُمٜملم ًمٖمزو ىمقمٍ ١مْ ذم ُمِم٤مريم٦م اعمُ  ديدةِ ٝمؿ اًمِمي تِ ٌَ سمرهمْ  ٘م٦مٌ تٕمٚم  ُمُ  ٝمؾ ُمـ اًم

هلؿ،  ذنْ ١مْ يُ  ا ملْ ذَ وم٢مِ  ،قاضمٝم٦مٍ ٕمػ ُمُ ْو شُمٜم٤مل سم٠مَ  يمثػمةٌ  ؿُ وًمدهيؿ همٜم٤مِِ  ،قمٚمٞمٝمؿ آٟمتّم٤مرُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سمتٍمف يًػم، ٕمحد سمـ ٟم٤مس اخلٓم٤مف.13-11-11ش )اعمرضمٗمقن( »1)
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 معهم
هلؿ قمغم  قم٘مقسم٦مً  :ٝمؿ ُمـ اعمِم٤مريم٦مُمٜمٕمِ  اءَ ضمري  ري٥ِم ثْ د واًمتي ٘مْ سم٤مًمٜمي  دادُ ٝمؿ احلِ ٜمتُ ًِ ًمْ أَ  ؼمْت اٟمْ 

 ّم٤مرُ تِ ٕم٥م آٟمْ وُمـ اًمّمي  ،ؿمديدٍ  سٍ ٠مْ ذا سمَ  وي دُ ٝمؿ قمـ اخلروج طمٞمٜمًم يم٤مٟمقا يرون اًمٕمَ ٗمِ ختٚم  

 .(1)فٛمِ ُمـ همٜم٤مِِ  ٗمرُ واًمٔمي  ،قمٚمٞمف

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[82]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 ؿْ ومٝمُ  : ه١مٓءمَم وٓ إِ  ، ه١مٓءمَم إِ  ٓ :لمَ سمِ ذِ سمْ ذَ تَ هؿ ُمُ دْ طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم جيِ  ْؾ ُمي وُمـ يت٠مَ 

 ،اعمٕمريم٦مَ  ؿ يرصدونّني د أَ دمِ  ؿِ ٝمؿ ذم اًمٖمٜم٤مِِ ٕمِ ٛمَ ـمَ  ـْ ومٛمِ  ،سملم اًمٗمري٘ملم خٍ زَ رْ ذم سمَ 

٤م ٤مهؿ قمٜمٙمؿ ويمٜمي ٟمَ دْ ٟمحـ صدَ  :ًمٚمٙم٤مومريـ ىم٤مًمقا ٦مُ يم٤مٟم٧م اًمِٙمٗمي  نْ وم٢مِ  ،ةَ وَ زْ ويرىمٌقن اًمٖمَ 

قٟم٤م ٓمُ قمْ وم٠مَ  ،ٞمٝمؿًمَ ؿ ُمٜمٝمؿ وومٞمٝمؿ وإِ ّني ٛمقا أَ ُمٜملم زقمَ ١مْ ًمٚمٛمُ  يم٤مٟم٧م اًمٖمٚم٦ٌمُ  نْ ُمٕمٙمؿ، وإِ 

 .ؿِ ٜم٤م ُمـ اًمٖمٜم٤مِِ ٟمّمٞمٌَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ }: ۴ىم٤مل 

٤مء: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ  .[141]ؾمقرة اًمٜم

 ُم٤م أؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًم٤ٌمرطم٦م:

٥م همٚمَ  ا ُم٤مذَ إِ  و  دُ ُمع اًمٕمَ  ؿْ قن ذم زُم٤مٟمٜم٤م هُ ٖمريٌٞم  قن واًمتي قن واحلداصمٞم  يمذًمؽ اًمٕمٚمًمٟمٞم  

ًي  ،ُمٜملم١مْ ًمٚمٛمُ  ٦مُ اًمٕم٤مىمٌ ا يم٤مٟم٧ِم ذَ واٟمتٍم، وم٢مِ   ٜمٕم٦مَ ىمْ ّمقا أَ وشم٘مٛمي  ،ئامؾْم حقا سمٚمٌقس اإلِ مت

ر ... عم٤م فمٝمَ اِق رَ ٝم٤م ًمٚمٕمِ ٤م وُمـ طم٤مًمٗمَ يٙمَ رِ ُمِ ٤م ذم همزو أَ ر ذًمؽ ضمٚمٞمًّ ... فمٝمَ ر واخلديٕم٦مِ ٙمْ اعمَ 

 وشمدٟمٞمُس  ،٤ًمنٟمْ طم٘مقق اإلِ  واٟمتٝم٤مكُ  ،طًٚم  ؿ اًمتي ٚمْ ر، وفمُ قْ اجلَ  وانُ دْ ف قمُ ًمٚمٕم٤ممل يمٚم  

ت٘مؾ ٕمْ وُمُ   همري٥ِم ِب ـ أَ جْ وُم٤م دار ذم ضمٜم٤ٌمت ؾِم  ّم٤مطمَػ وُم ؾم٤مت ُمـ ُم٤ًمضمدَ ٘مدي اعمُ 

 ٤م..دوًمٞمًّ  ُم٦مِ اعمحري  ٤مُمؾِ ُم٤مر اًمِمي اًمدي  ٚمح٦مِ ؾْم وُم٤م اؾمتخدُمقه ُمـ أَ  ،همقاٟمت٤مٟم٤مُمق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( حلٜمٌٙم٦م اعمٞمداين.1/121ش )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق» (1)
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 وظمرؾم٧ْم  ،ٝمؿئاُمُ ىمْ ٧م قمـ ُمداده٤م أَ وضمٗمي  ،ٝمؿًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم رُم٤مطُم  ْت قمٜمده٤م شمٙمني 

 حْ تِ ؿ قمغم اؾْم ٍمحي٤مِت وشم ،ٝمؿسمٕمِْم  يم٤من ُمـ يمت٤مسم٤مِت   ُم٤مٓي إِ  ،ٝمؿتُ ٜمَ ًِ ًمْ قمـ اًمٙمئام أَ 
ٍ
 ،ٞم٤مء

 ٤مس.ُمـ اًمٜمي  ٦مً ٞمَ ٗمْ وظُم  ،وسمخٞمٗم٦مٍ 

قمـ  ٦مً تٕم٤مُمٞمَ ُمُ  َؾ ٞمْ اِِ ْه إلِ  حمدودِ ٤م اًمئاي يٙمَ رِ ُمِ اًمٙمٗمر أَ  ًم٦مِ وْ ؿ دَ قمْ ذًمؽ ذم دَ  ُمثَؾ  ْؾ وىمُ 

 ًْ ٚمَ قاٟمٜم٤م ذم ومِ ظْم إِ  دي ِو  ٦مِ ٝم٤م اًمقطمِمٞمي ٛمِ وضمراِِ  ،٤م اًمٖم٤مؿمؿِ واِّن دْ قمُ 
ر اهلل ذم ... ومئا يمثي لْم ٓمِ

 ًمرهؿ.قمْ هلؿ ذم أَ  دي ُمَ وٓ أَ  ،هؿقادَ اًمٕم٤معملم ؾَم 

17- َُ  :َٓنيِؤيف امُل كزُعِٗ امُلنال

ً  وشمٔمٝمَ   واٟمْ  ه٤مب اخلقِف ذِ   طم٤مَل وشمتجغمي  ٛم٦مُ ر هذه اًم
ِ
ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٦م..ٛمي اًمٖمُ  جئاء

ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ }

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 .[19]ؾمقرة إطمزاب: {ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲

ًي  {ڻ}  ٤مًْم يْ وُمٕمٜم٤مه٤م أَ  ،قتاًمّمي  ةُ وؿمدي  ،ٞم٤مُح ٖم٦م اًمّم  : وهق ذم اًمٚم  ِؼ ٚمَ ُمـ اًم

 يْ ذم اإلِ  اعم٤ٌمًمٖم٦مُ 
ِ
ُمع اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم  ه..رَ يٙم ؿ ُم٤مّْم اخلَ  ًمعُ ؾْم وإِ  ،عٍ ذِ ٘مْ ُمُ  قمٜمٞمٍػ  سمٙمئامٍ  ذاء

 اخلّمقُم٦م.

ً   ٦مٌ ىمقيي  ضم٤مرطم٦مٌ  ْي : أَ {ڻ ڻ} ًي يم٤مًم  .(1)ٜم٦مِ ًٜمي اعمُ  دةِ حدي ٤ميملم اعمُ ٙمي ٞمقف واًم

 وختذيٌؾ  ضم٤مٌف رْ ٤م إِ ُمي إِ  :ويتٕم٤مُمٚمقن سم٤مًمقضمٝملم ،سملم اعمٜمزًمتلم ؿْ هٙمذا اعمٜم٤موم٘مقن هُ 

ق ٚمُ ٕمْ قل سمٕمده٤م شمَ ذم اًم٘م ٔم٦مٌ ٚمْ وهمِ  ،ُمٜملم١مْ قمغم اعمُ  ذاعٌ ىمْ ٤م إِ ُمي وإِ  ،طم٤مل اعمٕمريم٦م وىمٌٚمٝم٤م

ؿ ّني ويم٠مَ  ،ؿِ ُمـ اًمٖمٜم٤مِِ  ّمٞم٥ِم واًمٜمي  ومر احلظ  وْ هؿ ُمٓم٤مًمٌلم سم٠مَ ٟمٙمػمُ  ويِمتد   ،ؿقاُت ْص أَ 

ٌُ يتٌجي  ،ذم اًم٘مت٤مل قًم٦مِ واجلَ  قًم٦مِ اًمّمي  ح٤مُب ْص أَ  طمقن ويتٛمدي  ،٦مٍ ٗمَ اِِ زَ  ٓمقٍٓت حقن سم

 .(3)يم٤مذسم٦مٍ  سمٛمقاىمَػ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ًمٚمٛمٞمداين.1/289ش )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق( »1)

 ( ًمٚمٛمٞمداين، سمتٍمف يًػم.1/416اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (3)
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 معهم
ُُخٝاُْت -18  :َٓنيِؤِٗ يً

 قمْ ا سم٠مَ صٚمٝمؿ هًّ ج اعمٜم٤موم٘مقن قمغم شمقاًم٘مد درَ  
ِ
 :ذيـ يمٗمرواقاّنؿ اًمي ظْم ٦م ُمـ إِ ٚمي اعمِ  داء

قمغم  ٕمري٩ُم وىمد ؾمٌؼ اًمتي  ،ـ اهلليْ قمـ دِ  ؿ ًمٚمّمد  وُم٤ًمٟمدَت  ،ُمٜملم١مْ هلؿ قمغم اعمُ  ةً ٍْم ٟمُ 

ىم٤مل : ٕمتديـقاّنؿ اعمُ ظْم ٝمؿ ُمع إِ ئِ وشمقاـمُ  ،اعمًٚمٛملم ارِ ْه ٝمؿ َٕ ِم٤مِِ ومْ ذم إِ  قمديدةٍ  ؿمقاهدَ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }شمٕم٤ممم: 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .[11]ؾمقرة احلنم:  {گ گ گ ڳ

ـَ  ني ك إِ طمتي  ،٦مً َِم ٘مِ ِْم ٘مَ ُمُ   وم٤موح٦مً نْم احلَ  ؾمقرةُ  ْت ًم٘مد ضم٤مءَ  يم٤من  ڤ ٤مسٍ ٌي قمَ  اسم

 .(1)مه٤موهمػمُ  ؿٌ ٚمِ ًْ وُمُ  ي  ٤مرِ خَ يمًم روى اًمٌُ  ،ػْمِ ِْم سمٜمل اًمٜمي  قرةَ ٞمٝم٤م ؾُم ًٛم  يُ 

 :٦مَ ٜمَ يْ دِ م اعمَ ٤م ىمدِ قد واعمنميملم عمي ٝمُ ًمٚمٞمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ اًمٜمي  ُمٕم٤مهدةُ 

ئام ؾْم  ًمدوًم٦م اإلِ ومَم ُٕ ا قاةُ ومٞمٝم٤م اًمٜمي  ، وىم٤مُم٧ْم ٦مَ ٜمَ يْ دِ م اعمَ ٤م ىمدِ عمي  ملسو هيلع هللا ىلص ٌلي اًمٜمي  ني إِ 

ٝمؿ، راِو قمْ ؿ، وأَ قاهلِ ُمْ ٝمؿ، وأَ واطمِ رْ ٜمٝمؿ ومٞمف قمغم أَ ُمي أَ  ،ادً ٝمْ ومٞمٝم٤م قمَ  قدِ ٝمُ ٥م ًمٚمٞمَ واعمًٚمٛملم، يمتَ 

ا قمغم اعمًٚمٛملم، دً طَم  يٖمدروا، وٓ خيقٟمقا، وٓ ُيٕمٞمٜمقا أَ ٓي ، سمنمط أَ ٦مِ ٞمي يٜمِ اًمد   ؿُ ٤مِت يي ر  وطُم 

 .(3)فك ظم٤مًمٗمقا ذم ذًمؽ يمٚم  ثقا طمتي ًمٌِ  ٝمؿ ُم٤مى، ًمٙمٜمي ذً سم٠مَ  اوا يدً د  وٓ يٛمُ 

ذم  ُمذيمقرةٍ  ٤م همػمُ ّني وَٕ  -ُمع ـمقهل٤م- ه٤م هٜم٤مرادَ يْ إِ  ٧ُم ٌْ ٌَ طَم اعمٕم٤مهدة أَ  وهذا خمتٍُم 

ً  ُمـ يمتُ  يمثػمٍ  ٦م اًمتل ص٤مغ ًمٚمٙمٞمٗمٞمي  ارً وشمدسم   ،ٗمردات٤مئاع قمغم ُمُ ذم آـم   ٦مً ٌَ رهمْ  :ػمة٥م اًم

ُمـ ُمراطمؾ  ٤م.. وهل تٙمل ُمرطمٚم٦مً  سم٤مًمتزاُم٤متويمٞمػ ورمي  ،ه٤مقدَ ٜمُ سمُ  ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم هب٤م اًمري 

  ً  ..ل اًمٙمريؿَ ظِم ٙمٝم٤م أَ ٟمَ وْ ومدُ  ،راؾم٦مِ ٝم٤م ُمـ اًمٌح٨م واًمد  طمٔمي  ذْ ظُم ٠مْ ػمة مل شمَ اًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/341ش )ُمًٚمؿ»( و6/182ش )اًمٌخ٤مري» (1)

 ( ًمٚمٛمٞمداين.3/711ش )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق( »3)
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 هل: سمٕم٦مٍ رْ أَ  قمغم حم٤مورَ  وىمد يم٤مٟم٧ْم 

 ٘م٦م سم٤معمًٚمٛملم:تٕمٚم  حٞمٗم٦م اعمُ اًمّمي  أ ـ سمٜمقدُ 

ُمـ  واطمدةٌ  ٦مٌ ُمي ٕمٝمؿ ومٚمحؼ هبؿ وضم٤مهد ُمٕمٝمؿ أُ وُمـ شمٌِ  َب رِ ثْ ويَ  شٍ يْ رَ ُمٜمقن ُمـ ىمُ ١مْ اعمُ  -1

 ٤مس.دون اًمٜمي 

 (1).. قمغم رسمٕمتٝمؿسِ وْ ، ُمـ إَ ةَ دَ ٤مقمِ اعمٝم٤مضمريـ، سمٜمل ؾَم  ُمـ اعم١مُمٜملم ومريٍؼ  يمؾ   -3

 ني وإِ  ،ُمٜملم١مْ ط سملم اعمُ ًْ سم٤معمٕمروف واًم٘مِ  (3)ٝمؿوهؿ َيْٗمُدون قم٤مٟمٞمَ  ،يتٕم٤مىمٚمقن سمٞمٜمٝمؿ

  نْ أَ  :سمٞمٜمٝمؿ (2)٤ميؽميمقن ُُمْٗمَرطًم  ُمٜملم ١ٓمْ اعمُ 
ٍ
 .ؾٍ قم٘مْ  وْ أَ  يٕمٓمقه سم٤معمٕمروف ذم ومداء

 يم٤من وًمدُ  وًمقْ  ،٤مؿ قمٚمٞمف مجٞمٕمً دهَي يْ أَ  ني سمٖمك ُمٜمٝمؿ، وإِ  ـْ ٘مقن قمغم ُمَ ُمٜمقن اعمتي ١مْ اعمُ  -2

 هؿ.دِ طَم أَ 

دون  ٝمؿ ُمقازم سمٕمضٍ ُمٜمقن سمٕمُْم ١مْ ٟم٤مهؿ، واعمُ دْ ػم قمغم اعمًٚمٛملم أَ ، جُي اهلل واطمدةٌ  ٦مُ ُمي ذِ  -4

 ٤مس.اًمٜمي 

وٓ  ،ُمٔمٚمقُملم ، همػمَ قةَ ؾْم وإُ  ةَ ٍْم ًمف اًمٜم   ني هيقد، وم٢مِ  ـْ ُمٜملم ُمِ ١مْ ع اعمُ شمٌِ  ـْ ُمَ  -1

 ُمتٜم٤مسيـ قمٚمٞمٝمؿ.

 ٘م٦م سم٤معمنميملم:تٕمٚم  اعمُ  حٞمٗم٦مِ اًمّمي  ٜمقدُ ب ـ سمُ 

ًٓ  كٌ نْمِ ػم ُمُ ٓ جُي  -1 ًً  ،شٍ يْ رَ ًم٘مُ  ُم٤م  ُمٜملم.١مْ ، وٓ حيقل دوٟمف قمغم اعمُ ٤موٓ ٟمٗم

 .مَ ئاؾْم طم٤مرب ُمٜمٝمؿ اإلِ  ـْ  ُمَ ٓي إِ  ،ا ـمٚمٌقهذَ إِ  ِح ٚمْ اًمّم   ٝم٤م طمؼ  ٚمٗم٤مِِ وطُم  شٍ يْ رَ ًم٘مُ  -3

 ه٤م.ٟمٍَم  ـْ وٓ ُمَ  ،ٌش يْ رَ ىمُ  ٓ دُم٤مرُ  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : احل٤مل اًمتل ضم٤مء اإلؾمئام وهؿ قمٚمٞمٝم٤م.اًمرسمٕم٦م( 1)

 اًمٕم٤مين: إؾمػم. (3)

 اعمٗمرح: اًمٙمثػم اًمٕمٞم٤مل واعمث٘مؾ سم٤مًمديـ. (2)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 :قدِ ٝمُ ٘م٦م سم٤مًمٞمَ تٕمٚم  اعمُ  حٞمٗم٦مِ اًمّمي  ٜمقدُ ج ـ سمُ 

 داُمقا حم٤مرسملم. ُمٜملم ُم٤م١مْ ُمع اعمُ  قدُ ٝمُ ٜمٗمؼ اًمٞمَ يُ  -1

٦م ٝمؿ، وًمٌ٘مٞمي ًُ ٗمُ ٟمْ ٝمؿ، وُمقاًمٞمٝمؿ وأَ ٜمُ يْ دِ  قدِ ٝمُ ُمٜملم، ًمٚمٞمَ ١مْ ُمع اعمُ  ٦مٌ ُمي أُ  ٍف قْ سمٜمل قمَ  قدُ هَيُ  -3

 سمٓم٤مٟم٦مَ  ني وإِ  ..ٍف قْ سمٜمل قمَ  قدِ ٝمُ ًمٞمَ  ُم٤م سمٜمل احل٤مرِث  قدُ ٤مر، وهَيُ جي ًمٜمي ُمـ سمٜمل ا قدِ ٝمُ اًمٞمَ 

 ٝمؿ.ًِ ٗمُ ٟمْ يم٠مَ  قدٍ هَيُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ٛمي حُمَ  نِ ذْ  سم٢مِ ٓي َأطمٌد إِ  قدٍ هَيُ  ـْ ج ُمِ ٓ خيرُ  -2

 طم٤مرَب  ـْ قمغم ُمَ  ٍْمَ سمٞمٜمٝمؿ اًمٜمي  ني ٝمؿ، وإِ وقمغم اعمًٚمٛملم ٟمٗم٘متُ  ،ٝمؿٟمٗم٘متُ  قدِ ٝمُ قمغم اًمٞمَ  -4

 .(1)ًمٚمٛمٔمٚمقم ٍْمَ واًمٜمي  َح ّْم سمٞمٜمٝمؿ اًمٜم   ني ، وإِ ٗم٦مِ حٞمهذه اًمّمي  َؾ هْ أَ 

 ٦م:سم٤مًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُمي  ٘م٦مِ تٕمٚم  اعمُ  حٞمٗم٦مِ اًمّمي  ٜمقدُ د. سمُ 

 ،وٓ آصمؿٍ  ْم٤مرٍّ ُمُ  س همػمَ ٗمْ يم٤مًمٜمي  اجل٤مرَ  ني وإِ  ،حٞمٗم٦مؾ اًمّمي هْ ٝم٤م َٕ ضمقومُ  طمرامٌ  ُب رِ ثْ يَ  -1

٤مُر طمرُم٦ٌم إِ  ف ٟٓمي وإِ   .ٝم٤مٚمِ هْ ن أَ ذْ  سم٢مِ ٓي دُمَ

ه ُمردي  ني وم٢مِ  ،ه٤مف وم٤ًمدُ خُي  ج٤مرٍ تِ اؿْم  وِ أَ  ُمـ طمدٍث  حٞمٗم٦مِ هذه اًمّمي  ؾِ هْ أَ  يم٤من سملم ُم٤م -3

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ  دٍ ٛمي  حُمَ مَم وإِ  ۵ اهلل مَم إِ 

 .َب رِ ثْ ؿ يَ دهَ  ـْ قمغم ُمَ  ٍْمَ اًمٜمي  -أهؾ اًمّمحٞمٗم٦م- سمٞمٜمٝمؿ ني وإِ  -2

ـٌ ظمرَ  ـْ ُمَ  -4 ـٌ ىمٕمَ  ـْ وُمَ  ج آُم  .ؿَ صمِ أَ  ؿ أوفمٚمَ  ـْ  ُمَ ٓي إِ  ٦مِ ٜمَ يْ دِ سم٤معمَ  د آُم

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ  دٌ ٛمي وحُمَ  ،٘مكواشمي  سمري  ـْ عمَ  اهلل ضم٤مرٌ  ني وإِ  -1

 ملسو هيلع هللا ىلص كٗمَ ٓمَ ّْم ة اعمُ ػْم ذم ؾِم  ٤مصم٤مسمتً  ئًا ْص هل٤م أَ  ني قمغم أَ  ٕم٤مهدة، ويدل  د هذه اعمُ يم  ١مَ ٤م يُ وممي 

ً  رى ذم يمتُ ظْم وإُ  ٦مِ ٜمَ ٞمْ اًمتل ٟمجده٤م سملم اًمٗمَ  قضمزةُ اعمُ  ٤مراُت ؿَم اإلِ   ،ٝم٤مقمٜم رةِ ٓمٝمي اعمُ  ٦مِ ٜمي ٥م اًم

 وُمٜمٝم٤م:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.262-261ش )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م» (1)

 (.262 -261ش )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م» (3)
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 ٌُ  ًْ وُمُ  ي  ٤مرِ خَ ُم٤م رواه اًم
ًي وهمػمُ  ؿٌ ٚمِ ـِ  سِ ٟمَ  أَ مَم ٜمد إِ مه٤م سم٤مًم  :ىم٤مل ڤ ٍؽ ٤مًمِ ُمَ  سم

واحلٚمػ: هق  .(1)٦مِ ٜمَ يْ دِ اًمتل سم٤معمَ  ذم داريي  شٍ يْ رَ وىمُ  ّم٤مرِ ٟمْ سملم إَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ػ اًمٜمي طم٤مًمَ 

 .(2()3)ٗم٤مقوآشم   دِ ٤ًمقمُ واًمتي  دِ ٕم٤مُو قمغم اًمتي  ٕم٤مهدةُ واعمُ  ٕم٤مىمدةُ اعمُ 

ُُادعُترل -19  َٓني.ِؤِٗ هلل ٚيً

 ُمريْم٦مٌ  قمٚمٞمٝم٤م ٟمٗمقٌس  اًمتل ـمٌٕم٧ْم  خ٤مدقم٦مِ واعمُ  رِ ٙمْ واعمَ  خ٤مشمٚم٦مِ واعمُ  راوهم٦مِ اعمُ  ٤م صٗم٦مُ ّني إِ 

ًمذا ىم٤مل  .ؾم٘مٞمٛم٦مٍ  وىمٚمقٍب  ،ٟمقاي٤م وم٤مؾمدةٍ  ـْ ُمِ  ٧ْم ثَ ٕمَ ٌَ اٟمْ  ،ٝم٤مٌُ ِّم ٜمْ شمَ  ُؾ وطم٤ٌمِِ  ،ٝم٤مث  ٌْ شمَ  ُؾ هل٤م همقاِِ 

]ؾمقرة  {ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ}ؾمٌح٤مٟمف: 

 .[9اًمٌ٘مرة:

ـُ   :ْي أَ  [9]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڃ ڃ چ چ}ف شمٕم٤ممم: وىمقًمُ » :ػمٍ ثِ يمَ  ىم٤مل اسم

ؿ ّني ؿ أَ ، يٕمت٘مدون سمجٝمٚمٝمرَ ٗمْ هؿ اًمٙمُ ارِ ْه ُمع إِ  ،ًمنيْ ٝمروه ُمـ اإلِ فمْ أَ  هؿ ُم٤مٝم٤مرِ فمْ سم٢مِ 

قمغم  وُج رُ يَ  يمًم ىمدْ  ،قمٚمٞمف وُج رُ ف يَ ٟمي ٝمؿ قمٜمده، وأَ ذًمؽ ٟم٤مومٕمُ  ني قن اهلل سمذًمؽ، وأَ قمُ دَ خَيْ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ }يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ُمٜملم١مْ سمٕمض اعمُ 

 .[18اعمج٤مدًم٦م: ]ؾمقرة {ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 {چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ}ٝمؿ قمغم اقمت٘م٤مدهؿ ذًمؽ سم٘مقًمف: وهلذا ىم٤مسمٚمَ 
 .[9]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمغم اشمٗم٤مق أهؾ  ملسو هيلع هللا ىلص٦م، سم٤مب: ُم٤م ذيمر اًمٜمٌل أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم (1)

 (.6919اًمٕمٚمؿ...، سمرىمؿ: )

، 2/111ُمٕمٜمك احِلْٚمػ هٜم٤م قمغم اإلظم٤مء وم٘مط، )اعمًٜمد  –يمًٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م –محؾ سمٕمض اًمٕمٚمًمء  (3)

( رىمؿ 4/1961( ويم٠مٟمف سمذًمؽ أراد اجلٛمع سملم هذا احلدي٨م وسملم ُم٤م رواه ُمًٚمؿ )4/474اًمٗمتح 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصُمٓمٕمؿ قمـ اًمٜمٌل  ـ( وهمػمه قمـ ضمٌػم سم3121/ 316)

 -اهلل سمـ ٟم٤مس اًمِم٘م٤مري، ـمٌٕم٦م: دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  ، د/ قمٌدشاًمٞمٝمقد ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة» (2)

(. وًمئاـمئاع قمغم ٟمص  331إمم  1/311م( ) 1996 -هـ  1417جمٚمدان، اًمٓمٌٕم٦م إومم )

 هذا اعمرضمع اعمذيمقر آٟمًٗم٤م.اًمقصمٞم٘م٦م دون اظمتّم٤مر ومٚمٞم٘مرأه٤م ذم 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ون سمّمٜمٞمٕمٝمؿ هذا، وٓ خيدقمقن إِ  ٝمؿ، وُم٤م يِمٕمرون سمذًمؽ ًَ ٗمُ ٟمْ  أَ ٓي ي٘مقل: وُم٤م َيُٖمر 

]ؾمقرة  {ڃ ڃ چ چ چ چ}ٝمؿ، يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم: ًِ ٗمُ ٟمْ ُمـ أَ 

[143اًمٜم٤ًمء:
(1). 

ًي قهِ يُ  ُم٤م ٝم٤مرُ فمْ خ٤مدقم٦م ومٝمق إِ اعمُ  ٤م طمد  ُمي وأَ » ازي:اًمري  رُ خْ ىم٤مل اًمٗمَ  ًي  ئاُم٦مَ ؿ اًم ، دادَ واًم

اًمٙمٗمر، ٗم٤مق ذم ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اًمٜم   :ُمٜمف َص خٚم  واًمتي  ،سم٤مًمٖمػم ارَ ْض ي٘مض اإلِ  ُم٤م ٓم٤منُ سمْ وإِ 

 واًمر  
ِ
 .(3)شٕم٤مل احلًٜم٦مِ ومْ ذم إَ  ي٤مء

ـُ  ]ؾمقرة  {ڃ ڃ چ چ چ چ} قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: رٍ يْ رِ ضَم  ىم٤مل اسم

هؿ ُم٤مءَ ٗم٤مىمٝمؿ دِ رازهؿ سمٜمِ طْم ٤مدقمقن اهلل، سم٢مِ اعمٜم٤موم٘ملم خُي  ني إِ »ذًمؽ:  يُؾ وِ ٠مْ ومتَ  :[143اًمٜم٤ًمء:

ٝمؿ ُمـ تِ ٜمَ ًِ ًمْ وا سم٠مَ رُ ٝمَ فمْ سمًم أَ  ،ٝمؿُمٜمع دُم٤مِِ  ـْ ؿ ومٞمٝمؿ ُمِ ؿ سمًم طمٙمَ ٝمُ قمَ ٤مدَ ، واهلل ظَم ؿقاهلَ ُمْ وأَ 

ٞم٤م، ٟمْ ُمٜمف هلؿ ذم اًمد   ٤ماؾمتدراضًم  :رٗمْ هؿ اًمٙمُ هؿ واقمت٘م٤مدِ رِ ف سم٤ٌمـمـ وًمِِ ُمع قمٚمٛمِ  ،ًمنِ يْ اإلِ 

 .ؿَ ٜمي ٝمَ ضَم  هؿ سمًم اؾمتٌٓمٜمقا ُمـ اًمٙمٗمر ٟم٤مرَ دَ قرِ رة، ومٞمُ قه ذم أظِم ٘مَ ٚمْ ك يَ طمتي 

ً   روم٘مد ذيمَ  ]ؾمقرة  {ڃ ڃ چ چ چ چ}قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ي  د  اًم

يٛمِمقن سمف ُمع اعمًٚمٛملم يمًم يم٤مٟمقا  إمٓمٞمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟمقرً يُ »، ىم٤مل:  [143اًمٜم٤ًمء:

ٝمؿ، وُييب سمٞمٜمٝمؿ تِ ٛمَ ٚمْ ف، ومٞم٘مقُمقن ذم فمُ ٗمئُ ٓمْ ومٞمُ  قرَ ؿ ذًمؽ اًمٜم  ٝمُ ٌُ ٚمُ ًْ يَ  ؿي ٞم٤م، صمُ ٟمْ ُمٕمٝمؿ ذم اًمد  

  ً  .(2)شقرسم٤مًم

ـُ  وىم٤مل احل٤مومظُ  ُ ٟمي وم٢مِ  :خُي٤مَدع اهلل ٓ ني أَ  وٓ ؿمؽي » :ػْمٍ ثِ يمَ  اسم ، رِ ًمِِ واًمْمي  رِ اِِ سم٤مًمني  ف اًمٕم٤ممل

ـي  هؿ يمًم راج قمٜمد رَ ُمْ أَ  ني يٕمت٘مدون أَ  -ٝمؿٝمؿ وقم٘مٚمِ قمٚمٛمِ  ٦مِ ٚمي جلٝمٚمٝمؿ وىمِ  - اعمٜم٤موم٘ملم وًمٙم

ٝمؿ قمٜمد اهلل يقم ٛمُ ٙمْ ، ومٙمذًمؽ يٙمقن طُم ايٕم٦م فم٤مهرً اًمنمي  ٙم٤ممُ طْم ٤مس وضمرت قمٚمٞمٝمؿ أَ اًمٜمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/11ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»اٟمٔمر:  (1)

 (.3/17، اًمٗمخر اًمرازي )شاًمتٗمًػم اًمٙمٌػم» (3)

 (.4/223ش )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من» (2)
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ٗمقن ًمف ٚمِ ؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م حَيْ ّني شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أَ  ؼَمَ ظْم هؿ يروج قمٜمده، يمًم أَ رَ ُمْ أَ  ني وأَ  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م

ًي  ؿ يم٤مٟمقا قمغم آؾمت٘م٤مُم٦مِ ّني أَ  هلؿ قمٜمده، يمًم ىم٤مل  ذًمؽ ٟم٤مومعٌ  ني ، ويٕمت٘مدون أَ دادِ واًم

 أي٦م. [18]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: {ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ}شمٕم٤ممم: 

ؿ ٞم٤مّنؿ ووئاهلِ ٖمْ هق اًمذي يًتدرضمٝمؿ ذم ـمُ  :ْي أَ  {چ چ}ف: وىمقًمُ 

 .(1)ويمذًمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ٞم٤مٟمْ ٞمف ذم اًمد  ًمَ إِ  صقلِ واًمقُ  ؿ قمـ احلؼ  هلُ ذُ وخَيْ 

  ً ـُ  ي  د  وىم٤مل اًم  داعَ هذا اخلِ  ني إِ »يـ: ٗمن  هؿ ُمـ اعمُ وهمػمُ  ـُ ًَ واحلَ  (3) ٩ٍم يْ رَ ضُم  واسم

ـٍ ١مْ ُمُ  ٤ًمنٍ ٟمْ إِ  ًمٙمؾ   ايقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟمقرً  ٦مِ ُمي ٕمٓمل هلذه إُ اهلل شمٕم٤ممم يُ  ني هق: أَ  ، ٜم٤مومٍؼ ُمُ  وْ أَ  ُم

 يمؾ   قرُ ٟمُ  اط ـَمِٗمَئ  اًمٍم  مَم وا إِ ا ضم٤مءُ ذَ قا، وم٢مِ جُ ؿ ىمد ٟمَ ّني قن أَ وئمٜم   ،اعمٜم٤موم٘مقن ُح ومٞمٗمرَ 

]ؾمقرة  {ڦ ڦ ڦ ڄ}اعمٜم٤موم٘ملم:  ُمٜمقن سمذًمؽ، ومذًمؽ ىمقُل ١مْ ض اعمُ ، وّنَ ٍؼ ٜم٤مومِ ُمُ 

 .(2)شاًمذي جيري قمغم اعمٜم٤موم٘ملم داعُ ، وذًمؽ هق اخلِ  [12احلديد: 

ً  ّني إِ   آنِ رْ اًم٘مُ  ُػ ْص وَ  ذم ىمٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم، وىمد ضم٤مءَ  ٚم٦مٌ ص  ت٠مَ ُمُ  ذورٌ اًمتل هل٤م ضُم  ٛم٦مُ ٤م اًم

 ُم٤من.زْ إَ  رورِ ه٤م ُمع ُمُ رِ وشمٙمر   ،ه٤مدِ قمغم دمد   دًٓم٦مً  :هلؿ هب٤م سمّمٞمٖم٦م اعمْم٤مرع

 :اًمٕمٛمؾ سِ ٜمْ ُمـ ضمِ  اجلزاءُ 

ؽ ٟمَ وْ ودُ  (دانُ شمُ  ـُ يْ دِ )ويمًم شمَ  ٝمؿٚمِ ٕمْ س ومِ ٜمْ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ُمـ ضمِ  ًًم اهلل داِِ  وشمٚمؽ قم٘مقسم٦مُ 

 ثٚم٦م:ُمْ إَ  سمٕمَض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/636ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (1)

أسمق اًمقًمٞمد اإلُم٤مم، اًمٕمئاُم٦م، احل٤مومظ، ؿمٞمخ احلرم، أسمق ظم٤مًمد، و اًمٕمزيز سمـ ضمري٩م اعمٚمؽ سمـ قمٌد هق : قمٌد (3)

اًم٘مرر، إُمقي، اعمٙمل، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ، وأول ُمـ دون اًمٕمٚمؿ سمٛمٙم٦م. وروى اعمٞمٛمقين، قمـ أمحد: 

إذا ىم٤مل اسمـ ضمري٩م: ىم٤مل، وم٤مطمذره، وإذا ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م، أو ؾم٠مًم٧م، ضم٤مء سمٌمء ًمٞمس ذم اًمٜمٗمس ُمٜمف رء، »

، شأقمئام اًمٜمٌئاءؾمػم »وُم٤مت: ؾمٜم٦م مخًلم وُم٤م٦ِم، روى ًمف اجلًمقم٦م. يٜمٔمر: ش. يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ

 (.214 - 228/ 18ش )تذي٥م اًمٙمًمل»(، 224 - 231/ 6ًمٚمذهٌل )

 (. 1/433يمذًمؽ )ش شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»(. واٟمٔمر: 4/388ش )اعمحرر اًمقضمٞمز» (2)
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ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ }: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم -

 .[79]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  -

﮴  ﮳  ﮲  ﮸ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮷   ﮶  ﮵

 .[67]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮹

     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺}اله: يف طُ  وقال طز   -

 .[11-14]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {           

لُ  -  قو  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ} ه:ثـاؤُ  ه جل  ومـفا 

 . [9 -8]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ }رى ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ظْم إُ  وذم أي٦مِ  -

 .[143]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 وآؾْم  خ٤مدقم٦مِ واعمُ  يم٤معمٙمرِ  ۵هلل  ٗم٤مُت وهذه اًمّم  
ِ
ً   تٝمزاء ه٤م ُمـ وٟمحقِ  ٦مِ ريي خْ واًم

ًَ  ْػ يِّم  اًمتل ملْ  ٗم٤مِت اًمّم    ػ اهلُلقَص وٓ يُ  ،ٞمدٞمِ ٘مْ واًمتي  ٘م٤مسمٚم٦مِ  قمغم ؾمٌٞمؾ اعمُ ٓي ف إِ اهلل هب٤م ٟمٗم

وٓ قمغم  ،قمغم ؾمٌٞمؾ اخلؼم ٓ ،اهلل ُم٤ميمرٌ  ني إِ  :٘م٤مل ُمثئًا ومئا يُ  :ئاىمٝم٤مـمْ هب٤م ؾمٌح٤مٟمف قمغم إِ 

 سم٤معم٤ميمريـ، ظم٤مدعٌ  وْ أَ  ،ر سمفُمٙمَ  ـْ سمٛمَ  شمٕم٤ممم ُم٤ميمرٌ  اهللَ  ني إِ  :٘م٤ملوقمٚمٞمف ومٞمُ  ،٦مِ ٛمٞمَ ًْ ؾمٌٞمؾ اًمتي 

 :ئاقـمْ سمف قمغم ؾمٌٞمؾ اإلِ  اهللَ َػ ِّم ٟمَ  نْ أَ  يّمح   ٓ ذْ إِ  :يمذًمؽ تٝمزاءُ وآؾْم  ،٤مدقمفخُي  ـْ عمَ 

 .٥مٕمْ ُمـ اًمٚمي  ف ٟمقعٌ ٟمي َٕ 

،  [16]ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء: {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

آُمٜمقا يمًم  :٤م ىمٞمؾ هلؿوعمي  (1)سمف يًتٝمزُئ  ـْ ُمَ  ذم ُم٘م٤مسمٚم٦مِ  ا يم٤مٟم٧ْم ذَ هلل إِ  يمًملٍ  ٝم٤م صٗم٦مُ ًمٙمٜمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . $( ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم 391- 1/387ش )ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م» (1)
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ُ  ،٤مُس آُمـ اًمٜمي  ً   ـُ ُمِ ١مْ ٟمُ أَ  :وىم٤مًمقا ،قاتُ وقمَ  ،واشمٙمؼمي  ؟ٗمٝم٤مءُ يمًم آُمـ اًم

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}:ووم٤مصئًا  ٤مقمٚمٞمٝمؿ ص٤مرُمً  آنِ رْ اًم٘مُ  ومٙم٤من ضمقاُب 

،  [12]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ

ىم٤مل  :٤ًمدومْ اإلِ  ٦مِ ُمٜملم ذم ىمْمٞمي ١مْ ٛمقا سمف اعمُ اتي  س ُم٤مٜمْ ضمِ  ـْ ٞمٝمؿ ُمِ قمٚم د  ويمذًمؽ يم٤من اًمري 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں }شمٕم٤ممم: 

 .[13-11]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڻ ڻ ڻ ڻ

ًي  رُ ٙمْ اعمَ  ٞمُؼ وٓ حَيِ  ،هؿدِ ىمّْم  ٚمقن سمٜم٘مٞمضِ ُيٕم٤مُمَ  ومٝمؿ داًًِم   ف.ٚمِ هْ  سم٠مَ ٓي إِ  ُئ ٞم  اًم
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 ُلوَّاأَل املبحُث

َُ  :امليافقني لللافريً مىاال

 ّم٤مَف ٟمْ وٓأَ  داهٜم٦مَ وٓ اعمُ  ٞمعَ ٞمِ ٛمْ ؾ اًمتي ٌَ ٘مْ شمَ  اًمتل ٓ احل٤مؾمٛم٦مُ  اجل٤مزُم٦مُ  ٦مُ ٤م اًم٘مْمٞمي ّني إِ 

  ٦مُ ٤م ىمْمٞمي ّني ٜم٦م.. إِ ئايَ واعمُ  ةِ دَ قادَ ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمُ  وٓ جم٤مَل  سمْؾ  ،ٚمقلِ احلُ  سم٤معَ رْ وأَ 
ِ
  اًمقٓء

ِ
 .واًمؼماء

ـُ  دُ مَحْ  ٞمُخ قة اعم٤ٌمريملم اًمِمي قمْ اًمدي  ٦مِ ٛمي ِِ أَ  دُ طَم أَ قمٜمٝم٤م ىم٤مل اًمتل  ًمٞمس ذم »: $ ٍؼ ٞمْ تِ قمَ  سم

 .(1)شقطمٞمدسمٕمد اًمتي  ؿِ ٙمْ هذا احلُ  ـْ ُمِ  لَمُ سمْ وٓ أَ  ثرُ يمْ أَ  ٦مِ ًمي دِ ومٞمف ُمـ إَ  ؿٌ ٙمْ يمت٤مب اهلل طُم 

لؼُ م  أَ  يمُ  آنُ رْ ا ا لؽر َس  ا ؼد ح َ ف ٕ بةٍ بال مُ  رَ مْ م ا ه: 9ويلٍ لْ وٓ تَ  ،وار حاك  ٱ} فؼال سب

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .أية [33]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: {ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڀٺ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ئاه: ذم قمُ  وىم٤مل قمزي 

 .[11]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ـْ أَ ١مْ د ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٛمُ طمدي  ؿي صمُ    ى ى ې ې ې}:۵هؿ وم٘م٤مل ًمٞم٤مؤُ وْ ُمٜملم َُم

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 – [11]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ې ې ې}، هٙمذا  [16-11]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ىئ ىئ ی ی

 ك ٓطمتي  :ئامٍ ؾْم وإِ  قم٘مٞمدةٍ  ًم٦مُ ٠مَ ًْ ذم صٛمٞمٛمٝم٤م ُمَ  ٦مَ ًمَ اعم٠ًمَ  ني َٕ  –ٍْمِ واحلَ  ٍْمِ اًم٘مَ  فِ ضْم قمغم وَ 

 قمـ دقم٤مي٦مٍ  قم٤ٌمرةً  وْ أَ  ،٤ًمنِ ٘م٤مل سم٤مًمٚم  شمُ  يمٚمٛم٦مٍ  وْ أَ  نٍ قاٜمْ قمُ  دَ ري ًمن جُم يْ اإلِ  ٦مُ شمٙمقن ىمْمٞمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.14، محد سمـ قمتٞمؼ )ص شاًمٜمج٤مة واًمٗمٙم٤مك» (1)
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ًَ  وْ ، أَ ئانٍ قمْ وإِ  ض، رْ ُمـ إَ  ٦مٍ ٕمَ ٘مْ يٚمحؼ اعمقاـمٜملم ذم سمُ  وصٍػ  وْ راصم٦م، أَ يٜمت٘مؾ سم٤مًمقِ  ٥ٍم ٍٟم

ـٌ ف دِ وًمٙمٜمي  ،يمئاي    ـِ يمْ ًمرُ  ُمًتٚمزمٌ  ىمقيؿٌ  ي
ِ
 .(1)ُمـ اًمٙم٤مومريـ ةِ ُمٜملم واًمؼماءَ ١مْ ًمٚمٛمُ  اًمقٓء

ً   ِت ، ومٙمذًمؽ ضم٤مءَ احلٙمٞمؿِ  رِ يمْ ٛمك ذم اًمذ  ٔمْ اًمٕمُ  ٦مِ ْمٞمي هذه اًم٘م شم٘مريرُ  ويمًم ضم٤مءَ   ٦مُ ٜمي اًم

َٓ قَ اعمُْ  ًمنِ يْ ى اإْلِ رَ قمُ  ُؼ صمَ وْ أَ : »ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل  ،ه٤مىمقاقمدِ  ٝم٤م وشمرؾمٞمِخ ٛمِ دقم٤مِِ  ٞم٧ِم ٌِ ثْ سمتَ   ،ذم اهللِ ةُ ا

 .(3)شذم اهللِ  ُض ٖمْ ٌُ واًمْ  ،ذم اهللِ ٥م  احلُْ وَ  ،ذم اهللِ اةُ ٕم٤مدَ اعمُْ وَ 

ـِ  ورِ ٛمْ قمـ قمَ   نٍ ئَا  ومُ ِب أَ  آَل  ني إِ »ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَل ؾُم رَ  ٧ُم ٕمْ ٛمِ ؾَم  :ىم٤مل (2) ٤مصِ اًمٕمَ  سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمقه٤مب اًمٓمريري سمٕمٜمقان: وٓؤٟم٤م عمـ؟  ًمٚمِمٞمخ قمٌد ظمٓم٦ٌم مجٕم٦م(1)

( ُمـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ 747(، واًمٓمٞم٤مًمز )24228(، اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم )4/386أظمرضمف أمحد ) (3)

(، ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد، وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر 3/24ش )اًمٙم٤مُمؾ»قم٤مزب، وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم 

ذم  دي٨م صححف إًم٤ٌميناهلل، واحل (، ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد43/338ش )شم٤مرخيف»ذم 

 (. 998ش )اًمّمحٞمح٦م»

اهلل، أؾمٚمؿ سم٠مرض  سمـ واِؾ سمـ ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٝمؿ ويٙمٜمك أسم٤م قمٌدهق: قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  (2)

ُمٝم٤مضمًرا ذم هئال صٗمر ؾمٜم٦م صمًمن ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلص، صمؿ ىمدم اعمديٜم٦م قمغم رؾمقل اهلل احلٌِم٦م قمٜمد اًمٜمج٤مر

واؾمتٕمٛمٚمف قمغم همزوة ذات اًمًئاؾمؾ، وسمٕمثف يقم ومتح ُمٙم٦م إمم ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلجرة، وصح٥م رؾمقل اهلل 

اسمٜمل اجلٚمٜمدا ويم٤مٟم٤م ُمـ إزد سمٕمًمن يدقمقمه٤م  ؾمقاع صٜمؿ هذيؾ ومٝمدُمف، وسمٕمثف أيًْم٤م إمم ضمٞمٗمر وقمٌد

وقمٛمرو سمٕمًمن، ومخرج ُمٜمٝم٤م، وم٘مدم اعمديٜم٦م، ومٌٕمثف أسمق سمٙمر  ملسو هيلع هللا ىلصإمم اإلؾمئام، وم٘مٌض رؾمقل اهلل 

 قمم ُم٤م شمقمم ُمـ ومتحٝم٤م.اًمّمديؼ أطمد إُمراء إمم اًمِم٤مم، ومت

وؿمٝمد اًمػمُمقك، ووٓه قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومٚمًٓملم وُم٤م وآه٤م، صمؿ يمت٥م إًمٞمف أن يًػم إمم ُمٍم، 

وم٤ًمر إًمٞمٝم٤م ذم اعمًٚمٛملم، وهؿ صمئاصم٦م آٓف ومخًًم٦ِم، ومٗمتح ُمٍم، ووٓه قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمٍم إمم 

هلل سمـ ؾمٕمد اسمـ أب ا أن ُم٤مت، ووٓه قمثًمن سمـ قمٗم٤من ُمٍم ؾمٜملم، صمؿ قمزًمف واؾمتٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م قمٌد

 ، وم٘مدم قمٛمرو اعمديٜم٦م، وم٠مىم٤مم هب٤م.هح

ومٚمًم ٟمِم٥م اًمٜم٤مس ذم أُمر قمثًمن ظمرج إمم اًمِم٤مم، ومٜمزل هب٤م ذم أرض ًمف سم٤مًمًٌع ُمـ أرض 

، ومّم٤مر إمم ُمٕم٤موي٦م، ومٚمؿ يزل ُمٕمف ئمٝمر اًمٓمٚم٥م سمدم قمثًمن، $ومٚمًٓملم، طمتك ىمتؾ قمثًمن 

يزل هب٤م واًمٞم٤م، واسمتٜمك هب٤م داًرا، وٟمزهل٤م  وؿمٝمد ُمٕمف صٗملم، صمؿ وٓه ُمٕم٤موي٦م ُمٍم، ومخرج إًمٞمٝم٤م، ومٚمؿ

إمم أن ُم٤مت هب٤م يقم اًمٗمٓمر ؾمٜم٦م صمئاث وأرسمٕملم، ذم ظمئاوم٦م ُمٕم٤موي٦م، ودومـ سم٤معم٘مٓمؿ ُم٘مؼمة أهؾ ُمٍم، 

 وهق ؾمٗمح اجلٌؾ.

ىم٤مل اًمذهٌل: داهٞم٦م ىمريش، ورضمؾ اًمٕم٤ممل، وُمـ ييب سمف اعمثؾ ذم اًمٗمٓمٜم٦م، واًمده٤مء، واحلزم. 

 (.492/ 7، ٓسمـ ؾمٕمد )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، 11/ 2، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
  وَ ًَم ٟمي إِ  ،ل٤مِِ ٞمَ ًمِ وْ قا سم٠مَ ًُ ٞمْ ًمَ 

 َص وَ  اهلُل َل ٞم  ًمِ
 .(1)شلْمَ ٜمِ ُمِ ١مْ اعمُ  ُح ٤مًمِ

 ٤مسِ  اًمٜمي مَم وْ أَ  ني إِ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ىم٤مل: ىم٤مل رَ  ڤ ٤مذٌ ٕمَ رواه ُمُ  رَ آظَم  وذم طمدي٨ٍم 

 ٦مٍ قمٛمٚمٞمي   سمٞم٤من سمراُم٩َم مَم إِ  ملسو هيلع هللا ىلص َؾ ٘مَ تَ اٟمْ  ؿي صمُ   .(3)شقا٤مٟمُ يمَ  ٨ُم ٞمْ طَم قا وَ ٤مٟمُ يمَ  ـْ ُمَ  :قنَ ٘مُ تي  اعمُ زِم 

 ومٛمـ ذًمؽ: ،سمف ، واًمٕمٛمؾِ ـِ يمْ ذا اًمر  هِب  ذِ ظْم إَ  طم٘مٞم٘م٦مَ  ُػ ِِم ٙمْ وشمَ  ُح قو  شمُ 

ـُ  زُ ُم٤م رواه هَبْ   ُؾ ٌَ ٘مْ  يَ َٓ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم : ىم٤مل رَ ىم٤مل هِ د  قمـ ضَم  فِ ٞمْ سمِ قمـ أَ  (2) ؿٍ ٞمْ ٙمِ طَم  سم

 ًْ  اعمُْ مَم إِ  لْمَ يمِ نْمِ اعمُْ  ُق ٤مرِ ٗمَ يُ  وْ أَ  ،ئًا ٛمَ قمَ  ؿَ ٚمَ ؾْم ٤م أَ ُمَ دَ ٕمْ سمَ  كٍ نْمِ ُمُ  ـْ ُمِ  ۵ اهلُل
 .(4)شلْمَ ٛمِ ٚمِ

ـُ  رُ يْ رِ ه ضَم ٤م ضم٤مءَ وعمي  ٌَ  دِ ٌْ قمَ  سم كِم  جَ اهلل اًم
اهلل:  قَل ؾُم ي٤م رَ  :وم٘م٤مل ٤مَس اًمٜمي  ٤ٌميعُ ه يُ د  وضَم  (1)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمت٤مب »(، وُمًٚمؿ 1644، سم٤مب: شمٌؾ اًمرطمؿ سمٌئاهل٤م، سمرىمؿ )شيمت٤مب إدب»رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 (.311، سم٤مب: ُمقآة اعم١مُمٜملم وُم٘م٤مـمٕم٦م همػمهؿ، سمرىمؿ )شاإليًمن

سمـ طم٤ٌمن (، وصححف ا341، سمرىمؿ 31/131ش )اًمٙمٌػم»(، واًمٓمؼماين ذم 1/321أظمرضمف أمحد ) (3)

 إطم٤ًمن(.-3/411ش )صحٞمحف»ذم 

اًمٌٍمي. روى قمـ أسمٞمف وزارة سمـ  اعمٚمؽ اًم٘مِمػمي سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ طمٞمدة أسمق قمٌدهق هبز سمـ طمٙمٞمؿ  (2)

أورم وهِم٤مم سمـ قمروة وهمػمهؿ. وقمٜمف ؾمٚمٞمًمن اًمتٞمٛمل وضمرير سمـ طم٤مزم ومح٤مد سمـ زيد وحيٞمك 

، وحيٞمك، واًمٜم٤ًمِل. ىم٤مل أسمق زرقم٦م: ص٤مًمح. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: اًم٘مٓم٤من، وهمػمهؿ. وصم٘مف اسمـ اعمديٜمل

(، 498/ 1ش )تذي٥م اًمتٝمذي٥م»خيتٚمٗمقن ومٞمف، وىم٤مل اسمـ قمدي: مل أر ًمف طمديًث٤م ُمٜمٙمًرا. يٜمٔمر: 

 ( .212/ 1ش )ُمٞمزان آقمتدال»
(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 3168، )۵، سم٤مب: ُمـ ؾم٠مل سمقضمف اهلل شيمت٤مب اًمزيم٤مة»رواه اًمٜم٤ًمِل  (4)

 (.12716ش )٤مُمعصحٞمح اجل»

 اهلل اًمٌجكم سمـ ضم٤مسمر سمـ ُم٤مًمؽ إُمػم اًمٜمٌٞمؾ اجلٛمٞمؾ أسمق قمٛمرو. وىمٞمؾ: أسمق قمٌد اهلل هق ضمرير سمـ قمٌد (1)

: )إٟمف ؾمٞمدظمؾ قمٚمٞمٙمؿ ُمـ هذا اًمٗم٩م ملسو هيلع هللا ىلص، ىم٤مل قمٜمف يقًُم٤م ڤاًم٘منمي، ُمـ أقمٞم٤من اًمّمح٤مسم٦م 

ىم٤مل ضمرير: ومحٛمدت اهلل. صححف إًم٤ٌمين ذم ُمـ ظمػم ذي يٛمـ، أٓ وإن قمغم وضمٝمف ُمًح٦م ُمٚمؽ(، 

 (.188)ح/ش إدب اعمٗمرد»

ًٓ ُمـ قمكم قمغم ڤىم٤مل قمٜمف قمٛمر: ضمرير يقؾمػ هذه إُم٦م  ، ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م وىمدم رؾمق

اٟمٔمر ذم شمرمجتف: ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد هـ(. 14ؾمٜم٦م ) ڤُمٕم٤موي٦م، وىمد اقمتزل اًمٗمتٜم٦م سمٞمٜمٝمًم، شمقذم 

 =آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م »( و76/ 3طمجر) ، ٓسمـشاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، 33/ 6)
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 نْ  أَ غَم قمَ  َؽ ٕمُ ٤ميِ سمَ أُ : »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل  .ؿُ ٚمَ قمْ أَ  ٧َم ٟمْ وم٠مَ  :قمكمي  طْ ؽَمِ ، واؿْم َؽ ٕمَ ٤ميِ سمَ ك أُ طمتي  كَ دَ يَ  طْ ًُ اسمْ 

 ًْ اعمُْ  َح ٤مِص ٜمَ شمُ وَ  ،٤مةَ يمَ  اًمزي ِت ١مْ شمُ وَ  ،ةَ ئَا اًمّمي  ؿَ ٞمْ ٘مِ شمُ وَ  ،اهللَ دَ ٌُ ٕمْ شمَ 
 .(1)شلمَ يمِ نْمِ اعمُ  َق ٤مرِ ٗمَ شمُ وَ  ،لْمَ ٛمِ ٚمِ

 :سم٘مقًمف ڤ ةَ رَ يْ رَ ق هُ سمُ ومٞمًم رواه قمٜمف أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٤مرَ ؿَم وم٘مد أَ ٕم٤مُمٚم٦م ٤م ذم ضمقاٟم٥م اعمُ ُمي أَ 

ْوُه إمَِم » ئَاِم، وَم٢مَِذا ًَمِ٘مْٞمُتْؿ َأطَمَدُهْؿ ذم ـَمِريٍؼ، وَم٤مْوَٓمر  ًي ٌَْدأوا اًْمَٞمُٝمقَد َواًمٜميَّم٤مَرى سم٤ِمًم َٓ شَم

 .(3)شَأْوَٞمِ٘مفِ 

ـُ  اهلل دُ ٌْ ٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم روى قمَ اًمٜم   نِ ٠مْ وذم ؿَم   َٓ : »ملسو هيلع هللا ىلصف ىمقًمَ  ٞمفِ سمِ قمـ أَ  (2) ةَ دَ يْ رَ سمُ  سم

 .(4)ش۵ ؿْ ٙمُ سمي رَ  ؿْ تُ ٓمْ خَ ؾْم أَ  دْ ٘مَ ومَ  ،ادً ٞم  ؾَم  ُؽ يَ  نْ إِ  فُ ٟمي ٢مِ ومَ  :دٌ ٞم  ؾَم  ِؼ ٤مومِ ٜمَ ٛمُ ٚمْ قا ًمِ قًمُ ٘مُ شمَ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 113/ 3ش )اجلرح واًمتٕمديؾ»( و227/ 1، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شإصح٤مب =

 (.121/ 3ًمٚمذهٌل )
(، وأمحد 4177، سم٤مب: اًمٌٞمٕم٦م قمغم ومراق اعمنمك، سمرىمؿ )شيمت٤مب اًمٌٞمٕم٦م»أظمرضمف اًمٜم٤ًمِل،  (1)

 (.31سمرىمؿ )، شصحٞمح اجل٤مُمع»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 19312)

، سم٤مب: اًمٜمٝمل قمـ اسمتداء أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمًئام ويمٞمػ يرد قمٚمٞمٝمؿ، شيمت٤مب اًمًئام»أظمرضمف ُمًٚمؿ،  (3)

 (.3167/3سمرىمؿ )

سمـ احلّمٞم٥م احل٤مومظ اإلُم٤مم ؿمٞمخ ُمرو وىم٤موٞمٝم٤م أسمق ؾمٝمؾ إؾمٚمٛمل اعمروزي،  اهلل سمـ سمريدة هق قمٌد (2)

 شـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦م»( و11/ 1، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»شمرمجتف: هـ(. اٟمٔمر ذم 11وًمد ؾمٜم٦م )

 (.193) شظمئاص٦م شمذهٞم٥م اًمٙمًمل( »12/ 1) شاجلرح واًمتٕمديؾ»( و311)

(، وصححف 4979، سم٤مب: ٓ ي٘مقل اعمٛمٚمقك رب ورسمتل، سمرىمؿ )شيمت٤مب إدب»أظمرضمف أسمق داود  (4)

 (. 271، سمرىمؿ )شاًمّمحٞمح٦م»إًم٤ٌمين ذم 
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 املطلُب اأَلوَُّل

 مواالُة املنافقني إِلِخوانهه الَّذين كفزوا من َأِهِل الكتاب

 قمْ ؿ َٕ ُت قآؿ ُمُ صٗم٤مِت  وِح وْ أَ  ـْ ًمت اعمٜم٤موم٘ملم وُمِ ؾِم  رزِ سمْ أَ  ـْ ُمِ  ني إِ 
ِ
 وُمد   ،اهلل داء

هلذه  اًمٙمريؿِ  آنِ رْ  ذًمؽ ذم شم٘مرير اًم٘مُ ُمٜملم.. يتجغمي ١مْ ؿ قمغم اعمُ وُمٔم٤مهرُت  ،ًقر ُمٕمٝمؿاجلُْ 

 ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶} ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف: ذْ إِ  :٦مِ ًمَ ٠مَ ًْ اعمَ 

]ؾمقرة  {﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

 .[129-128اًمٜم٤ًمء:

ـُ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ   ـْ ُمِ  ٞم٤مءَ ًمِ وْ ذوا اًمٙم٤مومريـ أَ ؿ اختي ّني ٗمٝمؿ سم٠مَ وَص  ؿي صمُ »: $ ػْمٍ ثِ يمَ  اسم

 ،ةِ ٞمٝمؿ سم٤معمقدي ًمَ ون إِ وين   ،قاًمقّنؿؿ ُمٕمٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م يُ ّني ُمٜملم، سمٛمٕمٜمك أَ ١مْ دون اعمُ 

ُمٜملم ذم ١مْ سم٤معمُ  :ْي أَ  :نِقتٝمزًْ ًم ٟمحـ ُمُ ٟمي إِ  ،ًم ٟمحـ ُمٕمٙمؿٟمي إِ ؿ: ا هِب قْ ٚمَ ا ظَم ذَ وي٘مقًمقن هلؿ إِ 

 .(1)شقاوم٘م٦م هلؿٝم٤مرٟم٤م اعمُ فمْ إِ 

٤م آسِت  قمغم وصمٞمِؼ  ٤م يدل  ممي  :ةِ قي ظُم ٤مه٤م سم٤مُٕ يي قآة واصًٗم٤م إِ قمـ هذه اعمُ  ٤منَ سمَ أَ  اهللَ ني إِ  سمْؾ  

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ }ه٤م: ىمقاقمدِ  ؾمقخِ ورُ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 :هلؿ ٤مقاٟمً ظْم ٚمٝمؿ إِ وضمٕمَ »: يم٤مين  قْ اًمِمي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ : [11]ؾمقرة احلنم: {ڍ ڌ ڌ

 .(3)شهؿرِ ٗمْ يمُ  ٟمقعُ  َػ ٚمَ تَ اظْم  نِ وإِ  ،ٕمٝمؿمجَ  ىمدْ  رِ ٗمْ اًمٙمُ  قنِ ًمٙمَ 

ـُ ىم٤مل ا ة قي ظُم ٗمٝمؿ سم٤مُٕ ًم وَص ٟمي ، وإِ ػْمِ ِْم سمٜمق اًمٜمي  {ڦ}سمـ  واعمرادُ »: قرٍ ٤مؿُم قمَ  سم

: ٥ِم ًَ اًمٜمي  ةَ قي ظُم هذه أُ  ، وًمٞم٧ًْم ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ٛمي سمرؾم٤مًم٦م حُمَ  رِ ٗمْ حديـ ذم اًمٙمُ تي ؿ يم٤مٟمقا ُمُ ّني هلؿ: َٕ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/284ش )ػمشمٗمًػم اسمـ يمث» (1)

 ( .1/321ش )ومتح اًم٘مدير» (3)



 208 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

قمرب  ـْ ُمِ  ٍف قْ ٞمٝمؿ ُمـ سمٜمل قمَ ًمَ واعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ سمٕمثقا إِ  قدِ ٝمُ ُمـ اًمٞمَ  ػْمِ ِْم سمٜمل اًمٜمي  ني وم٢مِ 

 .(1)شدِ زْ ٝمؿ ُمـ إَ ٚمُ ْص ، وأَ ٦مِ ٜمَ يْ دِ اعمَ 

ومٞمٝم٤م  ص   اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٙم٤مومريـ.. يم٤من يٜمُ شمقزم   ٦مَ ىمْمٞمي  ني د أَ جيِ  احلٙمٞمؿَ  رَ يمْ اًمذ   َؾ ُمي وُمـ شم٠مَ 

ٝمؿ، ؿ وواىمٕمَ اًمذيـ آُمٜمقا طم٤مهلَ  ، وًمٞمٕمٚمؿَ شٍ ٌْ همَ  أو سٍ ٌْ ًمَ  قمغم اعمٜم٤موم٘ملم تديًدا: ًمرومع يمؾ  

 {ڤڤٹٹ ٹ } ىم٤مل شمٕم٤ممم: :غم طمٞم٤مةٍ ٤مس قمرص اًمٜمي طْم ؿ ُمـ أَ ّني وَٕ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک } [117]ؾمقرة اًمتقسم٦م:

 .[13]ؾمقرة احلنم: {گ گ گ گ ڳ

 قمْ اعمٜم٤موم٘ملم َٕ  وقمقدُ  رْت وشمٙمري »: $ ل  ٌِ ـمُ رْ اًم٘مُ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 
ِ
اهلل سم٤معم٤ًمقمدة  داء

 ؿْ ت٤مرهؿ، ومٝم٤مهُ ؾْم ف َٕ ٙمُ ٤مهؿ وهتْ يي اهلل إِ  ُح ر ومْْم ّمٞمح٦م، ويتٙمري اًمٜمي  لِ ذْ وسمَ  ةِ ٍْم واًمٜم  

 {ڭ ڭ ڭ ۇۇ}ؿ ومٞم٘مقًمقن هلؿ: وَّن قاد  ر ويُ ٗمْ اًمٙمُ  َؾ هْ قن أَ ئُ ًمًمِ يُ 
قمـ  ٕمقدِ ف، واًم٘مُ قمغم قمداوشمِ  ٔم٤مهرِ ، واًمتي ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ٛمي ذم خم٤مًمٗم٦م حُمَ  :ْي أَ  :[36]ؾمقرة حمٛمد:

 .(3)شه ذم اًمن   رِ ُمْ أَ  ٝم٤مد ُمٕمف، وشمقهلمِ اجلِ 

ِِدِ ٤م ذم شمدسمػم ُمي أَ   ومْ ٤ٌمك وإِ اًمِم   ٥ِم وٟمّْم  اعمٙم٤م
ِ
 نْمِ ـ وٟمَ تَ ٤مرة اًمٗمِ صمَ ار وإِ ْه إَ  ِم٤مء

٤م يتآزرون ويتٕم٤موٟمقن ومٞمف ُمع ٤م، ممي ؾم٤مُّن رْ وومُ  ؾِ هذه احل٤ٌمِِ  ٕم٤مت... ومٝمؿ رضم٤مُل ٤مِِ اًمِمي 

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺} ىم٤مل شمٕم٤ممم: :ذيـ يمٗمرواقاّنؿ اًمي ظْم إِ 

 .[14]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {      

ژ ڑ ڑ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ} ف شمٕم٤ممم:ذم صمٜم٤مي٤م ىمقًمِ  ؼَمَ يمْ أَ  سمِمٙمؾٍ  ٦مُ ح اًم٘مْمٞمي وشمتْم  

 .[14]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: {ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 111، 38/99ش )اًمتحرير واًمتٜمقير» (1)

 (.8/311ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل» (3)
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ـُ  ؿ قاًمقَّن ؿ ويُ قَّن ئُ ًمًمِ ذيـ يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن يُ اًمي  قدَ ٝمُ يٕمٜمل اًمٞمَ )»: $ ػْمٍ ثِ يمَ  ىم٤مل اسم

ه١مٓء  :ْي أَ  :[14]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: {ک ک ک گ گ}ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ؿي صمُ  ،ذم اًم٤ٌمـمـ

 .(1)ُمٜمقن١مْ ٤م اعمُ هي  قا ذم احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمٜمٙمؿ أَ ًُ ٞمْ اعمٜم٤موم٘مقن ًمَ 

قمٜمٝمؿ  اهلُل ؼَمَ ظْم يمًم أَ  قن سملم اًمٗمري٘ملْمِ سمُ ذَ سمْ ذَ ُمُ  سمْؾ  ،وًمٞمًقا ُمـ اًمذيـ يمٗمروا سمْؾ 

 .[142]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ} سم٘مقًمف:

ڤ }ره اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف: ذيمَ  ُم٤م قآةِ هذه اعمُ  رِ قَ وُمـ ُص 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 .[13]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ـُ  اهلل دُ ٌْ ٝمؿ قمَ ؟ ىم٤مل سمٕمُْم هبذه أي٦مِ  ٘مّمقدُ اعم ـِ ُمَ  :ونٗمن  ٚمػ اعمُ تَ واظْم  ـِ  َب  أُ  سم  سم

ـِ  ةَ ٤مدَ ٌَ ُروي ذًمؽ قمـ قمُ  :قلٍ ٚمُ ؾَم   .(2)شهوهمػمِ  (3) ٧ِم ٤مُمِ اًمّمي  سم

قن ِم  ٖمِ ويَ  ،قدَ ٝمُ ٜم٤مصحقن اًمٞمَ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا يُ  ىمقمٌ  ؿْ هُ  رون: سمْؾ وىم٤مل آظَم 

ً   ةَ ٤مدَ تَ وىمَ  دٍ ٤مهِ جُمَ  ٦مِ ٛمي ِِ ُمٜملم. ُروي ذًمؽ قمـ إَ ١مْ اعمُ   مجٞمًٕم٤م. اهلل رمحٝمؿ ي  د  واًم

ذًمؽ ُمـ  ني ٘م٤مل: إِ يُ  نْ ُمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ قمٜمدٟم٤م أَ  قاُب واًمّمي »: ي  ؼَم اًمٓمي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

ُمٜملم، ١مْ قن اعمُ ِم  ٖمِ ويَ  ،ّم٤مرىواًمٜمي  قدَ ٝمُ قاًمقن اًمٞمَ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا يُ  ٤مسٍ قمـ ٟمَ  ؼَمٌ اهلل ظَم 

ْ هْ ٤م َٕ ُمي ى، وإِ ّم٤مرَ واًمٜمي  قدِ ٝمُ ٤م ًمٚمٞمَ ُمي إِ – رُ دواِِ  شمدورَ  نْ أَ وي٘مقًمقن: ٟمخِمك   ـْ ك ُمِ ؾ اًمنم 

، ومٞمٙمقن سمٜم٤م شمٜمزل هب١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ٟم٤مزًم٦مٌ  وْ ئام، أَ ؾْم قمغم اإلِ  –هؿهمػمِ  وْ صم٤من، أَ وْ إَ  ةِ دَ ٌَ قمَ 

ـِ  اهلل دِ ٌْ قمَ  ذًمؽ يم٤من ُمـ ىمقلِ  يٙمقنَ  نْ جيقز أَ  وىمدْ  ،ٞمٝمؿ طم٤مضم٦مٌ ًمَ إِ   يٙمقنَ  نْ ، وجيقز أَ ُأَبٍّ  سم

 .(4)شاعمٜم٤موم٘ملم ف ُمـ ىمقلِ ٟمي أَ  ؿمؽي  ف ٟٓمي أَ  ه، همػمَ همػمِ  يم٤من ُمـ ىمقلِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/241ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (1)

 ( ذم شمٗمًػمهيًم.6/378(، واًمٓمؼمي )6131ىمقل قم٤ٌمدة أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ) (3)

 اعمرضمٕم٤من اًم٤ًمسم٘م٤من. (2)

 (. 4/619ش )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من» (4)
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 ًمٕمٚمي 
ٍ
ٌ  ُمـ اًمتي  ف سمٕمد رء ذيـ يمٗمروا ؿ اًمي قاِّن ظْم اعمٜم٤موم٘ملم إلِ  قآةِ ًػم جلقاٟم٥م ُمُ ع اًمٞمَ ت

 ُمٜمٝم٤م: قمديدةٍ  ٤م ذم جم٤مٍٓت ّني  أَ اًمٙمت٤مب يتٌلمي  ؾِ هْ ُمـ أَ 

 .- هٙمذا يزقمٛمقن - ُمٜملم١مْ سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمُ  ٕمريم٦مٍ ُم ِمقِب ٟمُ  ؿ هلؿ طم٤مَل ُت ٍْم ٟمُ  -1

يم٤من اهلل  نْ وإِ  - هٙمذا يزقمٛمقن - ٥م قمٚمٞمٝمؿ اجلئاءُ تِ يمُ  نْ إِ  ي٤مرِ ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمد   اخلروُج  -3

ـْ  ،ومٚمـ يٜمٍموهؿ ،ؿذهَب يمْ ىمد أَ   خيرضمقا ُمٕمٝمؿ. وًم

 ٞمٝمؿ.ًمَ ُمٜملم إِ ١مْ اعمُ  ِه   ِم٤مءُ ومْ إِ  -2

 {     } :وإًمٞمٝمؿ ٜمٝمؿؿ ُمٕمٝمؿ وومٞمٝمؿ وُمّني أَ  ًًم هؿ داِِ يمٞمدُ ٠مْ شمَ  -4
 .[14]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:

 طٍ ٓمَ وظِم  شمرشمٞم٤ٌمٍت  ضمقدِ قمغم وُ  ٤م يدل  ممي  :ُمٜملم١مْ ًمٚمٛمُ  ٕم٤مداةِ ف اعمُ ضُم وْ ٤مهؿ ذم أَ يي ٝمؿ إِ ُمِم٤مهبتُ  -1

  ٦مٍ يي ِه  
ع ومٞمٝم٤م قزي تَ وشمَ  ،داسمػمُ ٤مك ومٞمٝم٤م اًمتي وُت  ،وارُ دْ ؿ ومٞمٝم٤م إَ ٜمٔمي ، شمُ ٦مٍ ظمٗمٞمي  اٍت ٘م٤مءَ وًمِ

ًْ ٠مْ اهلل ؾمٞمَ  نِ ذْ ، وهذا سم٢مِ اعمٝم٤ممُ   ٝمؿ هلؿ.تِ ِم٤مهَبَ ُمُ  ف ذم ُمٌح٨ِم ٓمُ ت سم
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 انيالثَّ املطلُب

 شزكنياملنافقني للُن مواالُة

يم٤من هٜم٤مك  هْؾ  وهق: َٓ أَ  ،ُمقاوعَ   ذم صمئاصم٦مِ ٓي ًمف ضمقاسًم٤م سحًي٤م إِ  دْ ضمِ مل أَ  اٌل ١مَ وهٜم٤م ؾُم 

ُمع  نُ ٠مْ واًمِمي  يمًم احل٤مُل  ،ُمٜملم١مْ اعمُ  دي ِو  شٍ يْ رَ ىمُ  ٤مرِ ٗمي سملم اعمٜم٤موم٘ملم ويمُ  وشمقاومٍؼ  رٍ شمآُمُ  قمئاىم٦مُ 

 اًمٙمت٤مب؟ ؾِ هْ ذيـ يمٗمروا ُمـ أَ قاّنؿ اًمي ظْم إِ 

 قمٚمٞمف هق: ُت ثرْ واجلقاب ومٞمًم قمَ 

ـُ ٍَم يقم اٟمْ  دٍ طُم يقم أُ  ٦مً ضمٚمٞمي  ازرةُ ١مَ واعمُ  ةُ ٍْمَ هذه اًمٜم   رْت فمٝمَ  -1  ُس أْ رَ  قلٍ ٚمُ ؾَم  ف اسم

 ٧مي ٗمُ ويَ  ،ٝمؿٕمَ مجْ  َؾ خِ ٚمْ وخُيَ  ،ؿ٤مِت ذم اعمًٚمٛملم ُمٕمٜمقيي  ِنَ اجلٞمش: ًمٞمٙمْ  ٨ِم ٚمُ سمثُ  ٗم٤مقاًمٜم  

 هؿ.دِ ُْم ذم قمَ 

ـُ  ٤ممُ ُمَ ره اإلِ ُم٤م ذيمَ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ }آٟمًٗم٤م قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ي  ؼَم اًمٓمي  رٍ يْ رِ ضَم  اسم

قمغم  رُ دواِِ  شمدورَ  نْ ٟمخِمك أَ  :ي٘مقًمقن، ي٦مأ [13]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڦ ڄ

 قدِ ٝمُ ٤م ًمٚمٞمَ ُمي إِ  :ٞمٝمؿ طم٤مضم٦مٌ ًمَ ومٞمٙمقن سمٜم٤م إِ  ،١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ٟم٤مزًم٦مٌ شمٜمزل هِب  وْ أَ  ،ئامؾْم اإلِ 

ْ  ؾِ هْ ٤م َٕ ُمي وإِ  ،ى٤مرَ َّم واًمٜمي   .(1)صم٤منوْ إَ  ةِ دَ ٌَ قمَ  ـْ ك ُمِ اًمنم 

ون قُ قمَ رْ قمقن، وٓ يَ يتقري  ؿ يم٤مٟمقا ّٓني اعمٜم٤موم٘ملم أَ  صِ ظمّم٤مِِ  ـْ ُمِ  ني ف يٕمٜمل أَ هذا يمٚم  

َ واعمُ  ،اعمًٚمٛملم ِب رْ حلَ  دٍ طَم أَ  يمؾ   هيؿ ذم يدِ دِ يْ ع أَ قمـ وْو  َٕ  قمٚمٞمٝمؿ. ةِ ًم

ـِ  ًح٤مَب اٟمْ  ني سم٠مَ  ٙمـ اًم٘مقُل ٛمْ ويُ  -3 ُمٜمف يقم  ٦مٍ ٗمَ وسمٓم٤مِِ  دٍ طُم اجلٞمش يقم أُ  ٨ِم ٚمُ سمثُ  قلٍ ٚمُ ؾَم  اسم

 قمْ َٕ  قآةٌ ف ُمُ هق ذم ذاشمِ  قكَ ٌُ شمَ 
ِ
 ُمٜملم.١مْ واعمُ  ملسو هيلع هللا ىلصف قًمِ ؾُم اهلل ورَ  داء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/619ش )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من» (1)
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ي  دِ رْ ٤موَ واعمَ  ٕمٚمٌل  واًمثي  ي  ػْم َِم واًم٘مُ  ر اًمقاطمدي  ذ يمَ  -2
ـَ  ٤منَ ٞمَ ٗمْ ٤م ؾُم سمَ أَ  ني وهمػُمهؿ أَ  (1)   سم

ـَ ا ٦مَ ُمَ رَ ٙمْ وقمِ  ٍب رْ طَم  َ سمَ وأَ  (3)ؾٍ ٝمْ  ضَم ِب أَ  سم ْٕ ـَ  اروً ٛمْ قمَ  رِ قَ قمْ ٤م ا  ٦مَ ٜمَ يْ دِ ٟمزًمقا اعمَ  (2)٤منَ ٞمَ ٗمْ ؾُم  سم

ـِ  اهلل دِ ٌْ قمغم قمَ  ـِ  َب  أُ  سم  ل  ٌِ ٓم٤مهؿ اًمٜمي قمْ أَ  وىمدْ  ،دٍ طُم أُ  ةِ وَ زْ اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمد همَ  سِ أْ رَ  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

ـُ  اهلل دُ ٌْ وم٘م٤مم ُمٕمٝمؿ قمَ  ،ٛمقهٙمٚم  يُ  نْ قمغم أَ  ٤منَ ُمَ إَ   ملسو هيلع هللا ىلص ـِ ا دِ ٕمْ ؾَم  سم ْ  ِب أَ  سم  (4) ِح اًمني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 114/ 14ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل» (1)

سمـ خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م سمـ  اهلل سمـ قمٛمر قمٛمرو سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌدهق: قمٙمرُم٦م اسمـ أب ضمٝمؾ  (3)

ٙمل. عم٤م ىمتؾ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي. اًمنميػ، اًمرِٞمس، اًمِمٝمٞمد، أسمق قمثًمن اًم٘مرر، اعمخزوُمل، اعم

أسمقه، تقًم٧م ر٤ِمؾم٦م سمٜمل خمزوم إمم قمٙمرُم٦م، صمؿ إٟمف أؾمٚمؿ، وطمًـ إؾمئاُمف سم٤معمرة .ىم٤مل اسمـ أب 

ُمٚمٞمٙم٦م: يم٤من قمٙمرُم٦م إذا اضمتٝمد ذم اًمٞمٛملم ىم٤مل: ٓ واًمذي ٟمج٤مين يقم سمدر. ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: يم٤من حمٛمقد 

شمؾ ىمت٤مٓ . ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل: ٟمزل قمٙمرُم٦م يقم اًمػمُمقك، وم٘م٤مڤاًمٌئاء ذم اإلؾمئام 

ؿمديًدا، صمؿ اؾمتِمٝمد، ومقضمدوا سمف سمْمًٕم٤م وؾمٌٕملم ُمـ ـمٕمٜم٦م، ورُمٞم٦م، وضسم٦م. وىم٤مل قمروة، واسمـ 

 (.232/ 1، ًمٚمذهٌل)شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»ؾمٕمد، وـم٤مِٗم٦م: ىمتؾ يقم أضمٜم٤مديـ.

قان، أسمق سمـ ؾمٕمد سمـ ىم٤مِػ سمـ إوىمص سمـ ُمرة سمـ هئال سمـ وم٤مًم٩م سمـ ذيم هق: قمٛمرو سمـ ؾمٗمٞم٤من (2)

إقمقر اًمًٚمٛمل. ي٘م٤مل ًمف صح٦ٌم، ويم٤من يقم اًمػمُمقك أُمػًما قمغم يمردوس، ويم٤من أُمػم اعمٞمنة يقم 

 صٗملم ُمع ُمٕم٤موي٦م.

، وقمٛمرو اًمٌٙم٤مزم. وىم٤مل اًمقًمٞمد سمـ اًمرمحـ اًمًٚمٛمل روى قمٜمف: ىمٞمس اسمـ أب طم٤مزم، وأسمق قمٌد

اًمًٚمٛمل ىمؼمس صم٤مٟمًٞم٤م ؾمٜم٦م ُمًٚمؿ: طمدصمٜم٤م قمثًمن سمـ طمّمـ، قمـ يزيد سمـ قمٌٞمدة، ىم٤مل: همزا أسمق إقمقر 

 ؾمٌع وقمنميـ.

وقمـ ؾمٜم٤من سمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ىم٤مل ٕب إقمقر: إن إؿمؽم يدقمقك إمم ُم٤ٌمرزشمف، ومًٙم٧م ـمقيئًا، صمؿ 

ىم٤مل: إن إؿمؽم ظمٗمتف وؾمقء رأيف محئاه قمغم إضمئاء قمًمل قمثًمن ُمـ اًمٕمراق، صمؿ ؾم٤مر إمم قمثًمن، 

 ذم ظمئاوم٦م ُمٕم٤موي٦م. وم٠مقم٤من قمغم ىمتٚمف، ٓ طم٤مضم٦م زم سمٛم٤ٌمرزشمف، شمقذم أسمق إقمقر

وىم٤مل اسمـ أب طم٤مشمؿ: قمٛمرو سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمًٚمٛمل أسمق إقمقر ؿم٤مُمل، أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م، وًمٞم٧ًم ًمف 

اًمث٘م٤مت ممـ مل ي٘مع ذم »(، 446/ 3ش )شم٤مريخ اإلؾمئام»صح٦ٌم، ويم٤من ُمـ أصح٤مب ُمٕم٤موي٦م. يٜمٔمر: 

 (.246/ 7ش )اًمٙمت٥م اًمًت٦م
سمـ احل٤مرث سمـ طمٌٞم٥م سمـ ضمذيٛم٦م سمـ ٟمٍم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمًؾ  اهلل سمـ ؾمٕمد اسمـ أب اًمنح هق: قمٌد (4)

سمـ قم٤مُمر سمـ ًم١مي اًم٘مرر اًمٕم٤مُمري، يٙمٜمك أسم٤م حيٞمك. يمذا ىم٤مل اسمـ اًمٙمٚمٌل ذم ٟمًٌف طمٌٞم٥م سمـ 

 = ضمذيٛم٦م سم٤مًمتخٗمٞمػ.
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـُ  ٦مُ ٛمَ ٕمْ وـمُ  ـُ  رُ ٛمَ وقمٜمده قمُ  ملسو هيلع هللا ىلصٌل  وم٘م٤مًمقا ًمٚمٜمي  (1) ٍق ػْمِ سمَ أُ  سم  رَ يمْ ذِ  ْض ومُ ارْ  :٤مِب ٓمي اخلَ  سم

 َؽ قمُ دَ وٟمَ  ،ده٤مقمٌَ  ـْ عمَ  ٦مً ٕمَ ٜمْ وُمَ  هل٤م ؿمٗم٤مقم٦مً  ني إِ  وىمُؾ  ٤مةَ ٜمَ ى وُمَ زي واًمٕمُ  َت ٜم٤م اًمئاي آهلتِ 

 .ؽسمي ورَ 

 وم٘م٤مل .ٝمؿٚمِ تْ زم ذم ىمَ  نْ ذَ اهلل اِْ  قَل ؾُم ي٤م رَ  :رُ ٛمَ وم٘م٤مل قمُ  ،ىم٤مًمقا ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ قمغم اًمٜمي  ومِمؼي 

 ٌل  اًمٜمي  رَ ُمَ وم٠مَ  .فٌِ ٜم٦م اهلل وهمَْم ٕمْ ضمقا ذم ًمَ رُ اظْم  :رُ ٛمَ ٤مل قمُ وم٘م، ٤منَ ُمَ ٝمؿ إَ ٓمٞمتُ قمْ أَ   ىمدْ ين  إِ  :ملسو هيلع هللا ىلص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وىم٤مل حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م: طمٌٞم٥م سم٤مًمتِمديد، ويمذا ىم٤مل أسمق قمٌٞمدة. أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح، وه٤مضمر، ويم٤من  =

، صمؿ ارشمدي ُمنميًم٤م، وص٤مر إمم ىمريش سمٛمٙم٦م، وم٘م٤مل هلؿ: إين يمٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلصٙمت٥م اًمقطمل ًمرؾمقل اهلل ي

، وم٠مىمقل: أو قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ؟ ومٞم٘مقل: {ى ائ}أسف حمٛمًدا طمٞم٨م أريد، يم٤من يٛمكم قمكم: 

 ٟمٕمؿ، يمؾ صقاب.

اهلل سمـ ظمٓمؾ، وُم٘مٞمس سمـ طم٤ٌمسم٦م، وًمق  سم٘متٚمف، وىمتؾ قمٌد ملسو هيلع هللا ىلصومٚمًم يم٤من يقم اًمٗمتح أُمر رؾمقل اهلل 

اهلل سمـ ؾمٕمد اسمـ أب اًمنح إمم قمثًمن، ويم٤من أظم٤مه ُمـ  ٧م أؾمت٤مر اًمٙمٕم٦ٌم، ومٗمر قمٌدوضمدوا ت

سمٕمدُم٤م اـمٛم٠من أهؾ ُمٙم٦م،  ملسو هيلع هللا ىلصاًمرو٤مقم٦م، أروٕم٧م أُمف قمثًمن، ومٖمٞمٌف قمثًمن طمتك أشمك سمف رؾمقل اهلل 

 ؾمت٠مُمٜمف ًمف.وم٤م

أي٤مم اًمٗمتح، ومحًـ إؾمئاُمف، ومٚمؿ ئمٝمر ُمٜمف رء يٜمٙمر  اهلل سمـ ؾمٕمد اسمـ أب اًمنح وأؾمٚمؿ قمٌد

ف سمٕمد ذًمؽ، وهق أطمد اًمٜمج٤ٌمء اًمٕم٘مئاء اًمٙمرُم٤مء ُمـ ىمريش، صمؿ وٓه قمثًمن سمٕمد ذًمؽ ُمٍم ذم قمٚمٞم

ؾمٜم٦م مخس وقمنميـ، وومتح قمغم يديف إومري٘مٞم٦م ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـ، ويم٤من وم٤مرس سمٜمل قم٤مُمر سمـ ًم١مي 

 اعمٕمدود ومٞمٝمؿ، ويم٤من ص٤مطم٥م ُمٞمٛمٜم٦م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ذم اومتت٤مطمف وذم طمروسمف هٜم٤مك يمٚمٝم٤م.

أيًْم٤م، ومٚمًم وٓه قمًمن، وقمزل قمٜمٝم٤م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، ضمٕمؾ قمٛمرو سمـ  ووزم طمرب ُمٍم ًمٕمثًمن

اًمٕم٤مص يٓمٕمـ قمغم قمثًمن أيًْم٤م، وي١مًم ٥م قمٚمٞمف، ويًٕمك ذم إوم٤ًمد أُمره، ومٚمًمي سمٚمٖمف ىمتؾ قمثًمن ويم٤من 

ًٓ سمٗمٚمًٓملم ىم٤مل: إين إذا ٟمٙم٠مت ىمرطم٦م أدُمٞمتٝم٤م، أو ٟمحق هذا. يٜمٔمر:  آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م »ُمٕمتز

 (.918/ 2اًمؼم )، ٓسمـ قمٌد شإصح٤مب

سمـ قمٛمرو إٟمّم٤مري، ذيمره أسمق إؾمح٤مق اعمًتٛمكم ذم اًمّمح٤مسم٦م، وىم٤مل: ؿمٝمد هق: ـمٕمٛم٦م سمـ أسمػمق  (1)

ٝم٤م إٓ سمدًرا. ىم٤مل اسمـ طمجر: وىمد شمٙمٚمؿ ذم إيًمٟمف. اٟمٔمر ذم شمرمجتف  (، 469/ 1ش )اعمحؼم»اعمِم٤مهد يمٚمي

(، 129/ 1، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 118/ 2)، ٓسمـ طمجر شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»

 (.111/ 3ش )همقاُمض إؾمًمء اعمٌٝمٛم٦م»
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ } :ف شمٕم٤مممىمقًمُ  ومٜمزل ،٦مِ ٜمَ يْ دِ ضمقا ُمـ اعمَ خيرَ  نْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .[1]ؾمقرة إطمزاب: {پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

قمغم  ًٓم٦مً ذم هذا ًمدَ  ني إِ  !؟ـْ ! وذم دار ُمَ ؟٦مَ ٜمَ يْ دِ ُمقا اعمَ ٤م ىمدِ عمي  قمُ ل اًم٘مٟمزَ  ـَ يْ أَ  ْؾ ُمي ومت٠مَ 

 .روملمِ سملم اًمٓمي  ٚم٦مِ اسمٓم٦م واًمّم  اًمري  وصمٞمِؼ 
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 الُثالثَّ املطلُب

 اهه بعّضمنني بعِضِؤواالة امُلمن ُم ْرَوُص

ُمٕم٤مين هذا  -قنمِج ؽَمْ ويُ  سمْؾ -٘مقن ُمٜمقن حي٘م  ١مْ اعمُ  ؿُ ومٝم٤مهُ  :ٞم٤مءُ ؿْم ز إَ ه٤م شمتٛمٞمي د  وسمِْم 

 ُمع اهلل. ٍق دْ وِص  ًمنٍ يْ سم٢مِ  ـِ يمْ اًمر  

ـِ  ةَ ٤مدَ ٌَ  قمُ مَم إِ  رْ ٔمُ اٟمْ  -1 اهلل:  قَل ؾُم ئًا: ي٤م رَ ىم٤مِِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل   اًمٜمي مَم إِ  جيلءُ  ڤ ٧ٍم ٤مُمِ اًمّمي  سم

 أُ رَ سمْ  أَ ين  وإِ  ،ٝمؿؿمقيمتُ  ٝمؿ، ؿمديدةٌ ًُ ٗمُ ٟمْ أَ  ٦مٌ ٝمؿ ىمقيي ئاطُم ؾِم  يمثػمٍ  قدٍ هَيُ  ـْ ُمِ  قازمَ زم ُمُ  ني إِ »

 .(1)شُمٜملم١مْ ف واعمُ قًمَ ؾُم  اهلل ورَ شمقممي وأَ  ،قدَ هَيُ  وٓي٦مِ  ـْ ف ُمِ قًمِ ؾُم  اهلل ورَ مَم إِ 

 ُس أْ رَ  َح َّم ومْ قمـ ذًمؽ وأَ  ٤منَ سمَ أَ  ! ًم٘مدْ ٗم٤مُق ؼ اًمٜم  ومًٌمذا ٟمٓمَ  ،ًمنُ يْ ؼ اإلِ ٙمذا ٟمٓمَ ه

ـُ   ْي أَ  – ُمقازمي  ُمـ وٓي٦مِ  رأُ سمْ وٓ أَ  رَ واِِ ٤مف اًمدي ظَم أَ   رضمٌؾ ين  وم٘م٤مل: إِ  قلٍ ٚمُ ؾَم  اعمٜم٤موم٘ملم اسم

 ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} زل اهلل شمٕم٤ممم:ٟمْ وم٠مَ  – قدِ ٝمُ ُمـ اًمٞمَ 

 .[11]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ

ًي  واعمآصمرِ  رِ قَ ٔمؿ اًمّم  قمْ أَ  ـْ ُمِ  -3   دْت اًمتل دم
ِ
يم٤من ُمـ  ُمٜملم ُم٤م١مْ ًمٚمٛمُ  ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مين اًمقٓء

ـُ  .ّم٤مرٟمْ اظم٤مة سملم اعمٝم٤مضمريـ وإَ ١مَ اعمُ  ُمقىمِػ  وسمٕمد ذًمؽ:  $ ؿِ ٞم  اًم٘مَ  ي٘مقل اسم

ِـ  سِ ٟمَ ذم دار أَ  ّم٤مرِ ٟمْ سملم اعمٝم٤مضمريـ وإَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قُل ؾُم آظمك رَ »  ڤ ٍؽ ٤مًمِ ُمَ  سم

آظمك سمٞمٜمٝمؿ  ،ٝمؿ ُمـ إٟمّم٤مرٗمُ ٝمؿ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ، وٟمّْم ٗمُ ويم٤مٟمقا شمًٕملم رضمئًا ٟمّْم 

 ، ومٚمًمي رٍ دْ سمَ  ٦مِ ٕمَ ىمْ  طملم وَ مَم إِ  طم٤ممِ رْ قاؾم٤مة، يتقارصمقن سمٕمد اعمقت دون ذوي إَ قمغم اعمُ 

،  [71]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: {جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ} :۵زل اهلل ٟمْ أَ 

ةقي ظُم د إُ ؿ دون قم٘مْ طمِ  اًمري مَم إِ  اًمتقارَث  ردي 
(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ُمـ ـمريؼ قمٓمٞم٦م 6/387ش )شمٗمًػمه»(، واًمٓمؼمي ذم 23211ش )ُمّمٜمٗمف»أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم ذم  (1)

 اًمٕمقذم ُمرؾمئًا. 

 (. 2/62، اسمـ اًم٘مٞمؿ )شزاد اعمٕم٤مد» (3)
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ذم قمئاىم٤مت  اًمٗمريدةُ  اسمٓم٦مُ ٛمك، واًمري ٔمْ اًمٕمُ  هل اًمقؿمٞمج٦مُ  ٦مَ ًمٟمٞمي يْ اإلِ  قةي ظُم هذه إُ  ني إِ 

ـٍ ١مْ ُمُ  يمؾ   سي طَم أَ  ومٚم٘مدْ  :ؿ ُمع سمٕمضٍ ٝم سمٕمِْم نَم اًمٌَ   –٥ٍم ٓمْ ىمُ  دُ ٛمي حُمَ  ت٤مذُ ؾْم يمًم ىم٤مل إُ  – ُم

٤م أَ  ٤مٟمْ أَ  مْ ؾمقاًء يم٤من ُمٝم٤مضمريًّ ُمٜمٝمؿ  واطمدٍ  ومٙمؾ   :ف ذم اهللشمِ قَ ظْم ف سم٢مِ ٓمُ سمِ رْ يَ  ضمديدٍ  سمرسم٤مطٍ  ،ّم٤مريًّ

ٌ  ظَم أَ  ٥م  حُيِ   آسةَ  ني إِ  ، سمْؾ دمٍ  وٓ سمٞمٜمٝمًم آسةُ  ،ف ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمٚمتفٟمي ف ًمٜمٗمًف، ُمع أَ ٤مه يمح

اًمّم٤مذم  هؿ ذًمؽ احل٥مي دِ طَم ذم ٟمٗمس أَ  ٜمِمُئ مل شمٙمـ شمُ  –٦م ذم اجل٤مهٚمٞمي  طملم يم٤مٟم٧ْم  –م اًمدي 

 ٞمف ذم اًمٕم٘مٞمدة.ظِم ف أن َٕ ً  اًمذي حُي  اًمٕمجٞم٥َم 

 رْ شمرى ُم٤م اًمٗمَ 
ِ
 اجل٤مهٚمٞمي  ق سملم ًم٘م٤مء

ِ
 ئام؟ؾْم اإلِ  ٦م وًم٘م٤مء

  قمغم اًمٕم٘مٞمدة؟ٓي إِ  هذه اعمِم٤مقمرُ  دُ قضَم شمُ  عم٤مذا ٓ

٤مس قمغم يٚمت٘مل ومٞمف اًمٜمي  ئامُ ؾْم ف اإلِ ًرا، وًمٙمٜمي حْ ا، وٓ ؾِم ًمٞمس هًّ  رَ ُمْ إَ  ني واجلقاب: أَ 

وٓ  ؿ سم٤مرزةً ، ومئا شمٙمقن ذواُت ملسو هيلع هللا ىلصف قًمَ ؾُم اهلل ورَ  ٥م   ُمٜمٝمؿ حُي يمئاًّ  ني َٕ  :اًمٕم٘مٞمدة ذم اهلل

 ًم اجل٤مٟم٥ُم ٟمي ، وإِ ٦مِ يمًم هل ذم اًمٕمئاىم٤مت اجل٤مهٚمٞمي  رٚمح٦م ُمـ أظَم ّْم ٓىمتٜم٤مص اعمَ  رةً ُمتقوم  

 ُمٜملم.١مْ قآة سملم اعمُ اعمُ  رِ قَ ٛمك ُص ؾْم ُمـ أَ  ةُ قي ظُم ًمذا يم٤مٟم٧م إُ ، (1)ذم اهلل ٥م  هق احلُ  رزُ اًم٤ٌم

ُمري َرؾُمقُل اهلل » :ىم٤مل ڤ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِب قمـ أَ  ارُ زي رج اًمٌَ ظْم أَ  ُم٤م ًمذِج وُمـ هذه اًمٜمي  -2

ـِ  اهلل دِ ٌْ سمٕمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ـِ  َب  أُ  سم ـُ  (3)ؿٍ ُأـمُ  وهق ذم فمؾ   قلٍ ٚمُ ؾَم  سم  قمٚمٞمٜم٤م همؼمي  :لٍ قٚمُ ؾَم  وم٘م٤مل اسم

ـُ  ـُ  اهللِ دُ ٌْ ف قمَ ٜمُ وم٘م٤مل اسمْ  .(2)٦مَ َِم ٌْ  يمَ ِب أَ  اسم ـِ  َب  أُ  ـِ سمْ  اهللِ دِ ٌْ قمَ  سم : (4)ڤ قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.41- 3/41)، حمٛمد ىمٓم٥م شُمٜمٝم٩م اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م» (1)

 (. 1/31ش )اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط»إـمؿ: اًمٌٜم٤مء اعمرشمٗمع . اٟمٔمر:  (3)

 .  ملسو هيلع هللا ىلصهق زوج طمٚمٞمٛم٦م اًمًٕمدي٦م ُمروٕم٦م اًمٜمٌل  أسمق يمٌِم٦م (2)

ه رأس اًمٜمٗم٤مق سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٚمقل إٟمّم٤مري اخلزرضمل واًمد اهلل اسمـ أب اهلل سمـ قمٌد هق: قمٌد (4)

أن يتخذ أٟمًٗم٤م ُمـ ذه٥م،  ملسو هيلع هللا ىلصوزقمٞمٛمف، ؿمٝمد سمدًرا وُم٤م سمٕمده٤م وىمد أصٞم٥م يقم أطمد، وم٠مُمره اًمٜمٌل 

 .ڤاؾمتِمٝمد يقم اًمٞمًمُم٦م 

أؾمد »(، 372/ 6، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»اٟمٔمر ذم خترجيف: 

، ش٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦ماإلص»(، 112( وُمِم٤مهػم قمٚمًمء إُمّم٤مر )396/ 2، ٓسمـ إصمػم )شاًمٖم٤مسم٦م

 (.231/ 1، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 143/ 6ٓسمـ طمجر)
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 ري سمَ  ـْ ٙمِ ًمَ ، وَ َٓ »ف؟ وم٘م٤مل: ؾِم أْ رَ سمِ  َؽ ٜمي ٞمَ ٔشمِ  ٧َم ئْ ؿِم  ـْ ؽ ًمئِ رُمَ يمْ ذي أَ واًمي  ،اهلل قَل ؾُم ي٤م رَ 

 .(1)شفُ تَ ٌَ حْ ُص  ـْ ًِ طْم أَ وَ  ،٤مكَ سمَ أَ 

ـُ ظْم وأَ  -4 ـَ ا ـِ مْحَ اًمري  دَ ٌْ قمَ  ني أَ »: ٦مَ ٌَ ٞمْ  ؿَم ِب أَ  رج اسم : رٍ ٙمْ  سمَ ِب ىم٤مل َٕ  (3)ڤ رٍ ٙمْ  سمَ ِب أَ  سم

 ؽ ُم٤متُ يْ أَ رَ  ل ًمقْ ًمٙمٜم   :ڤ رٍ ٙمْ ق سمَ سمُ وم٘م٤مل أَ  .قمٜمؽ ٧ُم ومْ دَ ومَّم  دٍ طُم ؽ يقم أُ تُ يْ أَ رَ 

 .(2)ش٦مِ ٞمَ ٌِ يْ دَ احْلُ  ٦مِ ٟمَ دْ ذم هُ  ڤ ـَ مْحَ اًمري  دُ ٌْ قمَ  ؿَ ٚمَ ؾْم قمٜمؽ، وىمد أَ  ٧ُم ومْ دَ َص 

قآة ذم اهلل ذم اعمُ  يآىمتّم٤مداحلّم٤مر  اؾمتخدامُ  اًمٙمريٛم٦مِ  رِ قَ وُمـ هذه اًمّم   -1

ـُ  ٦مُ ُمَ ًَم ؾ صمُ ومٕمَ  ُم٤م ٕم٤مداة ومٞمف: وذًمؽ ُمثُؾ واعمُ  قمٜمدُم٤م  (4)ڤ ٦مَ ُمَ ًَم اًمٞمَ  ُؽ ٚمِ ُمَ  ٤ملٍ صمَ أُ  سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأورده إًم٤ٌمين ذم شصحٞمحف»(، وصححف اسمـ طم٤ٌمن ذم 1/319ش )ُمًٜمده»أظمرضمف اًمٌزار ذم  (1)

 (. 2332ش )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»

ؿم٘مٞمؼ أم اعم١مُمٜملم قم٤مِِم٦م، طمي سمدًرا ُمع اعمنميملم: صمؿ إٟمف  اًمرمحـ اسمـ أب سمٙمر اًمّمديؼ قمٌد (3)

أؾمٚمؿ، وه٤مضمر ىمٌٞمؾ اًمٗمتح. وأُم٤م ضمده أسمق ىمح٤موم٦م ومت٠مظمر إؾمئاُمف إمم يقم اًمٗمتح. ويم٤من هذا أؾمـ 

 أوٓد اًمّمديؼ، ويم٤من ُمـ اًمرُم٤مة اعمذيمقريـ، واًمِمجٕم٤من، ىمتؾ يقم اًمٞمًمُم٦م ؾمٌٕم٦م ُمـ يم٤ٌمرهؿ.

اهلل وطمٗمّم٦م،  ؼ اًمِمٞمخ٤من قمغم صمئاصم٦م ُمٜمٝم٤م. روى قمٜمف: اسمٜم٤مه: قمٌدًمف أطم٤مدي٨م، ٟمحق اًمثًمٟمٞم٦م، اشمٗم

اًمرمحـ اسمـ أب ًمٞمغم، وقمٛمرو سمـ أوس  واسمـ أظمٞمف: اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد، وأسمق قمثًمن اًمٜمٝمدي، وقمٌد

 اًمث٘مٗمل، واسمـ أب ُمٚمٞمٙم٦م، وآظمرون.

ذم طمج٦م اًمقداع أن يٕمٛمر أظمتف قم٤مِِم٦م ُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ. ىم٤مل ُمّمٕم٥م  ملسو هيلع هللا ىلصوهق اًمذي أُمره اًمٜمٌل 

ي: ذه٥م إمم اًمِم٤مم ىمٌؾ اإلؾمئام، ومرأى هٜم٤مك اُمرأة ي٘م٤مل هل٤م: اسمٜم٦م اجلقدي اًمٖم٤ًمين، ومٙم٤من اًمزسمػم

يذيمره٤م ذم ؿمٕمره وهيذي هب٤م. شمقذم: ذم ؾمٜم٦م صمئاث ومخًلم. ىم٤مل اًمذهٌل: هٙمذا ورظمقه، وٓ 

 يًت٘مٞمؿ.

سمخٞمؼم أرسمٕملم وؾمً٘م٤م،  ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: إٟمف أؾمٚمؿ ذم هدٟم٦م احلديٌٞم٦م وه٤مضمر، وأـمٕمٛمف اًمٜمٌل 

/ 3، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»اهلل، وُم٤مت ؾمٜم٦م صمئاث ومخًلم. يٜمٔمر:  ن يٙمٜمل أسم٤م قمٌدويم٤م

 (.131/ 3ش )شم٤مريخ اإلؾمئام»(، 471

 ( قمـ أيقب اًمًختٞم٤مين، وهق ُمرؾمؾ.26791ش )ُمّمٜمٗمف»أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم ذم  (2)

ٚم٦ٌم سمـ يرسمقع سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ اًمدول سمـ طمٜمٞمٗم٦م سمـ أصم٤مل سمـ اًمٜمٕمًمن سمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ قمٌٞمد سمـ صمٕمهق: صمًمُم٦م  (4)

 = ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مراد صمًمُم٦م ىمتٚمف، ومٛمٜمٕمف قمٛمف ُمـ ذًمؽ، وم٠مهدر رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاحلٜمٗمل. ُمر سمف رؾمقل ًمرؾمقل اهلل 



 218 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ـي  ،ُأِهَ  ؿي ه، صمُ رِ ُمْ أَ  لِ وي آذى اعمًٚمٛملم ذم أَ  وم٘مدْ  :ؿٚمَ ؾْم أَ  ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم قمٚمٞمف رَ  ومٛم

 ُض ٖمَ سمْ أَ  فٌ ضْم وَ  ضِ رْ ر إَ يم٤من قمغم فمٝمْ  اهلل، واهلل ُم٤م قَل ؾُم ٚمؿ ىم٤مل: ي٤م رَ ؾْم أَ  نْ وسمٕمد أَ 

، زَمي ٝم٤م إِ يمٚم   اًمقضمقهِ  ٥مي طَم أَ  ؽ أنَ ٝمُ ضْم وَ  َح ٌَ ْص أَ  ، وىمدْ ؿَ ٚمَ ؾْم أَ  نْ أَ  ؽ ىمٌَؾ ٝمِ ضْم ُمـ وَ  زَمي إِ 

 يْ دِ  ـْ ُمِ  زَمي إِ  َض ٖمَ سمْ أَ  ـٌ يْ يم٤من دِ  ُم٤م وواهللِ
، زَمي ف إِ يـ يمٚم  اًمد   ٥مي طَم ؽ أَ ٜمُ يْ دِ  َح ٌَ ْص ؽ، وم٠مَ ٜمِ

 .زَمي ٝم٤م إِ اًمٌئاد يمٚم   ٥مي طَم ك أَ سمٚمدُ  َح ٌَ ْص ك، وم٠مَ سمٚمدِ  ـْ ُمِ  زَمي ض إِ ٖمَ سمْ أَ  يم٤من سمٚمدٌ  ُم٤م وواهللِ

: ملسو هيلع هللا ىلص ل  ٌِ ًمٜمي ، وم٘م٤مل: اف قمكمي ٌُ قضمِ ؽ دًُم٤م، ومًم اًمذي شمُ ح٤مسمِ ْص ذم أَ  ٧ُم ٌْ َص أَ  ٧ُم ٜمْ ىم٤مل: يمُ  ؿي صمُ 

 ش.فُ ٚمَ ٌْ ىمَ  ُم٤م ٥م  جَيُ  مَ ئَا ؾْم اإْلِ  ني ٢مِ ومَ  :٦مَ ُمَ ًَم ٤م صمُ يَ  َؽ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٥َم يْ رِ ثْ شمَ  َٓ »

 سمٙمؾ   شٍ يْ رَ قمغم ىمُ  َؾ ٌَ ىمْ وأَ  ،ئامؾْم سم٤مإلِ  دٍ ٝمْ قمَ  ، وهق طمدي٨ُم ٦مَ ٙمي  ُمَ مَم إِ  ا٥م ُمٕمتٛمرً ذهَ  ؿي صمُ 

  ةٍ زي قمِ 
ص٤مف، ويم٤مدوا ي٘متٚمقٟمف: وْ تٚمػ إَ خْ ومث٤مروا ذم وضمٝمف، ووصٗمقه سمٛمُ  ،٤مءيَ ؼْمِ ويمِ

ف ٟمي هذا اًمٌٞم٧م، إِ  سمرب   ؿُ ًِ ىمْ : أُ شٍ يْ رَ ىم٤مل ًم٘مُ  ؿي صمُ ، وٟمف ؾمٜمًدا وُمٕمٞمٜم٤ًم هلؿؿ يم٤مٟمقا يٕمد  ّني َٕ 

ٌي  اًمٞمَ مَم سمٕمد قمقدت إِ  ؿْ ٙمُ ٞمْ ًمَ ؾ إِ يِّم  ٓ ك ٤م طمتي ُمـ ظمػماِت  رءٌ  وْ ٝم٤م أَ حِ ٛمْ ُمـ ىمَ  ٦مٌ ًمُم٦م طم

 يمؿ.رِ ًدا قمـ آظِم ٛمي ٕمقا حُمَ ٌِ شمتي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمٖمػم قمٝمد  ملسو هيلع هللا ىلصدم صمًمُم٦م، صمؿ ظمرج صمًمُم٦م سمٕمد ذًمؽ ُمٕمتٛمًرا، ومٚمًم ىم٤مرب اعمديٜم٦م أظمذشمف رؾمؾ رؾمقل اهلل  =

٤مىم٥م شمٕم٤مىم٥م ذا ذٟم٥م، وإن شمٕمػ شمٕمػ قمـ ؿم٤ميمر، وم٘م٤مل: إن شمٕم ملسو هيلع هللا ىلصوٓ قم٘مد، وم٠مشمقا سمف رؾمقل اهلل 

ذم اخلروج إمم ُمٙم٦م ًمٚمٕمٛمرة، ومخرج  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ذٟمٌف وم٠مؾمٚمؿ وأذن ًمف رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصومٕمٗم٤م رؾمقل اهلل 

وم٤مقمتٛمر، صمؿ اٟمٍمف، ومْمٞمؼ قمغم ىمريش، ومٚمؿ يدع طم٦ٌم شم٠مشمٞمٝمؿ ُمـ اًمٞمًمُم٦م، ومٚمًم فمٝمر ُمًٞمٚمٛم٦م وادقمك 

ره ؿ وىم٤مل: إٟمف ٓ جيتٛمع ٟمٌٞمي٤من سم٠مُمر واطمد، وإني اًمٜمٌقة، ىم٤مم صمًمُم٦م سمـ أصم٤مل ذم ىمقُمف، ومققمٔمٝمؿ وذيمي

ًدا رؾمقل اهلل ٓ ٟمٌل سمٕمده، ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ }وٓ ٟمٌل ينمك ُمٕمف، وىمرأ قمٚمٞمٝمؿ:  حمٛمي

. هذا [2-1]ؾمقرة هم٤مومر:  {چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

إٟمٙمؿ ًمؽمون أن يمئام اهلل. أيـ هذا ُمـ: ي٤م وٗمدع ٟم٘مل ٓ اًمنماب متٜمٕملم وٓ اعم٤مء شمٙمدريـ، واهلل 

هذا يمئام ُم٤م ظمرج ُمـ إًمف. ومٚمًم ىمدم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد اًمٞمًمُم٦م ؿمٙمر ذًمؽ ًمف وقمرف سمف صح٦م إؾمئاُمف. 

 (.477/ 1، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 111/ 1ش )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»
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 ،ُب رْ قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمَ  تدي ؿْم او ،قعُ اجلُ  شٍ يْ رَ ك ومِم٤م ذم ىمُ ، طمتي ةٍ قي وىمُ  مٍ زْ طَم  ىم٤مل سمٙمؾ   ؾ ُم٤موومٕمَ 

ً   ضم٤مَل اًمر   ٧َم ٚمْ تَ وىم٤مًمقا: ىمَ  رَ ُمْ إَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم  رَ مَم ٙمقا إِ ؿَم   ٤ًمءَ واًمٜم   ٗم٤مَل ـمْ ئاح، وإَ سم٤مًم

ـِ  ٦مَ ُمَ ًَم  صمُ مَم إِ  ملسو هيلع هللا ىلص٥م ف، ومٙمتَ داِِ قمْ ك قمغم أَ ً٘م٤م طمتي ٗمِ ِْم ُمُ  ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم ويم٤من اًمري  ،قعسم٤مجلُ   ٤ملٍ صمَ أُ  سم

ْ  ةِ ػْم ُمٜمٕمف قمٜمٝمؿ ُمـ اعمِ  ُم٤م َؼ ٚمِ ٓمْ يُ  نْ سم٠مَ   .(1)شؾ ذًمؽومٗمٕمَ  ،وـمٕم٤ممٍ  رٍ ُمـ مَت

تٙمك ُمٜمف ا اؿْم ذَ إِ  :اًمقاطمدِ  يٙمقن اعمًٚمٛمقن يم٤مجلًدِ  نْ ذم اهلل: أَ  قآةِ اعمُ  رِ قَ وُمـ ُص  -6

ًي  اجلًدِ  رُ شمداقمك ًمف ؾم٤مِِ  ،قٌ ْْم قمُ   قلِ ؾُم اًمري  دِ ٝمْ ؼ هذا ذم قمَ ت٘مي  ك، وىمدْ ٛمي واحلُ  رِ ٝمَ سم٤مًم

 اخلُ  دِ ٝمْ وذم قمَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ـُ  رُ ٛمَ يم٤من قمُ  وم٘مدْ  :سمٕمده ـْ اؿمديـ ُمِ اًمري  ٚمٗم٤مء  ڤ ٤مِب ٓمي اخلَ  سم

 زيرةِ ضم ـْ ُمِ  زَمي إِ  ٥م  طَم أَ  ٤مرِ ٗمي ي اًمٙمُ دِ يْ أَ  ـْ ُمـ اعمًٚمٛملم ُمِ  رضمئًا  ذَ ٘مِ ٜمْ تَ ؾْم أَ  نْ َٕ  ي٘مقل:

 .(3)اًمٕمرب

ٚمقه ؿ محَ ّني وُم٤من، وأَ اًمر   ةِ زَ قْ ػًما ذم طَم ؾِم ع أَ اعمًٚمٛملم وىمَ  اجلٜمقدِ  دَ طَم أَ  ني وىمد ُروي أَ 

 اعمًٚمؿُ  ػمُ ؾِم ض إَ ف، ورومَ ئاُمِ ؾْم إِ  كِ ف قمغم شمرْ هَ ُيٙمرِ  نْ ل أَ هؿ اًمذي طم٤موَ قرِ اـمُ ؼَم ُمْ إمم إِ ِ 

ـُ  رُ ٛمَ ع قمُ ٜم٤مه. وؾمٛمِ قمٞم شُمٗم٘م٠مَ  نْ أَ  رَ ُمَ ل قمغم قم٘مٞمدشمف، ومث٤مر اإلُمؼماـمقر، وأَ وسم٘مِ   سم

 ٧َم ٕمْ ٜمَ َص  ٤م سمٕمد. وم٘مد سمٚمٖمٜمل ُم٤مُمي وم ي٘مقل: أَ اًمر   ِؽ ٚمِ  ُمَ مَم ٥م إِ ومٙمتَ  (2)$ زِ يْ زِ ٕمَ اًمْ  دِ ٌْ قمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وسمٕمض هذه 4/81ش )اًمدِٓؾ»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 18/41ش )شمٗمًػمه»أظمرج ٟمحقه اًمٓمؼمي ذم  (1)

 ( وىم٤مل قمٜمٝم٤م إًم٤ٌمين: صحٞمح٦م.189( وقمٜمد اًمٜم٤ًمِل )3413أب داود )اًمرواي٦م قمٜمد 

 (.22939ش )ؿمٕم٥م اإليًمن»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 22312ش )ُمّمٜمٗمف»أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم ذم  (3)

هـ( 61سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ )أسمق طمٗمص( اًم٘مرر إُمقي، وًمد ؾمٜم٦م ) اًمٕمزيز هق: قمٛمر سمـ قمٌد (2)

٤م طمتك ڤاًمًٜم٦م اًمتل ىمتؾ ومٞمٝم٤م احلًلم سمـ قمكم  وهل ، ٟمِم٠م ذم سمٞمئ٦م ُمؽموم٦م همٜمٞم٦م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ؿم٤مسمًّ

 اًمٕمزيز ٟمٕمٚم ٛمف، ومًم سمرطمٜم٤م طمتك شمٕمٚمٛمٜم٤م ُمٜمف. ىم٤مل قمٜمف جم٤مهد: أشمٞمٜم٤م قمٛمر سمـ قمٌد

اًمٕمزيز ُمٕمٚم ؿ اًمٕمٚمًمء. ويم٤من ومّمٞمًح٤م سمٚمٞمًٖم٤م وٓيه اًمقًمٞمد  وىم٤مل قمٜمف ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: قمٛمر سمـ قمٌد

قمغم اعمديٜم٦م وهق اسمـ مخس وقمنميـ ُمـ قمٛمره، ويم٤من ُمًتِم٤مًرا ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ؾمٚمٞمًمن سمـ  عمٚمؽا سمـ قمٌد

اعمٚمؽ وظمٓم٥م وم٘م٤مل: أٓ إين ًم٧ًم سمخػميمؿ وًمٙمٜمل  ، صمؿ وزم اخلئاوم٦م سمٕمد ؾمٚمٞمًمن سمـ قمٌداعمٚمؽ قمٌد

رضمٌؾ ُمٜمٙمؿ ... يم٤من زاهًدا قم٤مسمًدا ورقًم٤م ضمٝمز اًمٕمديد ُمـ اجلٞمقش اًمٖم٤مزي٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل .. شمقذم ؾمٜم٦م 

 = .$هـ( 111)
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 ىمْ  أُ ين  . وإِ اعمًٚمؿِ  ػْمِ ؾِم سم٤مَٕ 
ْ  ـْ سم٤مهلل ًمئِ  ؿُ ًِ  ٚمْ ؾِم رْ شمُ  مل

د ٜمْ اجلُ  ـَ ٞمؽ ُمِ ًمَ إِ  ـي ثَ ٕمَ سمْ َٕ  ،كرِ قْ ُمـ ومَ  زَمي ف إِ

 .(1)هؿ قمٜمديرُ ظِم وآ ،ؿ قمٜمدكهلُ وي يٙمقن أَ  ُم٤م

٤مدة قمَ سم٢مِ  رَ ُمَ وأَ  ،هذه اًمٕمزيٛم٦مِ  ٤ممَ ُمَ وم أَ اًمر   ُؽ ٚمِ شمراضمع ُمَ  ٓم٤مُب ؾ اخلِ وقمٜمدُم٤م وَص 

ک گ گ گ }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: : (3)فف وىمقُمِ ٚمِ هْ  أَ مَم إِ  اعمًٚمؿِ  ػْمِ ؾِم إَ 

 أي٦م. [71]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {گڳ

ًي  ئاةُ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمي  ٤مءُ ٞمَ ٌِ ٟمْ إَ  قةً ؾْم وأُ  وةً دْ ىمُ  نِ ٠مْ ٤م ذم هذا اًمِمي ويٙمٗمٞمٜم  طمٞم٨م  :ئامُ واًم

ؿ: ِّن ٠مْ ذيـ آُمٜمقا ُمٕمف ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿَم واًمي  ؿُ ٞمْ اهِ رَ سمْ ومٝم٤م هق إِ : ذًمؽ ذم طمٞم٤متؿ رُ قَ ُص  ٧ْم دمٚمي 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ }

]ؾمقرة  {﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

 أي٦م. [4اعمٛمتحٜم٦م:

ًي  ئاةُ قمٚمٞمف اًمّمي  ٌح قْ وىمٌؾ ذًمؽ ٟمُ  ی ی }ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  :ف اًمٙم٤مومرِ ٜمِ ُمع اسمْ  ئامُ واًم

ٱ ٻ ٻ ٻ  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت

ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .[47-41]ؾمقرة هقد: {ڇ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 6ش )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»ٓسمـ اجلقزي، وش ؾمػمة قمٛمر»( و38/ 4ش )إقمئام»اٟمٔمر ذم شمرمجتف:  =

( وؾمػمة قمٛمر سمـ اًمٕمزيز ظم٤مُمس اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، 111/ 2ش )وومٞم٤مت إقمٞم٤من»( و193

 وهمػمه٤م.

 .احلٙمؿ اهلل سمـ قمٌد (، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد296)صش اعمحـ»أظمرضمف أسمق اًمٕمرب ذم  (1)

 ( سم٘مٚمؿ حمٛمد اخلٓمٞم٥م. 11هـ(، )ص1411( قم٤مم )47، قمدد )شاًمدقمقة اعمٍمي٦م»: جمٚم٦م اٟمٔمر (3)
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 ابُعالزَّ املطلُب

 ينداء الدِِّعاملنافقني يف سماننا أَل مواالُة جماالُت

اعمٜم٤موم٘ملم ذم  ٤مًمٞم٥َم ؾَم وأَ  رَ قَ ُص  وقٍح وُ  ًمتٙمِمػ سمٙمؾ   ٕم٤مِس  اًمقاىمع اعممَم إِ  ٟمٔمرةً  ني إِ 

 قمْ ؿ َٕ ازرِت ١مَ قآتؿ وُمُ ُمُ 
ِ
ذم هذا  اًم٘مقلِ  ُمٜملم، وخمتٍُم ١مْ ٞمٝمؿ قمـ اعمُ اهلل وخَتٚم   داء

 ٘م٤مط اًمٕمجغم:يٜمدرج ذم هذه اًمٜم  

 املٛاال٠ يف داْب ايعكٝذ٠: ِسَُٛص بعُض -أ

 ٝمؿ.ؿ واؾمتٕمٓم٤مومُ هِب  ج٤مُب قمْ واإلِ  ٞمٝمؿًمَ إِ  دُ قد  ٤مر واًمتي ؿ ًمٚمٙمٗمي ُمقآُت  -1

 ؿ ذم ىمْم٤مي٤م اعمًٚمٛملم اًمٕم٤مُم٦م.ؿ واؾمتٕمًمهلُ ٝمؿ وُمٕم٤مذُت شم٘مريٌُ  -3

 قمْ َٕ  اًمٗمرص٦مِ  ٤مطم٦مُ شمَ إِ  -2
ِ
٤مًم٦م اًمْمي  ِق رَ هؿ ُمـ اًمٗمِ همػمِ  وْ ى أَ ٤مرَ َّم واًمٜمي  قدِ ٝمُ اهلل ُمـ اًمٞمَ  داء

 دي٤مر اعمًٚمٛملم. ذم ُس ويمٜم٤مِِ  وُمٕم٤مسمدُ  وضمقًم٦مٌ  يٙمقن هلؿ صقًم٦مٌ  نْ سم٠مَ  حروم٦مِ ٜمْ اعمُ  دِ واًمٕم٘م٤مِِ 

 ؼشٜع:عِٝ ٚايٖتِٓاملٛاال٠ يف دلاٍ ايٖت ِسَُٛص بعُض -ب

ًٓ ذم طمٞم٤مة اًمٜمي  ٦م ًمتٙمقن هل احل٤ميمٛم٦مُ ىمقاٟمٞمٜمٝمؿ اًمقوٕمٞمي  ذُ ظْم أَ  -1 ، يٕم٦مُمـ اًمنمي  ٤مس سمد

ً   دِ ٝمْ ذم قمَ  ري  جْ اهلِ  اًمٕم٤مِذ  ػ اًم٘مرنِ َّم تَ ٜمْ وىمد سمدا ذًمؽ ذم ُمُ  ذي اًمي  ًمين  ثْ ٓم٤من اًمٕمُ ٚمْ اًم

ًُ ًٛمي يم٤من يُ  اًم٘م٤مٟمقين   نَ ًَم ٞمْ ٚمَ ك سم
 ٓي ٓم٤مر اعمًٚمٛملم إِ ىمْ ٝم٤م ذم أَ تٙمٞمٛمِ  ًع اٟمتِم٤مرُ اشمي  ؿي صمُ  (1)

 (1) اهلل. ؿَ طمِ رَ  ُم٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسمـ اًمًٚمٓم٤من سم٤ميزيد اًمث٤مين قم٤مذ ؾمئاـملم آل قمثًمن، وًمد  هق: ؾمٚمٞمًمن اسمـ اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ إول (1)

اًمٕمثًمٟمٞم٦م ذم قمٝمده أوج اًمٙمًمل  هـ( سمٚمٖم٧م اًمدوًم٦م936سم٢مؾمٓمٜمٌقل ظمٚمػ واًمده قمغم اًمٕمرش ؾمٜم٦م )

٤م، يم٤من ذا ُم٘مدرة يمٌػمة قمغم اًمتٜمٔمٞمؿ واًمتنميع، متتيع سمٛمٝم٤مرات  واًم٘مقة ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًّم وصم٘م٤مومٞم٤ًّم وقمًٙمريًّ

٦م قم٤مًمٞم٦م، ؿم٤مرك سمٜمٗمًف ذم صمئاث قمنمة ُمٕمريم٦م قمنم ُمٜمٝم٤م ذم أوروسم٤م، وصمئاث ذم آؾمٞم٤م، ويم٤من  قمًٙمريي

ب قم٤مم )ه قمغم سمٚمجراد قم٤مؤُ ُمـ أسمرز ومتقطم٤مشمف احلرسمٞم٦م اؾمتٞمئا هـ( واؾمتقمم قمغم 937صٛم٦م اًمٍم 

 =هـ( وؾمحؼ اعمجر ذم ُمٕمريم٦م قمٔمٞمٛم٦م وىم٣م قمغم 939ضمزيرة رودس ُمٕم٘مؾ ومرؾم٤من اًم٘مديس قم٤مم )
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  رِ قَ وُمـ ُص  -3
ِ
 ؾْم ٤مر اعم٘مٞمٛملم ذم دار اإلِ اًمٙمٗمي  ٗم٤مءُ قمْ إِ  اًمقٓء

ِ
 ئاُمل  ؾْم اإلِ  ئام ُمـ اًم٘مْم٤مء

 .٦مً ظم٤مصي  هلؿ حم٤ميمؿُ  ٧ْم ئَ ًم ُأٟمِِم ًمرسمي  ٞمف، سمْؾ ًمَ ح٤ميمؿ إِ وُمـ اًمتي 

 :كاف١ٔٚايٖج ِشِهيف دلاٍ ائف املٛاال٠ٔ ِسَُٛص بعُض - ج

 ُمي سمرُ  ٦مِ ريي ٙمْ ٝمؿ اًمٗمِ ٝمؿ وُمٜم٤مهجِ قُمِ ٚمُ قمُ  ذُ ظْم أَ  -1
دون  ه٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛم٦مِ وٟمنُم  ،ٝم٤متِ

 .تذي٥ٍم  وْ أَ  ٦مٍ ٞمي اٟمت٘م٤مِِ  وْ أَ  صٍ حْ ومَ 

 ٛمل  ٚمْ اًمٕمِ  حّمٞمؾِ ؾم٦م واًمتي رااًمد   ؾِ ضْم أَ  ـْ ٞمٝمؿ وذًمؽ ُمِ ًمَ إِ  -ٜم٤مسمؾ وسمٜم٤مشمِ -٤م ٜمَ ٜم٤مِِ سمْ أَ  اسمتٕم٤مُث  -3

 ًمخ.إ ...ُمرقِمٞمي٦موُمٕم٤ميػمُ  ٦مٌ ذقمٞمي  يٙمقن ًمذًمؽ وقاسمطُ  نْ دون أَ 

ٖٝاالِد ٚاآلدأب الِمِخيف دلاٍ اأَل ٛاال٠ٔامُل ِسَُٛص بعُض -د  :١ٔتُاع

 .٦مِ واًمٗمٜمٞمي  ٦مِ ئاُمٞمي قمْ هؿ اإلِ ذم ُمقاد   ؾِ تٛمث  اعمج٤مل هل١مٓء اًمٙمٗمرة سمٜمنم وم٤ًمدهؿ اعمُ  ٤مطم٦مُ شمَ إِ  -1

ً   تُح وم -3 قمٚمٞمف  ر  جَ ٜمْ ٤م يَ ... ممي وقاسمطَ  وْ أَ  ٞمقدٍ ٞم٤مطم٦م هلؿ ذم سمئاد اعمًٚمٛملم دون ىمُ سم٤مب اًم

 .ٔداٍب  وشم٘مقيٌض  ئاٍق ظْم َٕ  مٌ دْ هَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٟمٗمقذ اًمِمٞمٕم٦م يم٤مًمٞمٛمـ واجلزاِر وشمقٟمس وُمرايمش واًمٕمراق وًمٞمٌٞم٤م. =

ذم قمٝمده أشمٞمح ًمٚمدول اًمٖمرسمٞم٦م أن يٙمقن هلؿ اُمتٞم٤مزات أضمٜمٌٞم٦م اًمتل ىم٤مؾم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٌئاد اإلؾمئاُمٞم٦م 

٤ًٌم ذم اؾمتٖمئال اعمًٚمٛملم وشمْمٞمٞمع طم٘مقىمٝمؿ واؾمتٕمئاء إضم٤مٟم٥م  يمثػًما، ومٙم٤مٟم٧م هذه آُمتٞم٤مزات ؾمٌ

قمٚمٞمٝمؿ، وعمي٤م ؾمٙم٧م اًمٕمٚمًمء وىم٤مًمقا: إن هذه اًم٘مقاٟملم اعمًتحدصم٦م واًمدؾم٤مشمػم اًمقاومدة ٓ خترج ذم 

ضُمّدد  ُمقاده٤م قمـ وم٘مف اعمذاه٥م إرسمٕم٦م طمتك ٓ ي٘م٤مل هذه اًم٘مقاٟملم يمٗمر ؾمٛمٞم٧م سمتٜمٔمٞمًمت، ذم قمٝمده

ك  ، وهل٤م ومروقمٝم٤م، شمًٛمي احلََرَُم٤من سمٜم٤مًء وشمِمٞمٞمًدا، وأٟمِم٠م ُمٙمت٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل اإلؾمئاُمل 

 هـ( وسمٕمده سمدأت شمْمٕمػ اًمدوًم٦م اًمٕمثًمٟمٞم٦م.974سم٤معمٙمت٦ٌم اًمًٚمٞمًمٟمٞمي٦م، شمقذم  قم٤مم )

ؾمٗمر ًمٚمِمٞمخ ش ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»(، و8/ 4ش )اعمٗمّمؾ ذم أطمٙم٤مم اهلجرة»اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 

اًمدوًم٦م اًمٕمثًمٟمٞم٦م قمقاُمؾ اًمٜمٝمقض وأؾم٤ٌمب »( و42/ 1ش )عم٤مذا ٟمٛمزق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( »129/ 1)

احلْم٤مرة اإلؾمئاُمٞم٦م سملم أص٤مًم٦م »(، و44/ 1ش )شم٤مريخ اعم٤ًمضمد اًمِمٝمػمة»( و317/ 1ش )اًمً٘مقط

 (.44/ 1ش )اعم٤ميض وآُم٤مل اعمًت٘مٌؾ
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ُمقر.. ذم قمقاىم٥م إُ  وٓ ٟمٔمرٍ  ظٍ واج ُمـ اًمٙم٤مومرات دون تٗم  قمغم اًمزي  ٤ٌمُل اإلىمْ  -2

د ُمـ ضمِ د وُ ىم سمْؾ  -سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذُ - حداٍت ٚمْ وُمُ  ٝمؿ ُمنميم٤مٍت ج سمٕمُْم وىمد شمزوي 

 اًمٜم  
ِ
  .ا٤مرً يمٗمي  ـَ ضْم اعمًٚمًمت ُمـ شمزوي  ٤ًمء

الؿظاهرُ م  أَ  -3 َ  ةُ آجتؿاطق   ا  لز   باسِ والؾ   لِ كْ كإ زيـا وغقرِ  واجاِت وا ؼد ُغ ها ف

الس  شب  بؿظاهر الت   هبم و َح طؾى ُخ  رِ قْ ه  هم  لؼَ ذْ طا ؼَ ذ  و ا بال .ذ  ة   ة

 ٝاط١.ٛاال٠ يف دلاٍ ايظِّامُل ُسَُٛص - ٖـ

 قمْ ف ُمقآة أَ ضُم وْ ف أَ ئاًمِ ُمـ ظِم  رْت قاب اًمتل فمٝمَ سمْ ٔمؿ إَ قمْ ومٛمـ أَ 
ِ
 ٧ْم ٞمَ ِو يـ ُم٤مرَ اًمد   داء

 ًمٜمٗمًٝم٤م ُمـ: قمديدةٌ  ٌل وَ سمف دُ 

 .٦مِ ئاُمٞمي ؾْم اإلِ  ؿِ ٞمَ ٚم٘مِ ًمدون اقمت٤ٌمر  ٦مٍ ؾمٞم٤مؾمٞمي  ٦مٍ دوًمٞمي  ُمٕم٤مهداٍت  دِ قم٘مْ  -1

 سمٚمدٍ  وُمٕمت٘مداِت  ِػ سملم مجٞمع ـمقاِِ  واًمقاضم٤ٌمِت  ٘مقِق ًمدى اًم٘م٤مٟمقن ذم احلُ  اعم٤ًمواةُ  -3

 ًْ سملم ُمُ  َق ومئا ومرْ  واطمدٍ  ٥ٍم ٕمْ وؿَم  واطمدٍ 
وٓ  اينٍّ ٍْمَ وٓ ٟمَ  يٍّ قدِ وٓ هَيُ  يٍّ قذِ وٓ سمُ  ؿٍ ٚمِ

 ... اًمخ.٦مٍ ًَ ٞمْ ٜمِ ويمَ  دٍ ٌَ ٕمْ وُمَ  دٍ جِ ًْ سملم ُمَ  ومرَق 

ٍِامُل ِسَُٛص بعُض -ٚ   ٚاالقتصاد: ٛاال٠ يف دلاٍ املا

 وُم٤م ضم٤مءَ  مُ ءَ سمًم يتئا دىمٞمٍؼ وشم ن دون متحٞمصٍ ٠مْ ؿ ذم هذا اًمِمي ٤مِت ٝمؿ وٟمٔمريي اِِ آرَ  شمٓمٌٞمُؼ 

 -اهلل داءَ قمْ أَ  ْي أَ - ًمٞمحّمٚمقا ةٍ قي ط وسم٘مُ ٖمْ ٝمقا أن سم٤مًمْمي شمقضمي  وىمدْ  ،احلٙمٞمؿُ  ٤مرعُ سمف اًمِمي 

 .(1)٦مئاُمٞمي ؾْم ذم اًمٌئاد اإلِ  ٦مٍ ٜمٌٞمي ضْم أَ  قمغم اُمتٞم٤مزاٍت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 33-13، قمٌداهلل اًمٓمريٗمل )صشاًمت٤ًمهؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم»اىمت٧ًٌم هذه اعمج٤مٓت ُمـ يمت٤مب  (1)

آؾمتثًمر »سمتٍمف يًػم، وًمٚمتقؾمع ذم سمٞم٤من ظمٓمر آُمتٞم٤مزات إضمٜمٌٞم٦م ذم اًمٌئاد اإلؾمئاُمٞم٦م اٟمٔمر: 

، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ًمٚم٤ٌمطم٨م شإضمٜمٌل اعم٤ٌمذ ذم اًمدول اإلؾمئاُمٞم٦م ذم وقء آىمتّم٤مد اإلؾمئاُمل

، رؾم٤مًم٦م ديمتقراة شإلؾمئام ُمٜمفاًمتٛمقيؾ إضمٜمٌل وُمقىمػ ا»حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل، 

 ًمٚم٤ٌمطم٨م د/ أمحد سمـ ؾمٕمد اخلٓم٤مب احلرب. 



 224 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 داء اهلل ُمٜمٝم٤م:قمْ قآة َٕ اعمُ  رِ قَ ُمـ ُص  وهٜم٤مك اًمٕمديدُ 

 ٓم٤مٟم٦مً هؿ سمِ ٤مذُ واخت   ٝمؿ اعمٜم٤مص٥َم تُ ًٚمٛملم وشمقًمٞمَ ٝمؿ قمغم اعم٤مٟمتُ قمَ ؿ وإِ ُت ٍْم ٟمُ  

 قآة:ُمٕم٤مين اعمُ  ٤م يٜمدرج تتف يمؾ  ممي  (1) همػم ذًمؽمَم وُمًتِم٤مريـ إِ 

ٌي   ٞمدِ يِ ٠مْ واًمتي  ٤مقم٦مِ واًمٓمي  قيضِ ٗمْ واًمتي  ٤مذِ وآخت   ِب رْ واًم٘مُ  ةِ ٍْم واًمٜم   ٦م واعمت٤مسمٕم٦مِ يم٤معمح

 .ٟمسِ ج٤مواًمتي  ٤مدِ ت  وآ ٓم٤مٟم٦مِ واًمٌِ  ٦مِ واخل٤مصي  واحلٚمٞمِػ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ًمٚمديمتقر حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘محٓم٤مين، وعمزيد آـمئاع 16-7ش )اًمقٓء واًمؼماء ذم اإلؾمئام» (1)

اعمقآة »اًمٖمٜمل،  ، ًمٚمديمتقر ؾمٞمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌدشطم٘مٞم٘م٦م اًمقٓء واًمؼماء»واًمتقؾمع اٟمٔمر: 

، شاًمقٓء واًمؼماء سملم أهؾ اًمًٜمي٦م وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ»اهلل اجلٚمٕمقد،  س سمـ قمٌد، ًمٚمديمتقر حمًمشواعمٕم٤مداة

 اهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمٓمري٘مل.  ، ًمٚمديمتقر قمٌدشاًمقٓء واًمٕمداء»ًمٚمديمتقر إسمراهٞمؿ سمـ قمثًمن اًمٗم٤مرس، 
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 اىٌالثَّ املبحُث

ُُ ُُامليافقني والرَّ مشابه  للًهىد افض

اعمٜم٤موم٘ملم  قمٚمٞمف طم٤مُل  ُم٤م ُم٣م ُمـ اًمٌح٨م سمٞم٤منُ  ذم صمٜم٤مي٤م ُم٤م - سمحٛمد اهلل - رَ يمِ ًم٘مد ذُ 

 ٛم٦مِ حْ واًمٚم   اسمٓم٦مِ هذه اًمري  ذورَ ضُم  ني ، وأَ قدِ ٝمُ ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٞمَ  محٞمٛم٦مٍ  ٦مٍ ٚمَ وِص  ُمـ وؿمٞمج٦مٍ 

ٌي  ةِ دي اعمق ضم٤مٟم٥َم  ىمد دم٤موزْت  ٍط ٓمَ ظِم  حيٙمل طمٞم٤ميم٦مَ  عُ اًمقْو  ٌَح ْص أَ  نْ  أَ مَم ، إِ ٦مِ واعمح

ئام ؾْم حلرب اإلِ  واطمدٍ  ٍق دَ ٜمْ ٤م جيٕمٚمٝمؿ ذم ظَم واٍر، ممي دْ ضمٝمقٍد وشمٜم٤موِب أَ  وشمٜمًٞمِؼ 

 واعمًٚمٛملم.

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺}ره ًمٚمٕمٞم٤من ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٝمِ ٔمْ حف ويُ َْم ٗمْ د ذًمؽ ويَ يم  ١مَ ٤م يُ وممي 

ـُ  [14]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {        ﯁ ﯀ ﮿  ، ىم٤مل اسم

 .(1)شقدُ ٝمُ سمِمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ اًمٞمَ  اعمرادَ  ني إِ »: $ ػْمٍ ثِ يمَ 

ـُ  ٤ممُ ُمَ اإلِ  ٥م ىمٌٚمفوذهَ  وم٘م٤مل:  ٛمُؾ ؿْم وأَ  ؿ  قمَ أَ  أي٦مَ  ني  أَ مَم إِ  $ ي  ؼَم اًمٓمي  رٍ يْ رِ ضَم  اسم

 ؾِ ٚمَ ُمِ  رِ وؾم٤مِِ  قدِ ٝمُ ًمٚمٞمَ  ؿم٤مُمٚم٦مً  {} ت٤ٌمرُ واقمْ  ،ٛمٞمؿُ ٕمْ ق اًمتي ه قاَب اًمّمي  وًمٕمؾي »

 وَس ءُ ذًمؽ رُ  ؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم... ويِمٛمُؾ قاِّن ظْم  إِ مَم إِ  ٤موم٦مً َو ئام، إِ ؾْم ًملِ  اعمخ٤مًمٗم٦مِ  رِ ٗمْ اًمٙمُ 

 .(3)شفٗم٤مق وىم٤مدشمَ اًمٜم  

ڤ ڤ ڤ }ُذيمر ؾم٤مسمً٘م٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُم٤م قدِ ٝمُ سملم اعمٜم٤موم٘ملم واًمٞمَ  ُم٤م د آسةَ يم  ١مَ ٤م يُ وممي 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

]ؾمقرة  {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 أي٦م. [11احلنم:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/92ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (1)

 (.1/162ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (3)
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 قدِ هَيُ  ـْ ُمِ قاّنؿ ظْم اعمٜم٤موم٘ملم هذا يم٤من إلِ  ىمقَل  ني ًػم:إِ ٗمْ ؾ اًمتي هْ أَ  ـْ ُمِ  واطمدٍ  ىم٤مل همػمُ 

م قمغم ومٕمزَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ُمع اًمٜمي  دَ ٝمْ ٤م ٟم٘مْمقا اًمٕمَ عمي  ،هلؿ ةً ٍْم وٟمُ  ،ُمٕمٝمؿ ارً شمآزُ  :ػْمِ ِْم سمٜمل اًمٜمي 

 .(1)ٝمؿئاِِ ضْم إِ 

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ } ف شمٕم٤ممم:وُمـ ذًمؽ ىمقًمُ 

]ؾمقرة  {﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ﮷ ﮸ ﮹

 .[129-128اًمٜم٤ًمء:

 ٞم٤مءَ ًمِ وْ أَ  قدَ ٝمُ ذوا اًمٞمَ ؿ اختي ّني سم٠مَ  ًػمٗمْ اًمتي  ؾِ هْ ُمـ أَ  واطمدٍ  وهمػمُ  قي  ٖمَ اًمٌَ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

 .(3)ٗمٞم٤مءَ ْص وأَ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ } ف ؾمٌح٤مٟمف:وُمثؾ ذًمؽ ىمقًمُ 

 شمقزم  : »ي  ؼَم اًمٓمي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ  .[14]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: {گ گ ڳ ڳ ڳ

 .(2)شٝمؿٜم٤مصحتُ وُمُ  قدِ ٝمُ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٞمَ 

ٗمقف ذم ُص  قدِ ٝمُ ُمـ اًمٞمَ  دظمقُل قمددٍ  طِ اسمُ واًمؽمي  ؾِ قاُص هذا اًمتي  ٦مَ ٛمي ٝمِ ُؾ ُمُ ومم٤م ُيًٝم  

 .رَ ٗمْ وُيٌٓمٜمقن اًمٙمُ  ئامَ ؾْم رون اإلِ ٝمِ ٔمْ اعمٜم٤موم٘ملم يُ 

ٌي  ؿي صمُ  ،٤ميًّ قدِ يم٤من هَيُ  ـْ ُمَ  ر ذم قمٝمقد اعمًٚمٛملم اعمتت٤مسمٕم٦مِ وىمد فمٝمَ  ه ٞمدَ ٙمِ ئام ًمٞمَ ؾْم س سم٤مإلِ شمٚم

ـِ  اهللِ دِ ٌْ قمَ  يمٛمثؾِ  ،فٗم٤مىمِ ئال ٟمِ ظِم  ـْ ريد ُمِ يُ  ؼ ُم٤م٘م  ُمـ داظمٚمف، وحُي   قدِ هَيُ  ـْ ُمِ  ي  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ٠مٍ ٌَ ؾَم  سم

ـِ ، وُيٚم٘مي ٤مءَ ٕمَ ٜمْ َص  ًي  ٥م سم٤مسم  اقدَ اًم
ِ
اًمتل  ٦مِ ٜمَ تْ اًمٗمِ  ؾ ٟم٤مرَ ٕمَ ؿْم ، وأَ نَ ًَم ثْ م قمُ ٤مَ يي ٟمٗم٤مىًم٤م أَ  ٚمؿَ ؾْم ، أَ ء

 .(4)هـ21قم٤مم  ڤٚمف سم٘متْ  اٟمتٝم٧ْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وهمػممه٤م.8/112) شاًمدر اعمٜمثقر»( و38/42ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)

 (.3/211ش )شمٗمًػم اًمٌٖمقي» (3)

 (.38/32، ًمٚمٓمؼمي )شضم٤مُمع اًمٌٞم٤من» (2)

 (.346 – 341اًمٕمزيز اًمِمٝمقان ) ، د/ قمٌدشاًمٜمٗم٤مق وظمٓمره قمغم اًمٕم٘مٞمدة» (4)
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ـُ  قنُ ٛمُ ٞمْ ومٝمق ُمَ  رُ أظَم  ٤مهدُ ٤م اًمِمي ُمي وأَ  ف ٟمي ٘ملم أَ اعمح٘م   ر سمٕمُض ذيمَ  .اُح دي اًم٘مَ  ٤منَ َّم يْ دَ  سم

 يي قدِ ٝمُ ًمٞمَ  ٥ٌم ُمتٕمّم   ي  قدِ هَيُ 
 .جقمِ واًمٜم   ًٗم٦مِ ٚمْ سم٤مًمٗمَ  ٤مقم٤معمً و ،٤ٌمرهؿطْم أَ  ـْ ُمِ  ايم٤من طَمؼمً  ،فتِ

 احلريم٦مُ  وُمٜمف اٟمٓمٚم٘م٧ْم  ،ئامؾْم اإلِ  ٌقَس شمدى ًمُ ٘مف ارْ ؾمٌَ  ـْ يمٛمَ  ي  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  هذا اعمٜم٤مومُؼ 

٥م وشمِمٕمي  ،حروم٦مً ٜمْ ُمُ  ٧م ُمٜم٤مه٩َم وشمٌٜمي  ،٦مً داُمٞمَ  جم٤مزرَ  تد  ٛمْ ٝم٤م اعمُ  شم٤مرخيِ قمؼْم  شمٙم٧ٌْم اًمتل ارْ  ٦مِ اًم٤ٌمـمٜمٞمي 

 .(1)اءٌ قَ ًمِ  ٤ًمدِ ومْ واإلِ  ِل ٖمْ وذم اًمٌَ  ،ُمْم٤مءٌ  ؿ واًمنمي  صمْ ٝم٤م هل٤م ذم اإلِ يمٚم   ُػ وـمقاِِ  ٌق رَ قمٜمٝم٤م ومِ 

 ي  قدِ ٝمُ ٦م، وم٤مًمٞمَ ًمٟمٞمي ثْ اخلئاوم٦م اًمٕمُ  دِ ٝمْ ذم قمَ  شٍ ٟمٕمْ  ًمرَ ًْ وُمِ  مٍ هدَ  َل قَ ٕمْ يم٤من ُمِ  ـْ ٤م ُمَ ُمي وأَ  

ـُ  ؾم٤ٌمسم٤مت   ذي ُيدقمكاًمي  اعمٜم٤مومُؼ  ٌي  :ُمقرداظم٤مي ؾمٞمٗمل سم قمك وادي  ،وًرائام زُ ؾْم س سم٤مإلِ شمٚم

ذيـ يم٤مٟمقا ٛم٦م اًمي وٟمَ اًمد   قدِ ذم يمٞم٤من هَيُ  ؼَمُ يمْ إَ  ورُ ويم٤من ًمف اًمدي  ،ف اعمًٞمُح ٟمي ؿ أَ ، وزقمَ ةَ قي ٌُ اًمٜم  

٦مِ ٟمٞمي ًَم ثْ اخلئاوم٦م اًمٕمُ  ذم شم٘مقيضِ  اًمٙمٌػمةِ  ٤ٌمِب ؾْم ُمـ إَ 
(3). 

سملم  اسمٓم٦مِ ؼ اًمري ٛمْ  قمُ مَم ِمػم إِ وذم همػمه٤م شمُ  ذم هذه أي٤مِت  ٦مُ ٞمي آٟمِ رْ اًم٘مُ  ُؼ هذه احل٘م٤مِِ 

 د صٗم٦مَ شمٙم٤مد دمِ  ؽ ٟٓمي إِ  سمْؾ  ،سمٞمٜمٝمًم يمٌػمٌ  فِ ٌَ اًمِمي  فُ ضْم ذًمؽ يم٤من وَ  ؾِ ضْم أَ  ُمـ ،اًمٗمري٘ملم ـِ يْ ذَ هَ 

هٜم٤م قمغم  ُص رِ طْم ٠مَ وؾَم  ،رَ دَ ٟمَ   ُم٤مٓي إِ  ،ٝم٤مٚمُ ثْ ُمِ  (2)اومْم٦مِ  وذم اعمٜم٤موم٘ملم واًمري ٓي إِ  قدِ ٝمُ ذم اًمٞمَ  مٍّ ذَ 

ً   ٗم٤مِت اًمّم   زِ رَ سمْ وأَ  ؿ  هَ ٕمراض أَ تِ اؾْم   يٓمقل سمٜم٤م اعم٘م٤مم. ك ٓطمتي  :سمٞمٜمٝمؿ ؽميم٦مِ ِْم اعمُ  ًمِت واًم

َٝ املؼرتن١ُ ُاُتٚايظِّ فاُتايصِّ  ٚاملٓافكني: ١ٔفَضٔاٚايٖش ٛٔدُٗبني اي

ِّاّيَٖٚأ  :فام: اي

 :قدِ ٝمُ قمٜمد اًمٞمَ  ٗم٤مُق اًمٜم   -أ

 ٚمقغِ وسمُ  ،ؿقه٤م ًمتح٘مٞمؼ ُمآرهِب جلَُ اًمتل وَ  قدِ ٝمُ ًم٘مد يم٤من ُمًٚمًٙم٤م ُمـ ُم٤ًمًمؽ اًمٞمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.184 – 3/171ش )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»(، و347اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (1)

سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م »يمذًمؽ (، و3/188ش )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»عمزيد ُمـ اإلـمئاع راضمع:  (3)

 (.1/64 – 1/61ش )ًمٚمٞمٝمقد

 اهلل اجلٛمٞمكم . ، ًمٚمِمٞمخ/ قمٌدشسمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقد»اٟمٔمر: جمٛمقع يمت٤مب  (2)
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ً   ٤مِب تي ُمـ يمُ  د قمددٌ ؿ، وىمد َه هم٤مي٤مِت  ٤م ، ممي قدَ هَيُ  ـْ ٟم٤مومؼ ُمِ  ـْ ُمَ  سمٕمَض هؿ همػمِ ِو ػمةِ اًم

 :٤معَ ٘مَ ٜمُ ٞمْ سمٜمل ىمَ  قدِ هَيُ  ـْ ُمِ  ؿْ ـ هُ ده، وُمـ ه١مٓء ممي يم  ُيث٧ٌم هذا اعمٕمٜمك وُي١مَ 

ـُ  دُ ٕمْ ؾَم  -1  .ٍػ ٞمْ ٜمَ طُم  سم

ـُ ا نُ ًَم ٕمْ ٟمُ  -3  .رَم وْ  أَ ِب أَ  سم

ـُ  نُ ًَم ثْ قمُ  -2  .رَم وْ أَ  سم

ـُ  عٌ اومِ رَ  -4  قمَ ٞمَ اًمْ  ٤مَت ُمَ  دْ ىمَ : »ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم ف اًمري ٟمِ ٠مْ سمَِم  ذي يقم ُم٤مت ىم٤مل، وهقاًمي ٦مَ ٚمَ ٛمَ يْ رَ طُم  سم

 ًَم ٔمَ قمُ  ـْ ُمِ  ؿٌ ٞمْ ٔمِ قمَ 
ِ
 .(1)شلْمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ اعمُْ  ء

ـُ  ٦مُ ٤مقمَ ومَ رِ  -1 ٌي ٟمِ ٠مْ سمَِم  ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم ذي ىم٤مل اًمري ، وهق اًمي قِت ٤مسمُ اًمتي  ـِ سمْ  دِ يْ زَ  سم ٧م قمغم ف طملم ه

ك ت قمٚمٞمٝمؿ طمتي ٚمؼ وم٤مؿمتدي ٓمَ ّْم همزوة سمٜمل اعمُ  ـْ ىم٤مومٚمقن ُمِ  ؿْ وهُ  ٌح يْ عمًٚمٛملم رِ ا

ٌي ٟمي وم٢مِ  :قا٤مومُ خَتَ  َٓ »ؿمٗم٘مقا ُمٜمٝم٤م: أ  ًَم ٔمَ ُمـ قمُ  ؿٍ ٞمْ ٔمِ ٧م عمقت قمَ ًم ه
ِ
 ومٚمًمي ، (3)ش٤مرٍ ٗمي اًمٙمُ  ء

ـَ  ٦مَ ٤مقمَ ومَ وضمدوا رِ  ٦مَ ٜمَ يْ دِ ُمقا اعمَ ىمدِ  ـِ  دٍ يْ زَ  سم ذي ُم٤مت ذًمؽ اًمٞمقم اًمي  ٤مسمقت ىمدْ اًمتي  اسم

ٌي   قمُ  ـْ يم٤من ُمِ  وم٘مدْ  :ُح يْ ومٞمف اًمر   ٧ْم ه
ِ
 ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم. ٤مويمٝمٗمً  ،اًمٙم٤مومريـ ٔمًمء

ـُ  ٦مُ ٚمَ ًِ ٚمْ ؾِم  -6  .٤ممهَ رْ سمَ  سم

ـُ  ٦مُ ٤مٟمَ ٜمَ يمِ  -7  ٤م.يَ قرِ ُص  سم

ـُ  دٌ يْ زَ  -8 ، وهق ذم ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم اًمري  ٟم٤مىم٦مُ ٧م ذي ىم٤مل طملم وٚمي ، وهق اًمي ٧ِم ٞمْ ِّم اًمٚمي  سم

ًي  ؿ قمـ ظمؼَمِ يمُ ؼِمُ ، وخُيْ ل  ٌِ ف ٟمَ ٟمي أَ  ؿُ قمُ زْ يَ  دٌ ٛمي ٞمس حُمَ ًمَ : أَ قكَ ٌُ  همزوة شمَ مَم ريؼ إِ اًمٓمي   اًم
ِ
 ًمء

ـِ  قُمًَمَرةَ  ؾِ طْم ٟم٤مىمتف؟ ويم٤من ذم رَ  ـَ يْ يدري أَ  وهق ٓ قمٜمد  ةُ رَ ًَم سمٞمٜمًم يم٤من قمُ ، (2)مٍ زْ طَم  سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .99/ 1(، ضمقاُمع اًمًػمة )284/ 3( واًمروض إٟمػ )1/137ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم»اٟمٔمر:  (1)

 ( وطمٙمؿ إًم٤ٌمين سمّمح٦م اًمرواي٦م . 6466)ش صحٞمحف»أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ذم  (3)

سمـ قمقف سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ  سمـ زيد سمـ ًمقذان سمـ قمٛمرو سمـ قمٌدسمـ طمزم  -سمْمؿ أوًمف–قُمًَمَرُة  (2)

 =اًمٜمج٤مر إٟمّم٤مري، صح٤مب ضمٚمٞمؾ يم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م سمٜمل ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر يقم ومتح ُمٙم٦م ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم 
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 معهم
ئًا ضُم رَ  ني إِ »وقُمًَمَرُة قمٜمده:  ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم وذم ذًمؽ اًمقىم٧م ىم٤مل اًمري  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ 

ًي  ؼَمِ خَ سمِ  ؿْ يمُ ؼِمُ ف خُيْ ٟمي أَ  ؿَ قمُ زْ يَ وَ  ل  ٌِ ف ٟمَ ٟمي أَ  ؿْ يمُ ؼِمُ خُيْ  دٌ ٛمي ا حُمَ ذَ ىم٤مل: هَ   ًَم اًم
ِ
ي رِ دْ يَ  َٓ  قَ هُ ، وَ ء

 ذِم  َل هِ ٤م، وَ ٝمَ ٞمْ ٚمَ قمَ  ل اهللُ ٜمِ ًمي دَ  دْ ىمَ ، وَ ل اهللُ ٜمِ ٛمَ ٚمي قمَ  ٤م ُمَ ٓي إِ  ٚمؿُ قمْ أَ  َٓ   واهللِين  إِ ، وَ فُ ٤مىمتُ ٟمَ  ـَ يْ أَ 

ك تي قا طَم ٘مُ ٚمِ ٓمَ ٤مٟمْ ٤م، ومَ ٝمَ ٤مُمِ ُمَ زِ سمِ  ةٌ رَ جَ ٤م ؿَم ٝمَ تْ ًَ ٌَ طَم  دْ ا، ىمَ ذَ يمَ ا وَ ذَ يمَ  ٥ِم ٕمْ ي، ذم ؿِم ادِ قَ ا اًمْ ذَ هَ 

 ش.٤موا هِبَ ٤مءُ قا ومجَ ٌُ هَ ذَ ٤م، ومَ  هِبَ قيِن شمُ ٠مْ شمَ 

ـُ  ومرضمع قُمًَمَرةُ   طمدي  ٥ٌم جَ ًمٕمَ  ف، وم٘م٤مل: واهللِ ٚمِ طْم  رَ مَم إِ  مٍ زْ طَم  سم
ٍ
اهلل  قُل ؾُم ٜم٤مه رَ صمَ ُمـ رء

ـُ  دُ يْ ذي ىم٤مًمف زَ ا، ًمٚمٙمئام اًمي ذَ ا ويمَ ذَ قمٜمف سمٙمَ  اهلُل هُ ؼَمَ ظْم أَ  ؾٍ ٍآٟمًٗم٤م قمـ ُم٘م٤مًم٦م ىم٤مِِ  ملسو هيلع هللا ىلص  سم

 .٧ِم ٞمْ ِّم اًمٚمي 

ـِ  ؾ قُمًَمَرةَ طْم ـ يم٤من ذم رَ ممي  وم٘م٤مل رضمٌؾ  ـْ مٍ زْ طَم  سم  دٌ يْ : زَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم قمٜمد رَ  ، ومل يٙم

 .ِتَ ٠مْ شمَ  نْ أَ  ىمٌَؾ  ىم٤مل هذه اعم٘م٤مًم٦مَ  واهللِ

  ًمداهٞم٦مً كِم طْم ذم رَ  ني اهلل، إِ  قم٤ٌمدَ  زَمي ف، وي٘مقل: إِ ٘مِ ٜمُ ٍد ييب ذم قمُ يْ قمغم زَ  ةُ رَ ًَم ٌؾ قمُ ىمْ وم٠مَ 

 .(3()1)كم ومئا شمّمحٌٜملطْم رَ  ـْ ُمِ  -اهلل وي دُ قمَ  ْي أَ - ْج رُ ر، اظْم ٕمُ ؿْم وُم٤م أَ 

ٝمؿ، ًمت شم٤مرخيِ ُمـ ؾِم  ٛم٦مً ٌح ؾِم ْص ك أَ م، طمتي دَ اؿمتٝمروا سمف ُمٜمذ اًم٘مِ  ي  قدِ هَيُ  ٌؼ ٚمُ ظُم  ٗم٤مُق اًمٜم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم٤مؾمتِمٝمد أطمًدا واخلٜمدق وؾم٤مِر اعمِم٤مهد ُمع رؾمقل اهلل )وظمرج ُمع ظم٤مًمد ًم٘مت٤مل أهؾ اًمردة وسمدًرا و =

، ٓسمـ شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»هـ وًمٞمس ًمف قم٘م٥م. اٟمٔمر ذم شمرمجتف: 13سم٤مًمٞمًمُم٦م قم٤مم 

/ 1، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 212/ 1ش )اإليمًمل ًمرضم٤مل أمحد»( و212/ 1قمٌد اًمؼم )

 (.711/ 3ش )تِم٤مسمف ذم اًمرؾمؿشمٚمخٞمص اعم»(، 699

( واًمٌٞمٝم٘مل 2/141ش )شم٤مرخيف»(، واًمٓمؼمي ذم 3/132ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم»أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق ذم  (1)

إؾمٜم٤مده رضم٤مًمف (: »192ش )صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»( ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٕمكم ذم: 1/323ش )اًمدِٓؾ»ذم 

 ش.صم٘م٤مت ومٞمٙمقن صحٞمًح٤م

 (.167 – 3/166، ٓسمـ هِم٤مم )شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»، و(123 – 3/121ش )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»اٟمٔمر:  (3)
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 قدُ ٝمُ ًمرؾمٝم٤م اًمٞمَ اًمتل يم٤من يُ  ٗم٤مِق اًمٜم   رِ قَ ُص  قمـ سمٕمضِ  اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيزِ  ؼَمَ ظْم أَ  وىمدْ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصقل ؾُم اًمري  دِ ٝمْ لم ذم قمَ ُمع اعمًٚمٛم

]ؾمقرة آل  {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳}ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ} ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: [119قمٛمران:

 -قدِ ٝمُ ٤مت اًمٞمَ سمٜمٗمًٞمي  ؿُ ٚمَ قمْ وهق أَ - شمٕم٤ممم وم٤مهلُل : [61]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڻ ڻ ڻ ں ں

 ًمٞمٙمقنَ  :ٝمؿ سمفحُ َْم ٗمْ ويَ  ،اًمٙمريؿِ  آنِ رْ ُمـ اًم٘مُ  ُمـ ُمقوعٍ  رَ ثَ يمْ ذم أَ  ِؼ ٚمُ ر قمٜمٝمؿ هذا اخلُ يذيمُ 

 .داعِ ٗم٤مق واخلِ ذم اًمٜم   قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ٤مًمٞم٥ِم ؾَم ُمـ أَ  رٍ ذَ اعمًٚمٛمقن قمغم طَم 

يمٞمػ  :ُمذه٥ٍم  يمؾي  ٥ُم جَ ٥م سمف اًمٕمَ ، ويذهَ ِم٦مُ هْ ه اًمدي ذُ ظُم ٠مْ ًمتَ  ءَ رْ اعمَ  ني وذم احل٘مٞم٘م٦م إِ 

 هلؿ ذم يمؾ   ُمئازُم٦مً  ٦مً ظَمْٚم٘مٞمي  ف ًمٞمٙم٤مد يٙمقن صٗم٦مً ٟمي إِ ك طمتي  ،ٗم٤مَق ه١مٓء اًمٜم   ىمٚمقُب  ٧ْم سمَ ُأِذ 

 ؟ٍْمَ وُمِ  ٍْمٍ قمَ 

ـْ   دَ ك جيِ طمتي  -قدٛمُ ٚمْ اًمتي  يمت٤مَب  ظمص  وسم٤مَٕ - قدِ ٝمُ ٥م اًمٞمَ  يمتُ مَم إِ  ءُ رْ ع اعمَ يرضمِ  نْ أَ  ُم٤م وًمٙم

 ذم ٟمٗمقسِ  ٗم٤مَق قمقا اًمٜم  ٛمقد ىمد زرَ ٚمْ ومقاوٕمق اًمتي  :قدِ ٝمُ قمٜمد اًمٞمَ  ِؼ ٚمُ ذًمؽ اخلُ  ؾِ ِص  ًػم شَم٠مَ ٗمْ شمَ 

ٝمؿ ٚمِ ُمـ وؾم٤مِِ  ووؾمٞمٚم٦مً  ،٤مذقمٞمًّ  ٤م، وضمٕمٚمقه واضمًٌ ٦مٍ ذقمٞمي  ٦مٍ يٜمٞمي دِ  ٖم٦مٍ ٌْ ٖمقه سمِّم وصٌَ  ،قدِ ٝمُ اًمٞمَ 

 .٦مِ ّمٞمي خْ اًمِمي  وِ أَ  ٦مِ يٜمٞمي ٝمؿ اًمد  راِو همْ ذم ت٘مٞمؼ أَ 

 :قدِ ٝمُ ذم اًمٞمَ  ٗم٤مَق ع اًمٜم  ٛمقد شمزرَ ٚمْ اًمتي  شمٕم٤مًمٞمؿُ 

٘مل ًمٞمتي  :افم٤مهرً  ٜمٌلي ضْم إَ  ُمَؾ ٤مجُي  نْ أَ  ي  قدِ ٝمُ ُمٍمٌح ًمٚمٞمَ »ٛمقد: ٚمْ اًمتي  شمٕم٤مًمٞمؿِ  ـَ ٛمْ ِو  ضم٤مءَ 

ي  نْ قمغم أَ  ،هذي   .(1)شىذَ وإَ  يْمٛمر ًمف اًمنمي

 ني وإِ  ،زٌ ضم٤مِِ  ٗم٤مَق اًمٜم   ني إِ » :٤ميسمَِم  ٛمقد، وُيدقمك احل٤مظم٤ممُ ٚمْ اًمتي  ٦مِ ٌَ تَ يمَ  دُ طَم وي٘مقل أَ 

 ٛمْ يُ  -يي قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ِي أَ - ٤ًمنَ ٟمْ اإلِ 
ٌي ويدي  ،ُمع اًمٙم٤مومر ٤مسمً دي ١مَ يٙمقن ُمُ  نْ ٜمف أَ ٙمِ ا ذَ ، إِ ٤ميم٤مذسمً  فتَ قمل حم

 .(3)شٞمفًمَ ى ُمٜمف إِ ذَ إَ  صقَل ظم٤مف وُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.81اهلل اًمتؾ )ص ، قمٌدشضمذور اًمٌئاء» (1)

 (.71، د/ روهٚمٜم٩م )صشاًمٙمٜمز اعمرصقد» (3)
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 معهم
 ٔمقرٌ ، وحَمْ اًمٙم٤مومرَ  شي ٖمِ يَ  نْ أَ  قدي  ٝمُ ًمٚمٞمَ  حيؼ  »ٛمقد: ٚمْ اًمتي  ّمقصِ ُمـ ٟمُ  رَ آظَم  وذم ٟمصٍّ 

ًي  ل اًمٙم٤مومرَ حُيٞم   نْ قمٚمٞمف أَ  ذم هذه  زٌ ضم٤مِِ  ٗم٤مُق ف، واًمٜم  قمداوشمَ  وْ أَ  ،هرَ َض  َش خيْ  ملْ  ُم٤م ،ئامسم٤مًم

 ـ اد  ُم َس ٠مْ وٓ سمَ  ،احل٤مًم٦مِ 
ِ
ٌي  قم٤مء شاهُ ذَ أَ  ـْ ُمِ  ي  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ا ظم٤مَف ذَ إِ  اًمٙم٤مومرِ  ٦مِ حم

(1). 

 يْمٞمعَ  ك ٓطمتي  :ه احل٘مٞم٘مل  دِ سم٘مّْم  ٤مهرَ  جُي ٓي أَ  يٚمزم اًمٞمٝمقديي » :أيمٞم٤ٌم وي٘مقل احل٤مظم٤ممُ 

 .(3)شؿِ ُمَ سم٤مىمل إُ  لمِ قمْ أَ  ٤ممَ ُمَ يـ أَ اًمد   ت٤ٌمرُ اقمْ 

 ، سمْؾ قدِ ٝمُ ُمع همػم اًمٞمَ  زٌ ف ضم٤مِِ ٟمي ، ويرون أَ َق ٗم٤م٤ٌمقمٝمؿ اًمٜم  شمْ َٕ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ٌٞمح طم٤مظم٤مُم٤مُت هٙمذا يُ 

 .ُم٦مُ ت٘مد  اعمُ  احل٤مظم٤مُم٤مِت  قاُل ىمْ قمٚمٞمف أَ  ٧ْم دًمي  قمغم ُم٤م ،٤مذقمٞمًّ  ٤موُمٓمٚمًٌ  ،٦مً ٜمٞمي يْ دِ  وٟمف ضورةً يٕمد  

وضمٕمٚمقه  ،ٝمؿيٜمِ ذم دِ  داعِ واخلِ  ٗم٤مِق اًمٜم   ٦مَ روا ُمنموقمٞمي ٤م ىمري عمي  ه١مٓء احل٤مظم٤مُم٤مِت  ني إِ 

ف داقمِ ٗم٤مىمف وظِم ٝم٤م ذم ٟمِ يًٚمٙمَ  نْ أَ  اًمتل يٜمٌٖمل ًمٚمٞمٝمقدي   ٤مًمٞم٥َم ؾَم ٤م، ووٕمقا إَ ديٜمٞمًّ  ٤مواضمًٌ 

 خ٤مًمٗملم.ًمٚمٛمُ 

 ٗم٤مق:ذم اًمٜم   قدِ ٝمُ ٤مًمٞم٥م اًمٞمَ ؾَم أَ  ـْ ومٛمِ 

 داقًم٤م.ٝمؿ ٟمٗم٤مىًم٤م وظِم راطمِ ومْ سمٛمِم٤مريمتٝمؿ ذم أَ  :عمخ٤مًمٗمٞمٝمؿ ورِ واًمن   دِ قد  اًمتي  ٝم٤مرُ فمْ إِ 

ٝم٤م ٚمَ هْ أَ  ووضمدَت  ىمري٦مً  ٧َم دظمٚمْ  ٧َم ٟمْ أَ  نْ إِ »هبذا:  وص٤مي٤م احل٤مظم٤مُم٤مِت  ْت وىمد ضم٤مءَ 

 ؿَ تُ ٙمْ ًمٙمل شمَ  :اًمٕمٔمٞمؿَ  ٝم٤مَج تِ ٝمؿ آسمْ سمٛمِم٤مريمتِ  ٔم٤مهرُ ، قمٚمٞمؽ اًمتي دٍ ٞمْ حيتٗمٚمقن سمٕمِ 

 .(2)شكْم٤مءَ ٖمْ سمَ 

 ٝمقدِ وؿُم  ،قدِ ٝمُ ٤مًمٗمل اًمٞمَ ى خُم رْ ٝمؿ سمزي٤مرة ُمَ ٤ٌمقمَ شمْ أَ  قيص احل٤مظم٤مُم٤مُت ويمذًمؽ يُ 

 .ٗم٤مِق داع واًمٜم  ًمٚمخِ  :هؿزِ ضمٜم٤مِِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.69، إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ )ص شإهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقد» (1)

 (.71)ص ش اًمٙمٜمز اعمرصقد» (3)

 (.136، آي. ب. سمراٟم٤ميتس )ص شومْمح اًمتٚمٛمقد» (2)
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ويدومٜمقا  ،لمى اعمًٞمحٞم  رْ يزوروا ُمَ  نْ أَ  قدِ ٝمُ ح ًمٚمٞمَ ُمٍمي »ٛمقد: ٚمْ ذم اًمتي  ضم٤مءَ 

 .(1)شٞمٝمؿ ُمٜمٝمؿًمَ ى إِ ذَ ر وإَ اًميي  صقَل ا ظم٤مومقا وُ ذَ إِ  ،ُمقشم٤مهؿ

 :هلؿ ٝم٤م واًمٙمٞمدِ ٚمِ هْ داع أَ رى خلِ ظْم ي٤من إُ دْ ٜم٤مق إَ تِ سم٤مقمْ  ٔم٤مهرُ اًمتي 

٤مد ٌي قمُ  ـْ ف ُمِ ٟمي ف أَ قم٤مِِ سم٤مد   ،لمٜمٞم  صمْ اًمقَ  داعَ ظِم  ٤مُمَ  تٓم٤مع هيقدي  ا اؾْم ذَ إِ »ٛمقد: ٚمْ ذم اًمتي  ضم٤مءَ 

 .(3)شذًمؽ يٗمٕمَؾ  نْ ًمف أَ  ُمًٛمقٌح  ،جقماًمٜم  

 قدُ ٝمُ ًمرؾمف اًمٞمَ اًمذي يم٤من يُ  اًمٞمٝمقدي   ٚمقِب ؾْم اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف قمـ هذا إُ  ؼَمَ ظْم أَ  وىمدْ 

ىم٤مل : ا وم٤مرىمقهؿذَ هؿ هلؿ إِ ويمٞمدِ  ،ؿْ قهُ ٘مُ ًمَ  ا ُم٤مذَ ًمن إِ يْ ٝمؿ اإلِ قم٤مِِ ُمع اعمًٚمٛملم، وذًمؽ سم٤مد  

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ }شمٕم٤ممم: 

 .[76]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {جب حب خب مب ىب يب جتحت خت مت

 ًمنِ يْ ٝمؿ سم٤مَٕ ٗم٤مىمِ ٟمِ  ٞمدَ يمِ ٠مْ ٤ٌمقمٝمؿ شمَ شمْ َٕ  احل٤مظم٤مُم٤مُت  ٤مَح سمَ ًم٘مد أَ  :اًمٗم٤مضمرةَ  ًمنَ يْ إَ  ٝمؿُ ٗمُ ٚمِ طَم 

 يم٤مٟم٧ْم  ا ُم٤مذَ ، إِ ٛم٦مٍ صمَ ٠مْ ُمَ  يي ذم ذًمؽ أَ  قدُ ٝمُ ، وٓ يرى اًمٞمَ يٕم٦مِ دِ واخلَ  رِ ٙمْ اعمَ ذم  زي٤مدةً  :اًمٗم٤مضمرةِ 

 .٦مَ اًمٞمٝمقديي  وختدم اعمّم٤مًمَح  ،٤مٟم٥ِم ضَم ًمألَ  ُم٦مً ُُم٘مدي  ًمنُ يْ هذه إَ 

ٕم٤مُمٚمتف ُمع ذم ُمُ  ٦مً ، وظم٤مصي يم٤مذسم٦مً  ٤ميٛمٞمٜمً  َػ ٚمِ حَيْ  نْ أَ  ًمٚمٞمٝمقدي   جيقزُ »ٛمقد: ٚمْ ذم اًمتي  ضم٤مءَ 

 .(2)شقبٕمُ سم٤مىمل اًمِم  

 دَ طَم ض أَ وٓ ُيٕمر   ،يم٤مذسم٦مً  ٤مقمنميـ يٛمٞمٜمً  َي د  ١مَ يُ  نْ أَ  قمغم اًمٞمٝمقدي  : »رَ آظَم   ٟمصٍّ وذم

 :اًمٙم٤مذسم٦مَ  ًمنَ يْ ويمذًمؽ اعمٜم٤موم٘مقن حيٚمٗمقن إَ ، (4)ش٤مُمَ  ًميرٍ  قدِ ٝمُ ف اًمٞمَ قاٟمِ ظْم إِ 

 ٝمؿ.ًمتٛمريرُمٓم٤مًمٌِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71، د/ روهٚمٜم٩م )صشرصقداًمٙمٜمز اعم» (1)

 (.122، آي. ب. سمراٟم٤ميتس )صشومْمح اًمتٚمٛمقد» (3)

 (.77)صش إهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقد» (2)

 (.91، د/ روهٚمٜم٩م )ص شاًمٙمٜمز اعمرصقد» (4)
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 معهم
 ٤مُمٜمٝمجً  ًمتٙمقنَ  :ٝمؿ٤ٌمقمِ شمْ َٕ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ٝم٤م طم٤مظم٤مُم٤مُت ٤مًمٞم٥م اًمتل رؾمٛمَ ؾَم إَ  ومٝمذه سمٕمُض 

 ٕمقب.اًمِم   رِ ٝمؿ ًم٤ًمِِ داقمِ ٝمؿ وظِم ٗم٤مىمِ ذم ٟمِ  ُم٤منِ زْ وإَ  اًمٕمّمقرِ  قمغم ُمر   قدُ ٝمُ يًػم قمٚمٞمف اًمٞمَ 

قمٜمد  ٗم٤مِق اًمٜم   ؾِ ِص  ٠مَ قمـ شمَ  ّمقصِ هذه اًمٜم   ظمئال قمرضِ  ـْ ص ُمِ ذي يتٚمخي واًمي 

 ، وُمٜمٝم٩ٌم يٜمل  دِ  هق دؾمتقرٌ  قا قمٚمٞمف ومح٥ًم، سمْؾ قمُ رَ قمْ ٤م شمرَ ً٘م٤م هيقديًّ ٚمُ ف ًمٞمس ظُم ٟمي وأَ  ،قدِ ٝمُ اًمٞمَ 

ومئا : قِب ٕمُ واًمِم   ؿِ ُمَ ٝمؿ ُمع سم٤مىمل إُ ٚمِ ٝمؿ قمٜمد شمٕم٤مُمُ ًِ ٗمُ ٟمْ َٕ  قدُ ٝمُ ف اًمٞمَ ، ووٕمَ ذقمل  

ف قمرومٜم٤م ُمٙم٤مٟمتَ  ا ُم٤مذَ ، إِ ٞمؾٍ سمٕمد ضمِ  ضمٞمئًا  ُمٞمؿَ اًمذي  َؼ ٚمُ هذا اخلُ  قدُ ٝمُ اًمٞمَ  يتقارَث  نْ أَ  قمج٥َم 

 .(1)ٝمؿٜمِ يْ ف ذم دِ وُمٜمزًمتَ 

ًي قا هذجُ َّنَ  نْ أَ  اعمٜم٤موم٘ملم يقمَ  ني  أَ هٜم٤م يتٌلمي  ـْ وُمِ  ، وهذا قدَ هَيُ  ـْ ت٘مقه ُمِ ًم اؾْم ٟمي إِ  ٌٞمَؾ ا اًم

ـْ ىم٤مًمقا إِ  ني ويمٞمػ أَ  ،ٗم٤مقاًمٜم   ةِ ٠مَ ِْم ٟمَ  ٤ٌمِب ؾْم أَ  ُذيمر ذم ُمٌح٨ِم   ُم٤ممَم يٕمقد سمٜم٤م إِ  ٌَِؾ ٟمي َُم ف ُمـ ىِم

 .(3)تدٓلٍ اؾْم  ةُ قي وىمُ  ،صقاٍب  فُ ضْم وص٤مي٤مهؿ.. ًمف وَ  ـْ وُمِ  قدَ هَيُ 

 اومْم٦م:قمٜمد اًمري  ٗم٤مُق اًمٜم   -ب

ًي  ِٓت ٘مقهذه اًمٜم   ني إِ   ي٘مقل  طمٞم٨ُم  :اومْم٦مقمٜمد اًمري  ٦مِ ٞمي ٘مِ رٟم٤م سمٕم٘مٞمدة اًمتي ذيم  شمُ  ٤مسم٘م٦مَ اًم

وٓ  ،لآسم٤مِِ  ـِ يْ ديٜمل ودِ  ـْ ُمِ  ٦مُ ٞمي ٘مِ اًمتي »ف ىم٤مل: ٟمي أَ  ِق ٤مدِ اًمّمي  رِ ٗمَ ٕمْ ومٞمًم يرويف قمـ ضَم  اًمٙمٚمٞمٜمل  

 .(2)شًمف ٦مَ شم٘مٞمي  ٓ ـْ عمَ  ًمنَ يْ إِ 

ًٓ  ٤ًمنُ ٟمْ اإلِ  ي٘مقَل  نْ أَ »ُمٕمٜم٤مه٤م:  ٦مُ ٞمي ٘مِ : اًمتي ٜمل  ٞمْ ٛمَ ي٘مقل اخلُ  ت ٠مْ يَ  وْ أَ  ،ًمٚمقاىمع اُمٖم٤ميرً  ىمق

 .(4)شفُم٤مًمِ  وْ ف أَ ِو رْ قمِ  وْ ف أَ ُمِ ًمدَ  ٤موذًمؽ طمٗم٤مفمً  :يٕم٦معمقازيـ اًمنمي  ٜم٤مىمضٍ ُمُ  سمٕمٛمؾٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/621ش )سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقد»هذه اًمٜم٘مقٓت سمٛمجٛمققمٝم٤م ٟم٘مٚم٧م ُمـ يمت٤مب  (1)

– 621.) 

 ( . 94 )صـ: اٟمٔمر: ُمٌح٨م ٟمِم٠مة اًمٜمٗم٤مق (3)

 (.311، واًمؼمىمل )شاعمح٤مؾمـ»(، 3/319ش )أصقل اًمٙم٤مذم» (2)

 =قم٘م٤مِد اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمك قمنمي٦م ؾم١مال »(، وعمزيد اـمئاع يرضمع إمم يمت٤مب: 147ش )يمِمػ إهار» (4)
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 ، ومٝمل قمٜمدهؿ ًمٞم٧ًْم ٦مِ ُم٤مُمٞمي اإلِ  اومْم٦مِ ذم ديـ اًمري  هذه اًمٕم٘مٞمدةِ  ٤م قمـ ُمٙم٤مٟم٦مِ ُمي أَ  

 ٔمؿ.قمْ أَ  وْ ئاة أَ ٝمؿ يم٤مًمّمي يٜمِ يم٤من دِ رْ ُمـ أَ  ـٌ يمْ هل رُ  سمْؾ  ،صِ ظَم ُمـ اًمر   ٦مً َّم ظْم رُ 

ـُ ىم٤مل ؿمٞمخُ  شمرك  ـْ ٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م ُمَ شمريمَ  ـْ ، ُمَ ٤م واضم٦ٌمٌ ّني أَ  ٦مِ ٟم٤م ذم اًمت٘مٞمي ت٘م٤مدُ اقمْ »سم٤مسمقيف:  ٝمؿ اسم

 .(3)شئاةيمت٤مرك اًمّمي  ٘مٞم٦مِ اًمتي  شم٤مركَ » ني وأَ ، (1)شئاةَ اًمّمي 

قان: ٜمْ ٤م هلذه اًمٕم٘مٞمدة سمٕمُ سم٤مسًم٤م ظم٤مصًّ ش اًمٙم٤مذم»ذم يمت٤مسمف  ٝمؿ اًمٙمٚمٞمٜمل  ٤مُمُ ُمَ د إِ وىمد قم٘مَ 

سم٤مسًم٤م سمٕمد  َؼ حْلَ أَ  ؿي ، صمُ ٦مَ ٤مًمي اًمْمي  د هذه اًمٕم٘مٞمدةَ ي  ١مَ طمديًث٤م شمُ ( 32) ر ومٞمٝم٤مذيمَ  ش٦م٘مٞمي سم٤مب اًمتي »

 ر ومٞمف، وذيمَ شًمنتْ سم٤مب اًمٙمِ » قان:ٜمْ ًمف سمٕمُ  نَ قَ ٜمْ وقمَ  ،ح هذه اًمٕم٘مٞمدةَ قو  ٦م يُ ٞمي ٘مِ سم٤مب اًمتي 

 ؿ.ٝمؿ وقم٘مٞمدِت ٜمِ يْ دِ ًمن تْ سمٙمِ  ٦مَ ٤مُمٞمي ُمَ اإلِ  ٞمٕم٦مَ اًمِم   رُ ُمُ ٠مْ ٝم٤م شمَ يمٚم   ٤مطمديثً  (16)

ر هذه ٘مر  شمُ  رواي٤مٍت  عَ ًْ وشمِ  ٦مً ٤مَِ ُمِ  شقارٟمْ سمح٤مر إَ »ذم يمت٤مسمف  ٝمؿ اعمجٚمز  ر ؿمٞمخُ يمًم ذيمَ 

 .(2)شداراة٘مٞم٦م واعمُ سم٤مب اًمتي »قان: ٜمْ ده سمٕمُ قم٘مَ  ت٧م سم٤مٍب  اخلٌٞمث٦مَ  اًمٕم٘مٞمدةَ 

 ًَ  َؾ هْ ي٘مّمد أَ  - لِ وي إَ  ػ   ُمٕمٝمؿ ذم اًمّمي صغمي  ـْ ُمَ  ف ىم٤مل:ٟمي اهلل أَ  دِ ٌْ  قمَ ِب ٌقا َٕ وٟم

  ً لِ وي إَ  ػ  ذم اًمّمي  ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم ري اًم ُمع ًم صغمي ٟمي ومٙم٠مَ  -٦مِ ٜمي اًم
 ظمٚمػ صغمي  ـْ ُمَ  وىم٤مل:، (4)

٦مٛمي ِِ  ظمٚمػ إَ صغمي  ـْ يم٤من يمٛمَ  ٦مٍ اعمٜم٤موم٘ملم سمت٘مٞمي 
سم٤معمٜم٤موم٘ملم هٜم٤م قمٜمدهؿ  واعم٘مّمقدُ ، (1)

ً   ُؾ هْ أَ   .واجلًمقم٦مِ  ٦مِ ٜمي اًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-81، رسمٞمع اًمًٕمقدي )ص شاًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اإلصمٜمك قمنمي٦م»(، ويمذًمؽ 129 – 121ش )وضمقاب =

88.) 

 (.114ش )آقمت٘م٤مدات» (1)

 (.71/413ش )سمح٤مر إٟمقار» (3)

 (.1/366ش )ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف» (2)

 (.71/431ش )سمح٤مر إٟمقار» (4)

 (.71/413ش )اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ» (1)
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 معهم
 قمٜمد اعمٜم٤موم٘ملم: ٗم٤مُق اًمٜم   -ـضم

ٌَْح٨ِم  اذم هذ ُم٤م ومجٛمٞمعُ   ٗم٤مق اعمٜم٤موم٘ملم.طمقل ٟمِ  اًم

ّٝا: ايَه  :ُبٔزثاْ

 :قدِ ٝمُ قمٜمد اًمٞمَ  ُب اًمٙمذِ  -أ

 قمـ يمؾٍّ  يٜمٗمؽ   ٓ ذْ إِ  :ُب ذِ اًمٙمَ  ؿ اًمٞمٝمقدَ قاَّن ظْم إِ  اومْم٦مُ ومٞمف اعمٜم٤موم٘مقن واًمري  فَ ٌَ ؿْم ٤م أَ وممي 

 .ُمٜمٝمؿ سمح٤ملٍ 

٤مَء قمٚمٞمٝمؿ مجٞمًٕم٤م ٞمَ ٌِ ٟمْ وـم٤مل يمذًمؽ إَ  ،ٝمؿؿ ظم٤مًمَ٘مٝمؿ ورازىمَ هُب ـم٤مل يمذِ  وم٘مدْ  قدُ ٝمُ ٤م اًمٞمَ ُمي وم٠مَ 

ًي  ضِ رْ إَ  رب   صٚمقاُت   واًم
ِ
 ؿْ اهلل وم٘مػٌم وهُ  ني وم٘مد زقمٛمقا أَ  :واًمٜم٤مَس قمٛمقًُم٤م ،ًمء

 ، سمْؾ ٥ُم ٕمَ ٚمْ ويَ  مُ دَ ٜمْ ويَ  نُ زَ وحَيْ  ُؾ ٝمَ اهلل جَيْ  ني وًمًدا، وىم٤مًمقا: إِ  رَ يْ زَ وٟمًٌقا ًمف قمُ  ،ٜمٞم٤مءُ همْ أَ 

 ا يمٌػًما. ي٘مقًمقن قمٚمقًّ قمًمي  ۴ ،ٙملٌْ ويَ  ،ؿُ ٓمَ ٚمْ ويُ 

 ٟمْ هؿ قمغم إَ ءُ ؽماؿ واومْ هُب ٤م يمذِ ُمي وأَ  
ِ
ٛمقا وم٘مد اتي  -ف قمٚمٞمٝمؿاهلل وؾمئاُمُ  صٚمقاُت - ٌٞم٤مء

 مَم إِ  ةَ ٤مري ف ؾَم شمَ أَ رَ م اُمْ ف ىمدي ٟمي سم٠مَ  -ڠ- راهٞمؿَ سمْ إِ 
 ٝم٤م.سمًٌٌِ  اخلػمَ  ك يٜم٤مَل طمتي  قنَ قمَ رْ  ومِ

٤م ُمٜمف تَ ىمَ زِ ورُ  ،ع قمٚمٞمٝمًمومقىمَ  ،رَ ٛمْ ٤مه اخلَ تَ ٘مَ ف ىمد ؾَم ٞمْ تَ ٜمَ اسمْ  ني أَ  -ڠ- طٍ قْ وىم٤مًمقا قمـ ًمُ 

- نُ ًَم ٞمْ ٚمَ ٤م ؾُم ُمي ف، أَ ِِم ٞمْ ضَم  ادِ قي ُمـ ىمُ  دٍ ىم٤مِِ  ك سمزوضم٦مِ ٟمَ زَ  -ڠ- دُ اوُ ، ودَ اًمقًمدَ 

ُمع سمٜمل  -ڠ- ونُ ٤مرُ هَ  د، يمًم قمٌَ ٜم٤ممَ ْص إَ  دوقمٌَ  شمدي وم٘مد ارْ  -ڠ

ًي ُمي ٕمف ًمف وهلؿ.. أَ اًمذي صٜمَ  َؾ جْ اًمٕمِ  ٞمَؾ اِِ ْه إِ   .ڠ قُب ٘مُ ٕمْ ُمٜمٝمؿ ومٞمَ  ٤مرُق ٤م اًم

ًي  ئاةُ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمي - ٤مءَ ٞمَ ٌِ ٟمْ إَ  ني أَ  اًم٘مقلِ  ُؾ ٛمَ وجُمْ   ُمـ  جمٛمققم٦مٌ  قدَ ذم قم٘مٞمدة هَيُ  -ئامُ واًم

ي   .(1)ًمخإيـ... رشمد  ٟم٤مة واعمُ ريـ واًمز  اق واخلًمي اًمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.227- 3/224، د/ؾمٞمد طمًلم اًمٕمٗم٤مين )شواىمدؾم٤مه» (1)
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 ٟمْ ا يم٤مٟمقا ُمـ إَ ذَ وإِ 
ِ
ًي  ضِ رْ إَ  رب   قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت  ُم٤مءَ قا اًمد  ىمد اؾمتحٚم   ٌٞم٤مء  واًم

ِ
 ًمء

 اًء.ؽِم واومْ  اورً زُ  ِب يتٓم٤موًمقا قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمذِ  نْ أَ  وَ رْ ومئا همَ 

 اومْم٦م:قمٜمد اًمري  ب.اًمٙمذُب 

يم٤من رْ أَ  ـْ ُمِ  ـٌ يمْ رُ  ٦مَ ٘مٞمي اًمتي  ني أَ  ـْ اومْم٦م ُمِ ب قمٜمد اًمري قمغم اًمٙمذِ  َح ْس وٓ أَ  دلي أَ  ف ٟٓمي إِ 

 ًمنِ يْ سم٤مَٕ  احلٚمَػ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  دمقيزِ  رُ يمْ ػ ذِ ، ويمًم ؾمٚمَ ٝم٤م اًمٙمذُب ٛمتِ ٞمْ ظَم  واًمتل قمٛمقدُ  ،ٝمؿيٜمِ دِ 

ًَ ٞمْ ٤ٌمقمٝمؿ ُمـ اًمِم  شمْ ٤مزوا َٕ ضَم طمٞم٨م أَ  :اومْم٦مُ ؽ اًمري ومٙمذًم ،يمذسًم٤م اًمٗم٤مضمرةِ  ًمن يْ سم٤مَٕ  ؿَ ٕم٦م اًم٘م

ً   ؾِ هْ أَ  ٤ممَ ُمَ أَ  اًمٙم٤مذسم٦مِ  ٔم٦مِ ٖمٚمي اعمُ   .فٞمْ اقمَ ٍْمَ قمغم ُمِ  عٌ ٦م قمٜمدهؿ ُُمنْمَ ٘مٞمي اًمتي  سم٤مَب  ني ذًمؽ َٕ  :٦مِ ٜمي اًم

٦م٘مٞمي ذم رؾم٤مًم٦م اًمتي  ّم٤مري  ٟمْ  إَ ٣َم شمَ رْ ٝمؿ ُمُ وم٘مٝم٤مِِ  وم٘مد روى ؿمٞمُخ 
ق سمُ أَ  ٝمؿ٤مُمُ ُمَ وإِ  (1)

ؿ ُمـ تُ ٕمْ ٜمَ ُم٤م َص » ف ىم٤مل:ٟمي ق أَ ٤مدِ اًمّمي  رٍ ٗمَ ٕمْ قمـ ضَم  واي٦مَ ح اًمر  طمٞم٨م صحي  ل  اخلقِِ  ؿِ ٤مؾِم اًم٘مَ 

 
ٍ
 .(3)شٕم٦مٍ ؿ ُمٜمف ذم ؾَم تُ ٟمْ وم٠مَ  ٦مٍ ذم شم٘مٞمي  ؿ قمٚمٞمف ُمـ يٛملمٍ تُ ٗمْ ٚمَ طَم  وْ أَ  رء

 :قمٜمد اعمٜم٤موم٘ملم . اًمٙمذُب ـضم

ـْ قَمٚميَٛمُف ومًم فمٚمَ  ٌََف َُم ـْ َأؿْم  ،ؿ يًػمونقاِّن ظْم ٩م إِ قمغم َّنْ  اعمٜم٤موم٘مقن ؿُ هُ  ومٝم٤م :ؿَوَُم

ا ذَ :إِ ٌث ئَا صمَ  ِؼ ٤مومِ ٜمَ اعمُْ  ٦مُ آيَ : »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل ،ىم٤مل ڤ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِب ومٕمـ أَ  :هؿ ي٘متٗمقنوِ ذْ وحلَ 

ِ ؤْ اا ذَ إِ وَ  ،َػ ٚمَ ظْم أَ  دَ قمَ ا وَ ذَ إِ وَ  ،َب ذَ يمَ  َث دي طَم   .(2)ش٤منَ ظَم  ـَ مُت

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ }: ٤ميمذسمً  ًمنَ يْ هؿ اإلِ ؤُ قم٤مؿ ذم هذا اًم٤ٌمب اد  ِّن ٠مْ ؿَم  ُل وي وم٠مَ 

 سمْؾ  ،يٙمذسمقن ومح٥ًم ؿ ّٓني إِ  ِ سمْؾ ، [8]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :اًمٗم٤مضمرةِ  ًمنِ يْ سم٤مَٕ ؿ دون يمذهَب يم  ١مَ يُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.72، ُمرشم٣م إٟمّم٤مري )شرؾم٤مًم٦م اًمت٘مٞم٦م» (1)

 (.217 – 4/378، ٕب ىم٤مؾمؿ اخلقِل )شًمقصم٘مكذح اًمٕمروة ا» (3)

 .(41صـ )ؾمٌؼ خترجيف  (2)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} ، وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: [14]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: {ڳ ڳ

 .[74]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

ُمٜملم، ١مْ وُمع اعمُ  ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ ٝمؿ ُمع اًمٜمي ٚمِ ًمتؿ ذم شمٕم٤مُمُ قمـ سمٕمض ؾِم  ؼ طمدي٨ٌم وىمد ؾمٌَ 

قمقن سمف ، ويتدري ؾٍ ٗمَ حَمْ  همقن سمف ذم يمؾ  راوِ يم٤من ُمٜمٝمًج٤م هلؿ وؾمٌٞمئًا يُ  ني اًمٙمذَب ويمٞمػ أَ 

 اطمٚم٦مً قه رَ ٚمَ تَ .. واقمْ ٦مً ذوه ُمٓمٞمي اختي  شمٙمٚمٞمٍػ  ف قمٜمد يمؾ  ٗمَ ٚمْ ، ويًتؽمون ظَم ٍق زَ ٠مْ ُمَ  ذم يمؾ  

ـُ ٗم٤مىم٤مِت ظْم ٝمؿ ُمـ إِ وظمئاِص  ،ؿًمتح٘مٞمؼ ُمآرهِب   ىمقَل  ڤ قدٍ ٕمُ ًْ ُمَ  ؿ.. روى اسم

 .(1)ش٤ماسمً ذي يمَ  اهللِ  دَ ٜمْ قمِ  ٥َم تَ ك ُيٙمْ تي طَم  َب ذِ ٙمَ ًمْ ى اَحري تَ يَ وَ  َب ذِ ٙمْ ٞمَ ًمَ  َؾ ضُم اًمري  ني إِ : »ملسو هيلع هللا ىلصل  ٌِ اًمٜمي 

 :ُذَظ: احَلاثايّج

 طم٤ملِ  ـِ ًْ طُم  ـْ عم٤م يراه ُمِ  ٦مُ واًمٙمراهٞمَ  ُض ٖمْ هق اًمٌُ »ئام وم٘م٤مل: ؾْم اإلِ  ف ؿمٞمُخ  طم٘مٞم٘متَ سملمي 

 .(3)شاعمحًقد

ـُ  اهلل دُ ٌْ روى قمَ   ،ؿْ ٙمُ ٚمَ ٌْ ىمَ  ؿِ ُمَ إُ  اءُ دَ  ؿْ ٙمُ ٞمْ ًمَ بي إِ دَ » :ملسو هيلع هللا ىلص فىمقًمَ  (2)ڤ ػْمِ سمَ اًمز   سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم: )ي٤مأهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اشم٘مقا اهلل ويمقٟمقا ُمع شيمت٤مب إدب»أظمرضمف اًمٌخ٤مري،  (1)

ـ ، سم٤مب: ىمٌح اًمٙمذب وطمًشيمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأدب»(، وُمًٚمؿ 1742اًمّم٤مدىملم(، سمرىمؿ )

 (.6811اًمّمدق وومْمٚمف، سمرىمؿ )

 (.11/111ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (3)

سمـ ُمرة،  اًمٕمزى سمـ ىميص سمـ يمئاب سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌدسمـ اًمٕمقام  اهلل سمـ اًمزسمػم هق: قمٌد (2)

طمد إقمئام، وًمد أُمػم اعم١مُمٜملم، أسمق سمٙمر، وأسمق ظمٌٞم٥م اًم٘مرر، إؾمدي، اعمٙمل، صمؿ اعمدين، أ

ٟمحق ُمـ صمئاصم٦م وصمئاصملم ش ُمًٜمده»وطمقاريف.  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، اسمـ قمٛم٦م رؾمقل اهلل  احلقاري اإلُم٤مم أب قمٌد

طمديًث٤م. اشمٗم٘م٤م ًمف قمغم طمدي٨م واطمد، واٟمٗمرد اًمٌخ٤مري: سمًت٦م أطم٤مدي٨م، وُمًٚمؿ: سمحديثلم. يم٤من 

وًمف صح٦ٌم، ورواي٦م ى، اهلل أول ُمقًمقد ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ سم٤معمديٜم٦م. وًمد: ؾمٜم٦م اصمٜمتلم. وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م إطمد قمٌد

 أطم٤مدي٨م.

قمداده ذم صٖم٤مر اًمّمح٤مسم٦م، وإن يم٤من يمٌػًما ذم اًمٕمٚمؿ، واًمنمف، واجلٝم٤مد، واًمٕم٤ٌمدة، ويم٤من وم٤مرس 

 =ىمريش ذم زُم٤مٟمف، وًمف ُمقاىمػ ُمِمٝمقدة. ىمٞمؾ: إٟمف ؿمٝمد اًمػمُمقك وهق ُمراهؼ، وومتح اعمٖمرب، وهمزو 
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ـَ اًمد   ُؼ ٚمِ َتْ  ـْ ٙمِ ًمَ وَ  ،رَ ٕمْ اًمِمي  ُؼ ٚمِ َتْ  قُل ىمُ أَ  َٓ  ،٦مُ ٘مَ ٤مًمِ احْلَ  َل هِ  ،٤مءُ َْم ٖمْ ٌَ اًمْ وَ  ،دُ ًَ احْلَ  ش. ي

 .(1)احلدي٨م

ـُ  ُس ٟمَ ومٞمف ومٞمًم رواه قمٜمف أَ  ٤مًمف ُُمٌٖمًْم  ٤مقمٜمف ذاُمًّ  ملسو هيلع هللا ىلص كوىمد َّن   وم٘م٤مل: ڤ ٍؽ ٤مًمِ ُمَ  سم

َٓ  ،قاُْم ٤مهمَ ٌَ  شمَ َٓ وَ  ،وادُ ٤مؾَم  َتَ َٓ وَ »  .(3)شاًٟم٤مقَ ظْم إِ  اهللِ ٤مدَ ٌَ قا قمِ قٟمُ يمُ وَ  ،وارُ اسمَ دَ  شمَ و

ص ُمٜمف ومئا خيٚمُ  :٥ٌم هم٤مًمِ  ٌض ُمرَ  احلًدَ  ني أَ  واعم٘مّمقدُ »: $ئام ؾْم اإلِ  ىم٤مل ؿمٞمُخ 

 ،ُيٌديف ٞمؿُ ئِ ًمٙمـ اًمٚمي  ،طمًدٍ  ـْ ُمِ   ضمًدٌ ئَا ظَم  ُم٤م :وهلذا ُي٘م٤مل ،٤مس ىمٚمٞمٌؾ ُمـ اًمٜمي ٓي إِ 

 .(2)شٗمٞمفواًمٙمريؿ خُيْ 

ٌَ  ني ًُم٤م وُم٘مًت٤م أَ ١مْ ؿُم  ويٙمٗمل احلًدُ »  واهلجرانُ  ُل ٖمْ واًمٌَ  ْم٤مءُ ٖمْ ُمـ آصم٤مره اًم

 .(4)شّمٞمح٦مِ اًمٜمي  كُ وشمرْ  ٦ٌمُ ٞمْ ُمٜملم واًمٖمِ ١مْ سملم اعمُ  ٦مِ مْح واًمري  وم٦مِ أْ اًمري  ٛمحئاُل واْو 

 واًم٘مٚمقُب  ،اعمريْم٦مُ  ٗمقُس اًمٜم   ٦ٌمُ ّْم ٝم٤م اخلِ سمتُ رْ شمُ  ،٦مٌ رديئَ  ٦مٌ تٌْ وٟمَ  ،ظمٌٞمث٦مٌ  ؿمجرةٌ  احلًدُ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜم٦م أرسمع وؾمتلم، وطمٙمؿ اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ويقم اجلٛمؾ ُمع ظم٤مًمتف. وسمقيع سم٤مخلئاوم٦م قمٜمد ُمقت يزيد ؾم =

)أي: مل  قمغم احلج٤مز، واًمٞمٛمـ، وُمٍم، واًمٕمراق، وظمراؾم٤من، وسمٕمض اًمِم٤مم. ومل يًتقؾمؼ ًمف إُمر،

وُمـ صمؿ مل يٕمده سمٕمض اًمٕمٚمًمء ذم أُمراء اعم١مُمٜملم، وقمد دوًمتف زُمـ ومرىم٦م، وم٢من ُمروان  يٜمتٔمؿ وجيتٛمع(

وطم٤مرب اسمـ اًمزسمػم، وىمتؾ  ،اعمٚمؽ سمـ ُمروان همٚم٥م قمغم اًمِم٤مم صمؿ ُمٍم، وىم٤مم قمٜمد ُمٍمقمف اسمٜمف قمٌد

ؾمػم أقمئام »اعمٚمؽ وآًمف، واؾمتقؾمؼ هلؿ إُمر. يٜمٔمر:  وم٤مؾمت٘مؾ سم٤مخلئاوم٦م قمٌد - $-اسمـ اًمزسمػم 

 (.262/ 2، ًمٚمذهٌل )شاًمٜمٌئاء

( ُمـ طمدي٨م اًمزسمػم 3111، سمدون سم٤مب، سمرىمؿ )شيمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مِؼ»أظمرضمف اًمؽمُمذي  (1)

ٚمٗمقا ذم هذا احلدي٨م، واحلدي٨م صححف إًم٤ٌمين ذم سمـ اًمٕمقام، وسملم اًمؽمُمذي أن اًمرواة اظمت

 (.3191ش )صحٞمح اجل٤مُمع»

(، وُمًٚمؿ 1718، سم٤مب: ُم٤م يٜمٝمك قمـ اًمتح٤مؾمد واًمتداسمر، سمرىمؿ )شيمت٤مب إدب»أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (3)

 (.3119، سم٤مب: تريؿ اًمتح٤مؾمد واًمت٤ٌمهمض واًمتداسمر، سمرىمؿ )شيمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وإدب»

 (.131 – 11/134ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (2)

 (.111-118اهلل طمًلم اعمقضم٤من )ص ، قمٌدشت٤مؾمد اًمٕمٚمًمء»اٟمٔمر: سمتقؾمع هلذه أصم٤مر يمت٤مب  (4)
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ًي   ،هؿ٤ٌمدُ يمْ أَ  .. ىمد اطمؽمىم٧ْم ئاِث اًمثي  ِػ قاِِ سملم اًمٓمي  ُمِمؽميم٦مً  ٛم٦مً .. ًمذا يم٤من ؾِم ٘مٞمٛم٦مُ اًم

 وشمآخٍ  ح٤ممٍ تِ واًمْ  ٗم٦مٍ ًمْ وأُ  ًمنٍ يْ ُمٜملم ُمـ ٟمقٍر وإِ ١مْ اعمُ  ٤م قمٚمٞمف طم٤مُل عمَِ  :هؿصدورُ  ٧ْم ٤مقمَ تَ واًمْ 

 .ث٤مرٍ يْ وإِ 

قه َْم شمَ ارْ  نِ ؿ سمٕمد أَ ا هِب ذَ ، وم٢مِ ؿٍ ٜمَ همَ  قم٤مةَ ف رُ ٚمَ ؿ قمرومقهؿ ىمٌْ ّني َٕ  :ئامؾْم اإلِ  َؾ هْ أَ طمًدوا 

ٕمٝمؿ ُمـ مجي  ًمنَ يْ اإلِ  ني َٕ  :ُمٜملم١مْ ، طمًدوا اعمُ ؿٍ ُمَ أُ  ىم٤مدةُ  طمٞم٤مةٍ  ٝم٤مَج ٜمْ وُمِ  سمْؾ  ٤موشمنميٗمً  ٤ميٜمً دِ 

پ پ پ ڀ ڀڀ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :اٍق ؽِم سمٞمٜمٝمؿ سمٕمد اومْ  ٚم٦مَ صمؼ اًمّم  وْ وأَ  ،ؿمت٤مٍت 

 .[39]ؾمقرة اًمٗمتح: {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ

ؿ سمٕمد وقمغم سمّمػمِت  ،ؾٍ ٝمْ ٝمؿ سمٕمد ضَم ٛمِ ٚمْ وقمغم قمِ  ،لٍّ هؿ سمٕمد ذُ طمًدوهؿ قمغم قمز  

 .ًمٍت ٚمُ هؿ سمٕمد فمُ قرِ وقمغم ٟمُ  ،كقمٛمً 

 :قدِ ٝمُ قمٜمد اًمٞمَ  أ. احلًدُ 

سمف  ُح ٗمَ شمٚمؽ اًم٘مٚمقب، وُم٤م شمٓمْ  قاءُ ٚمَ ف همُ ٜم  شُمٙمِ  ُم٤م  يمت٤مسمف اًمٕمزيزِ اهلل ًمٜم٤م ذم وَح وْ ًم٘مد أَ 

 ک ک} ُمٜملم وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:١مْ ً٘م٤م قمغم اعمُ ٜمَ س طمًًدا وطَم ٗمُ ٟمْ ه٤مشمٞمٙمؿ إَ  يداءُ قَ ؾُم 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 .[119]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڻڻ ڻ ڻ ں ں

ـُ  قومٞمؼ، ٓم٤ميمؿ اهلل ُمـ اًمتي قمْ أَ  اًمٙمت٤مب قمغم ُم٤م ُؾ هْ يمؿ أَ طمًدَ : »ي  ؼَم اًمٓمي  يرٍ رِ ضَم  ىم٤مل اسم

ف قًمَ ؾُم ؾ رَ إْذ ضمٕمَ  :ٙمؿ سمف، وظمّمي ملسو هيلع هللا ىلصف قًمِ ؾُم ًمن سمرَ يْ ف واإلِ يٜمِ ؿم٤مد ًمدِ ٥م ًمٙمؿ ُمـ اًمري وُم٤م وهَ 

 .(1)شومتٙمقٟمقا شمًٌٕم٤م هلؿ ،ف ُمٜمٝمؿمل جيٕمٚمْ و نرطمٞمًًم  ،ووًم٤م سمٙمؿؤُ ُمٜمٙمؿ، رَ  ٞمٙمؿ رضمئًا ًمَ إِ 

سمٕمَض  ملسو هيلع هللا ىلصف قًمُ ؾُم  رَ ًػم، وىمد سملمي ٗمْ اًمتي  ؾِ هْ أَ  هم٤مًم٥ِم  قاُل ىمْ أَ  ْت وقمغم هذا اعمٕمٜمك ضم٤مءَ 

ـْ ذًمؽ  :ُأُمقٍر حيًدٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م هَيُقُد، ومِٛم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/111ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)
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ًي  -1   :ُملمُ ٠مْ واًمتي  ئامُ اًم

  َرْ غَم قمَ  قدُ ٝمُ ٞمَ اًمْ  ؿُ ٙمُ شمْ دَ ًَ ٤م طَم ُمَ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  قمـ اًمٜمي  ڤ ٦مَ َِم ٤مِِ قمـ قمَ 
ٍ
 ٤مُمَ  ء

ًي غَم قمَ  ؿْ ٙمُ شمْ دَ ًَ طَم   .(1)شلْمِ ُمِ ٠مْ واًمتي  مِ ئَا  اًم

 :ٚم٦مُ ٌْ واًم٘مِ  ٦مُ ٕمَ ٛمُ اجلُ  -2

ُ إِ »، وم٘م٤مل: ڤًْم٤م يْ وقمٜمٝم٤م أَ  ْ  ؿْ ّني   َرْ غَم ٤م قمَ وٟمَ دُ ًُ حَيْ  مَل
ٍ
 ٦مِ ٕمَ ٛمُ  اجلُْ غَم ٤م قمَ وٟمَ دُ ًَ  طَم ًَم يمَ  ء

٤م ٜمَ ًمِ قْ  ىمَ غَم قمَ وَ  ،٤مٝمَ ٜمْ قا قمَ ٚم  َو ٤م وَ هَلَ  ٤م اهلُلاٟمَ دَ ل هَ تِ اًمي  ٦مِ ٚمَ ٌْ ٘مِ  اًمْ غَم قمَ ٤م، وَ ٝمَ ٜمْ قا قمَ ٚم  َو وَ  ٤م اهلُلاٟمَ دَ ل هَ تِ اًمي 

 .(3)شلمَ آُمِ  ٤ممِ ُمَ اإْلِ  َػ ٚمْ ظَم 

ـْ  ٨م ومٞمٜم٤م ملْ ٕمِ ذي سمُ اًمي  لي ٌِ اًمٜمي  ني طمًدوٟم٤م قمغم أَ  ًم٘مدْ  سمْؾ  يم٤مٟمقا  ؿْ ُمٜمٝمؿ، وهُ  يٙم

ـي  وومْمؾٍ  ظمػمٍ  ذيـ يمٗمروا، وطمًدوٟم٤م قمغم يمؾ  يًتٗمتحقن سمف قمغم اًمي  سمف قمغم  اهلُل اُمت

 .٦مِ ُمي هذه إُ 

 اومْم٦م:قمٜمد اًمري  ب. احلًدُ 

 قمَ  ـْ ف ُمِ احلًد وُم٤م يٜمٌٕم٨م ظمئاًمَ  ٤مِت شمداقمٞمي  ني إِ 
ٍ
 ٞمٕم٦مٍ ٔموم ؿَ راِِ وضَم  ؿٍ تحٙمِ ًْ ُمُ  داء

 تئاِج قمغم اقمْ  دًمٞمؾٍ  ؼَمُ يمْ أَ  قَ هَلُ  ،وشمرويعٍ  وىمتؾٍ ٍ دَ ُمٙم٤مِِ  ٛمره ُمـ شمدسمػمِ ثْ ، وُم٤م يُ ُم٘مٞمت٦مٍ  وٟمٙم٤مي٦مٍ 

 وح.ئاًمف قمغم اًمر  سمٔمِ  ٌَؼ ـمْ وأَ  ،ادِ ١مَ ذم اًمٗمُ  ؿَ ٙمَ حَ تَ ف ىمد اؾْم ٟمي ر سمف، وأَ دْ اًمّمي 

ً  هْ ُمع أَ  اومْم٦مِ اًمري  ٤مِت ئاىمٞمي ظْم وأَ  شمٕم٤مُمئاِت  َؾ ُمي شم٠مَ  ـْ وًمذا ُمَ  يِمٞم٥م ًمف  يرى ُم٤م ٦مِ ٜمي ؾ اًم

ؿ هلِ وَ دُ  ّمقرِ  قمُ قمؼْم  ُمقي  قمغم ذًمؽ ُمـ شم٤مرخيٝمؿ اًمدي  دلي ، وٓ أَ ًمٞمدِ اًمقَ  ُس أْ رَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وصححف 816، سم٤مب: اجلٝمر سمآُملم، سمرىمؿ )شيمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمئاة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م»أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م  (1)

 (.1612، سمرىمؿ )شصحٞمح اجل٤مُمع»إًم٤ٌمين ذم 

ش صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 6/124ش )ُمًٜمده»رضمف أمحد ذم أظم (3)

(111.) 
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تل احلجٞم٩م اًمي  وم٘مقاومُؾ  :يٙمقن نْ اهلل أَ  ؿم٤مءَ   ُم٤ممَم وإِ  ،ٜم٤م هذاك يقُمِ ؿ، وطمتي ٙمقُم٤مِت وطُم 

 تٞم٤مهلُ ومٞمٝم٤م، واهمْ  ـْ ٝمؿ سم٘متؾ ُمَ وىمٞم٤مُمُ  ،ؾُمٚم٧ٌْم 
ِ
 ٤محللم قمغم ُمر  واعمِم٤ميخ واًمّمي  ؿ ًمٚمٕمٚمًمء

 ريٝمؿ اًمذي وؾمٗمٙمُ  ، ُم٤منزْ وإَ  اًمٕمّمقرِ 
ِ
 ـْ ٛمَ ٤م واًمٞمَ قريَ وؾُم  اِق رَ ٜم٤م ذم اًمٕمِ قاٟمِ ظْم إِ  ع ًمدُم٤مء

 ئاِف شمْ ، وإِ ُم٤ًمضمدَ  وشمدُمػمِ  راضٍ قمْ اٟمتٝم٤مك أَ  ـَ ٥م ذًمؽ ُمِ ص٤مطَم  قمًمي ٟم٤مِهٞمَؽ  ه٤م، وهمػمِ 

 ٝم٤م.ه٤م وهمٞمٔمِ دِ ٘مْ ؿ وطمِ ىمٚمقهِب  طمًدِ  ؿِ قمـ ُمدى شمٗم٤مىمُ   وسمئا ري٥ٍم جكم  ، ًمٞمُ ُمّم٤مطمَػ 

ً   ؾِ هْ دي أَ يْ سم٠مَ  ُملمِ احلر ضمقدِ ًدا قمغم وُ ٛمَ ٝمؿ يمَ ٟمٗمقؾِم  ؽماِق ٟم٤مهٞمؽ قمـ اطْم   ٦م، ومٙمؿْ ٜمي اًم

 ٓمقا ومُدطمروا سمحٛمد اهلل.ظمٓمي  طم٤ميمقا ومٗمِمٚمقا، ويمؿْ  يم٤مدوا ومخ٤مسمقا ويمؿْ 

 :قمٜمد اعمٜم٤موم٘ملم ج. احلًدُ 

 ـْ ويم٤من ُمِ  ،ُمٜملم١مْ ٝمؿ ُمع اعمُ ٚمِ شمٕم٤مُمُ  ٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مَل ِص  رُ يمْ ُم٣م ذِ  ؼ ذم ُمٌح٨ٍم ؾمٌَ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ }ف شمٕم٤ممم: ه٤م ىمقًمُ ا، ؿم٤مهدُ ُمٜملم طمًدً ١مْ ر اعمُ ٗمْ ٞمٝمؿ يمُ سمٞمٜمٝم٤م متٜم  

ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 .[89-88]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {کک

ه١مٓء  طم٤ملِ  ـ سمٞم٤منَ يتْمٛمي  ٌػ ٟمَ ٠مْ تَ ًْ ُمُ  هذا يمئامٌ : »$ قيم٤مين  اًمِمي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

قن ذًمؽ قمٜم٤مًدا روا، ويتٛمٜم  ُمٜمقن يمًم يمٗمَ ١مْ اعمُ  رَ يٙمٗمُ  نْ ون أَ ؿ يقد  ّني أَ  ْم٤مَح يْ اعمٜم٤موم٘ملم، وإِ 

ا ذم اًمٙمُ   .(1)شئالر ومت٤مدًي٤م ذم اًمْمي ٗمْ وهمٚمقًّ

ٍُِطحظذ املٓافكني يًٖش َٛاضُع ُُ ملسو هيلع هللا ىلص ٛ  َٓني:ِؤٚيً

ف وآُمٜمقا سمف، طمقًمَ  ّم٤مرُ ٟمْ إَ  عَ ٛمَ تَ ُمٝم٤مضمًرا اضْم  ٦مَ ٜمَ يْ دِ اعمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  م اًمٜمي ٤م ىمدِ عمي  رة:جْ قمٜمد اهلِ  -1

ـَ  اهلل دَ ٌْ ومٖم٤مظ ذًمؽ قمَ  ـِ  َب  أُ  اسم ذي يم٤من ف اًمي ٙمَ ٚمْ ُمُ  ني ه أَ ٕمقرِ ٗم٤مق: ًمُِم اًمٜم   َس أْ رَ  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/491ش )ومتح اًم٘مدير» (1)
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 ٥م وشمئاؿمك.هَ ىمد ذ ِج رَ زْ واخلَ  سِ وْ د ومٞمف قمغم إَ وُيًقي  ،هزَ رْ ؿ ًمف ظِم يٜمٔمُ 

ـي  عُ ٚمُ ْو أَ  اؾمتقىمدْت  ؿي صمُ  :رٍ دَ قمٜمد همزوة سمَ  -3  ُمٜملم ١مْ اهلل سمف قمغم اعمُ  اعمٜم٤موم٘ملم طمًًدا عم٤ِم ُم

ـي اعمٜم٤موم٘مقن أَ  نْ ٕم٤من، سمٕمد أَ ٛمْ ك اجلَ ٘مَ تَ ىم٤من يقم اًمْ رْ يقم اًمٗمُ  قمٔمٞمؿٍ  ُمـ ٟمٍٍم   ني فم

 حم٤مًم٦م. ٌؼ ُٓمٜملم حم٘مي ١مْ اعمُ  هئاكَ 

 زاب.طْم لم ذم همزوة إَ ُمٜم١مْ اعمُ  ٤م ٟمٍم اهلُلويمذًمؽ عمي  -2

وقمز   ومٞمف ومئاٌح  ُم٤م ُمٜملم ذم يمؾ  ١مْ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا طمًدًة ًمٚمٛمُ  ني اًم٘مقل أَ  ُؾ ٛمَ وجُمْ 

﮾ ﮿ ﯀ ﯁    }هلؿ، يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وقمٚمق   وهمٜمٞمٛم٦مٌ 

 {       ڭ ڭ     
 .[131]ؾمقرة آل قمٛمران:

ُّ  االْتفاع بايعًِ: سابّعا: عذ

ـي اًمي ٛم٦مٌ ٚمْ وفمُ  سمئاءٌ  اجلٝمُؾ  اًمٕمٚمؿ ُمع قمدم آٟمتٗم٤مع  ضمقدُ هك وُ دْ ٔمؿ ُمٜمف وأَ قمْ ذي أَ ، ًمٙم

ً  اًمتٜمٙم   ؿي صمُ  اهلداي٦مِ  ؾِ ٌُ ؾُم  سمف، وووقُح   ِػ سملم اًمٓمقاِِ  ُمِمؽميم٦مٌ  ٛم٦مُ ٥م قمٜمٝم٤م، وهذه اًم

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ} ٤ممم:ىم٤مل شمٕم :ئاِث اًمثي 

 .[17ومّمٚم٧م: ]ؾمقرة {ائ ى ى ې ې

 سم٤مًمٕمٚمؿ: قدِ ٝمُ ٗم٤مع اًمٞمَ تِ اٟمْ  أ. قمدمُ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـُ  . [1]ؾمقرة اجلٛمٕم٦م: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ىم٤مل اسم

ٚمقه٤م ًمٚمٕمٛمؾ هب٤م ومحَ  قراةَ ٓمقا اًمتي قمْ ذيـ أُ اًمي  قدِ ٝمُ ٤م ًمٚمٞمَ اُمًّ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذ»: $ ػْمٍ ثِ يمَ 

ا ذَ ًمر إِ : يمٛمثؾ احلِ ْي أَ  ؛اٗم٤مرً ؾْم ًمر حيٛمؾ أَ مل يٕمٛمٚمقا هب٤م، ومٛمثٚمٝمؿ ذم ذًمؽ يمٛمثؾ احلِ  ؿي صمُ 

 .ومٞمٝم٤م يدري ُم٤م ٤م ًٌٓ ؾ يمتُ محَ 
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 :ٝمؿ سم٤مًمٕمٚمؿتٗم٤مقمِ اٟمْ  ى وقمدمَ ّم٤مرَ واًمٜمي  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  طم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل   اًمٜمي وىمد سملمي 

ـُ  ٤مدُ يَ ومٝم٤م هق زِ *   دَ ٜمْ قمِ  اكَ ذَ »٤م وم٘م٤مل: ؿمٞمئً  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ر اًمٜمي ي٘مقل: ذيمَ  (1)ڤ دٍ ٞمْ ٌِ ًمَ  سم

، آنَ رْ اًم٘مُ  أُ رَ ٘مْ وٟمحـ ٟمَ  اًمٕمٚمؿُ  اهلل، ويمٞمػ يذه٥ُم  قَل ؾُم : ي٤مرَ ىمٚم٧ُم  .شؿِ ٚمْ ٕمِ اًمْ  ٤مِب هَ ذِ  انِ وَ أَ 

، ٤مدُ يَ زِ  ٤ميَ  َؽ ُم  أُ  َؽ تْ ٚمَ ٙمِ صمَ »اًم٘مٞم٤مُم٦م؟! ىم٤مل:   يقمِ مَم هؿ إِ ٜم٤مءَ سمْ ٟم٤م أَ ٜم٤مؤُ سمْ ف أَ ُِ رِ ٘مْ ويُ  ،ٟم٤مٜم٤مءَ سمْ ف أَ ُِ رِ ٘مْ وٟمُ 

َ  ٧ُم ٜمْ يمُ  نْ إِ   قنَ ِرِ ٘مْ ى يُ ٤مرَ َّم قد واًمٜمي ٝمُ ٞمَ اًمْ  هِ ذِ هَ  َس ٞمْ ًمَ وَ ، أَ ٦مِ ٜمَ يْ دِ ٤معمَْ سمِ  ؾٍ ضُم رَ  فِ ٘مَ ومْ أَ  ـْ ُمِ  اكَ رَ َٕ

 ٌَمْ سمِ  قنَ ٚمُ ٛمَ ٕمْ يَ  َٓ  َؾ ٞمْ جِ ٟمْ اإْلِ وَ  اةَ قرَ اًمتّ 
ٍ
ي  ء  مِم

 .ش٤مٝمَ ٞمْ ٤م ومِ

 ؿ ًمٚمٕمٚمؿ:ًمِّن تْ قراة ويمِ ًمٚمتي  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  تريِػ  ُمٔم٤مهرُ 

وهل ، رىظْم أُ  ةً قءَ  ذًمؽ ؾَم مَم ٤مومقا إِ َو أَ  سمْؾ ،  ؿِ ٚمْ ٝمؿ سم٤مًمٕمِ تٗم٤مقمِ اٟمْ  سمٕمدمِ  قدُ ٝمُ يٙمتػ اًمٞمَ  ملْ 

سملم  ؿْ ومٝمُ : ٝمؿهؿ وقمٚمًمِِ ٤ٌمرِ طْم أَ  ٗمقِف ا ذم ُص ويم٤من ذًمؽ ُمِمتٝمرً ، ٛمقهقمٚمِ  ؿ ُم٤مًمُّن تْ يمِ 

 ُمٜمٝم٤م: ذًمؽ ُمٕمٚمقُم٦مٌ  ؿ، وؿمقاهدُ ٚمْ ًمٚمٕمِ  ؿٍ تْ ويمَ  قراةِ ًمٚمتي  تريٍػ 

 ف.سمٕمثتِ  وصدَق  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اًمٜمي  ؿ صٗم٦مَ ًمُّن تْ يمِ  -1

٤م قمغم ٞمَ ٟمَ زَ  ـْ قاف سمٛمَ ُمع اًمٓمي  ِب ٛمٞمؿ، وآيمتٗم٤مء سم٤مًميي حْ  اًمتي مَم ٟم٤م إِ اًمز   هؿ طمدي شمٖمٞمػمُ  -3

 .ُمت٘م٤مسمٚملْمِ  ٤مرٍ مِح 

 ٞمَؾ اِِ ْهَ ل إِ ٜمِ سمَ  ني إِ : »ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اًمٜمي  ىمقُل  ڤ ٕمري  ؿْم ك إَ قؾَم  ُمُ ِب قمـ أَ  وىمد صحي 

 .شاةَ قرَ قا اًمتي يمُ رَ شمَ وَ  ،قهُ ٕمُ ٌَ ٤مشمي ٤م ومَ ٤مسمً تَ قا يمِ ٌُ تَ يمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل،  سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ؾمٜم٤من سمـ قم٤مُمر سمـ قمدي سمـ أُمٞم٦م سمـ سمٞم٤مو٦م ويٙمٜمك أسم٤م قمٌد هق: زي٤مد سمـ ًمٌٞمد (1)

ًمف قم٘م٥م سم٤معمديٜم٦م وسمٖمداد، وؿمٝمد زي٤مد اًمٕم٘م٦ٌم ُمع اًمًٌٕملم اهلل و ويم٤من ًمزي٤مد سمـ ًمٌٞمد ُمـ اًمقًمد قمٌد

٤ًٌم وم٘مٞمًٝم٤م، ويم٤من زي٤مد عم٤م أؾمٚمؿ يٙمن أصٜم٤مم سمٜمل سمٞم٤مو٦م هق  ُمـ إٟمّم٤مر ذم روايتٝمؿ مجٞمٕم٤م، ويم٤من ًمٌٞم

إمم  ملسو هيلع هللا ىلصسمٛمٙم٦م وم٠مىم٤مم ُمٕمف طمتك ه٤مضمر رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل وومروة سمـ قمٛمرو، وظمرج زي٤مد إمم

ي٤مد ُمٝم٤مضمري أٟمّم٤مري، وؿمٝمد زي٤مد سمدًرا، وأطمًدا، واخلٜمدق، اعمديٜم٦م ومٝم٤مضمر ُمٕمف، ومٙم٤من ي٘م٤مل: ز

ُمٕمروم٦م »(، 198/ 2، ٓسمـ ؾمٕمد )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى. »ملسو هيلع هللا ىلصواعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل 

 (.418/ 3، ًمٚمذهٌل )ششم٤مريخ اإلؾمئام»(، 1314/ 2، ٕب ٟمٕمٞمؿ )شاًمّمح٤مسم٦م
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ } :ف شمٕم٤مممومٞمٙمٗمل ذم سمٞم٤من ذًمؽ ىمقًمُ  قراةَ ٝمؿ اًمتي ٤م تريٗمُ ُمي أَ 

ۀ ہ ہ ہ ہ } ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [46]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٺ ٿ

﮹  ﮸   ﮶﮷ ﮵   ﮴  ﮳  ﮲  ھ ھھ ھ ے ے ۓۓ

﯀﯁      ﮿   ﮾  ]ؾمقرة  {  ﮺﮻  ﮼﮽ 

 .[12اعم٤مِدة:

 اومْم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ:اًمري  ٗم٤معِ تِ اٟمْ  ب. قمدمُ 

 ٛمي ِِ ُمع أَ  دْت قُم٘مِ  ويمؿْ  ج٩ٍم طُم  ـْ قمٚمٞمٝمؿ ُمِ  ٞمٛم٧ْم ىمِ يمْؿ أُ 
ػ ًمي أَ  ، ويمؿْ ٝمؿ ُمٜم٤مفمراٌت تِ

٤ًٌم ذم سمٞم٤من وئاهلؿ، ُمِ ٌقن ُمـ قمٚمًمِِ ٤مِِ دون واًمتي اًمٕم٤مِِ   ضمٝم٦م اًمٕم٘مٞمدة وتريِػ  ـْ ٝمؿ يمت

ٕم٦م تْ اعمُ  ٦م وٟمٙم٤مِح ٛمي ِِ إَ  ، وشم٘مديسِ ڤ٦م ح٤مسمذم اًمّمي  ـِ ٕمْ واًمٓمي  آنِ رْ اًم٘مُ 

 .(1)ًمخإ.....٦مِ ٘مٞمي واًمتي 

ذيـ اًمي  قدَ ٛمُ صمَ   يمح٤مل ىمقمِ ٓي ؿ إِ ، ومًم يم٤من طم٤مهلُ ٦مُ جي قمٚمٞمٝمؿ احلُ  ، وىم٤مُم٧ْم ت٤ٌمن هلؿ اًمٕمٚمؿُ واؾْم 

 .[٧17م:]ؾمقرة ومّمٚم {ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}قمٜمٝمؿ:  ىم٤مل اهللُ 

 پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ؾمٌح٤مٟمف:  اًمٙمريؿِ  ق ومٞمٝمؿ ىمقُل وصدَ 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[179]ؾمقرة إقمراف: {ڦ ڦ ڦ ڦڤ

 مَم ىمد قم٤مدوا إِ  ٖمقا أَٓف ُمٜمٝمؿ سمٚمَ  داًدا يمٌػمةً قمْ أَ  ني حلٛمد هلل أَ وا اخلػمِ  رِ سمِم٤مِِ  ـْ وُمِ 

ً   ؾِ هْ أَ  ، قم٘مٞمدةِ ٝم٩م احلؼ  ٜمْ اعمَ   ٤ٌمب واًمٗمتٞم٤مِت ٞمؾ اًمِمي ضمِ  ـْ ، ظمّمقًص٤م ُمِ واجلًمقم٦مِ  ٦مِ ٜمي اًم

ًي  ٦م اهلداي٦مَ ًمٚمٌ٘مٞمي  اهللَ ُل ٠مَ ًْ ، وٟمَ ٦مِ واًمٕم٤مُمي   .(3)دادواًم

ص ُمٜمف ٟم٘مِ ومٞمف وأُ  يدَ ف زِ ٟمي ، وأَ ٌل دي ٌَ وُمُ  ٌف ري ف حُم ٟمي أَ  اًمٙمريؿِ  آنِ رْ ذم اًم٘مُ  اومْم٦مُ يٕمت٘مد اًمري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممدوح احلرب.، شاًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦م قمغم اًمِمٞمٕم٦م اعم٤مرىم٦م»عمزيد شمقؾمع واـمئاع اٟمٔمر:  (1)

سمنّم سمذًمؽ اًمِمٞمخ قمثًمن اخلٛمٞمس ذم سمٕمض حم٤مضاشمف، اٟمٔمر: ُمقىمٕمف قمـ اًمِمٞمٕم٦م قمؼم اًمِمٌٙم٦م  (3)

 اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
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 معهم
 أن. اعمقضمقدِ  آنِ رْ ٗمل اًم٘مُ ٕمْ ٕم٤مدل ِو ُمٜمف يُ  ٤مىمَص اًمٜمي  ني ، وأَ يمثػمةٌ  آي٤مٌت 

 نُ ًَم ثْ وقمُ  رُ ٛمَ وقمُ  رٍ ٙمْ ق سمَ سمُ أَ  ئاصم٦مُ اًمثي  ٝمؿ اخلٚمٗم٤مءُ ُمتِ ٘مد  وذم ُمُ  ح٤مسم٦مَ اًمّمي  ني ويٕمت٘مدون أَ 

 .اًمٙمٌػمَ  ءَ زْ ٓمقا ُمٜمف هذا اجلُ ٘مَ ؾْم وأَ  آنَ رْ ومقا اًم٘مُ ذيـ طمري اًمي  ؿُ هُ  ڤ

 :ًلمِ ٞمْ ُمقوققملم رِِ  يدور طمقَل  آنِ رْ ط ُمـ اًم٘مُ ذي ُأؾم٘مِ اًمي  ني ويرون أَ 

ـِ ا قمكمي  ظمص  ٌٞم٧م، وسم٤مَٕ اًمْ  آلِ  ُؾ ومْم٤مِِ  -1 ف ٤مُمتِ ُمَ قمغم إِ  ص  ، واًمٜمي ڤ ٥ٍم ٤مًمِ  ـمَ ِب أَ  سم

 .آنِ رْ ذم اًم٘مُ 

يدظمٚمقا ذم  ُمٜم٤موم٘ملم ملْ  اومْم٦مُ اًمري هؿ ذيـ يٕمد  ، اًمي ّم٤مرِ ٟمْ اعمٝم٤مضمريـ وإَ  ُح ومْم٤مِِ  -3

  ًمٚمٙمٞمد ًمف.ٓي ئام إِ ؾْم اإلِ 

 رِ ٝمَ ؿْم ٝمؿ ذم أَ قمٚمًمِِ  ٤ٌمرُ ح هب٤م يمِ يمًم سي  اًمٙمريؿِ  آنِ رْ اومْم٦م ذم اًم٘مُ اًمري  هذه هل قم٘مٞمدةُ 

 .(1)قمٜمدهؿ ًػم واحلدي٨ِم ٗمْ اًمتي  ٥ِم يمتُ 

 اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٕمٚمؿ: ٗم٤معِ تِ اٟمْ  ج. قمدمُ 

، ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ٝمؿ ُمع اًمٜمي ٚمِ شمٕم٤مُمُ  ذم ُمٌح٨ِم  هذا اعمٕمٜمك ؾمٌؼ ِذيْمُر ـمرِف طمدي٨ٍم طمقَل 

 ٓ ملسو هيلع هللا ىلصجمٚمًف  ـْ ٝمؿ ُمِ آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٕمٚمؿ، وظمروضَم  ًمتؿ قمدمَ ؾِم  ـْ ُمِ   هٜم٤مك أني طمٞم٨ُم سُملم  

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: : فٍ ٘مْ يٗم٘مٝمقن قمٚمًًم وٓ يٜمتٗمٕمقن سمٗمِ 

 {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
 .[16]ؾمقرة حمٛمد:

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ  اعمٜم٤موم٘مقن، يم٤مٟمقا حييون جمٚمَس  هؿُ »: قد  ًمُ إَ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ }ًٟم٤م ُمٜمٝمؿ ٤موُ ف، َت رقم٤ميتِ  ٟمف طمؼي قْ ف وٓ يرقمَ ف وٓ يٕمقٟمَ ومٞمًٛمٕمقن يمئاُمَ 

 ح٤مسم٦ماًمّمي  ـَ  اًمٕمٚمؿ ُمِ زِم وْ أي: ُٕ  [16]ؾمقرة حمٛمد: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.228( وعمزيد اـمئاع اىمرأ إمم )286ص )ش سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقد» (1)
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ح٤مسم٦م اًمّمي  ـَ ف ُمِ رقم٤ميتِ  اقمقن ًمف طمؼي ، اًمري  ملسو هيلع هللا ىلصاًمقاقمقن ًمٙمئاُمف  ؿُ هُ  :وىمٞمؾ، ڤ

يم٤من  نْ وإِ  هؿ ُمـ ذًمؽ آؾمتٝمزاءُ وُم٘مّمقدُ  [16]ؾمقرة حمٛمد: {ې ې ېې} ڤ

قا ٘مُ إْذ مل ُيٚمْ  :آؾمتٕمئام هؿ طم٘مٞم٘م٦مَ ُمرادُ  يٙمقنَ  نْ ٝمؿ أَ ز سمٕمُْم سمّمقرة آؾمتٕمئام، وضمقي 

شمموْ أَ  ُل وي وإَ  ،قاُم  ٤موًٟم٤م سمف، ًمذًمؽ ذُ َت  :ؿًمف آذاَّن 
(1). 

 َق رُ اعمٕمروم٦م وـمُ  َؾ ٌُ هؿ ؾُم ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم وهمػمِ  وَح وْ  وأَ ٤مد وسملمي قمَ وأَ  آنُ رْ ر اًم٘مُ ًم٘مد يمري 

٤ًٌم قم٘مقهلَ   وْ رون، أَ يتٗمٙمي  وْ رون، أَ يتذيمي  وْ ٝمؿ يٕم٘مٚمقن، أَ ؿ ًمٕمٚمي ؿ وىمٚمقهَب اًمٕمٚمؿ، خم٤مـم

ـْ ٌْ يُ  ـْ طمٞمًّ  ًمق ٟم٤مدي٧َم  ٧َم ٕمْ ٛمَ ؾْم ًم٘مد أَ  ٍمون، وًمٙم  ٜم٤مدي، يمؿْ شمُ  ـْ عمَ  طمٞم٤مةَ  ٓ ٤م، وًمٙم

ـْ  قمٚمؿٍ  وجم٤مًمَس  وُمقاقمظَ  ٥ٍم ٓمَ ظُم  ـْ ُمِ  ٌل  طميوا ًمٚمٜمي   اًمٕمٚمؿِ  ذُ ٤مومِ ٜمَ ومٛمَ  :وىدْ دون ضَم  وًمٙم

 ڎ ڎ ڌ} ق اهلل:، وصدَ ٦مٌ سمَ دِ ٝمؿ جُمْ ف ذم صحراِِ سمتُ رْ وشمُ  ،دةٌ قَص ًمدهيؿ ُمُ 

 .[8]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ڱ ڱ ڳ ڳ} [7]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ڈ

ؾ ذم دظَم  ـْ ُمَ  قدِ ٝمُ ُمـ اًمٞمَ  ني ر ؾم٤مسمً٘م٤م أَ ف ىمد شم٘مري ٟمي : َٕ ؿ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن اًمٕمٚمؿَ وىمد يمتَ 

 سيِح  ـْ يٕمٚمٛمقن ُمِ  ؿْ ئام ٟمٗم٤مىًم٤م: ًمٞمٙمقن قمٞمٜم٤ًم وضم٤مؾمقؾًم٤م قمغم اعمًٚمٛملم، وهُ ؾْم اإلِ 

 قي ٌُ ٟمُ   صدِق مَم ِمػم إِ يُ  ُم٤م قراةِ ؿ اًمتي يمت٤مهِب 
 . ملسو هيلع هللا ىلص فف ورؾم٤مًمتِ شمِ

ٖٓ ٚتكذُٜع ُشِبا: ائهخاَّظ  شٜٔ:اآلَخ كاُسٔتٚاِح ِعِفاي

ًمذي ا ع.. ُم٤مٌْ ذم اًمٓمي  ةٍ ٗمس ودٟم٤مءَ ذم اًمٜمي  ٦مٍ ًي قمغم ظِم  .. يدل  ذُمٞمؿٌ  ٌؼ ٚمُ .. وظُم ىم٤مشمٚم٦مٌ  آوم٦مٌ 

قمغم  ضِ رْ إَ  ومراقمٜم٦مَ  اًمذي صدي  ُم٤م ؟اهلل رمح٦مِ  ـْ ٚمف ُمٓمروًدا ُمِ وضمٕمَ  ٤مرَ اًمٜمي  ٚمٞمَس سمْ ظمؾ إِ دْ أَ 

ًي  ئاةُ اًمّمي  ؾ قمٚمٞمٝمؿُ ؾُم اًمر   ن سمدقمقةِ ًميْ قمـ اإلِ  اًمٕمّمقرِ  ُمر    ٥ُم واًمٕمجَ  ؼْمُ  اًمٙمِ ٓي إِ  ئامُ واًم

 َ  ؟اعم٘مٞم٧ُم  عُ وم  واًمؽمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.63/77ش )شمٗمًػم إوًمقد» (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
قمٜمف  راُض قمْ واإلِ  ،هرد   احلؼ   وسمٓمرُ  (1)ش٤مسِ اًمٜمي  طُ ٛمْ همَ وَ  ،ؼ  احْلَ  رُ ٓمْ سمَ  ؼْمُ اًمٙمِ : »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل 

 ف.قطمِ ُو وُ ف وسمٕمد اؾمت٤ٌمٟمتِ 

 :قدِ ٝمُ قمٜمد اًمٞمَ  واًمٕمج٥ُم  ؼْمُ أ. اًمٙمِ 

ـْ ٤مؤُ ٌي طمِ اهلل وأَ  ٜم٤مءُ سمْ أَ  ، سمْؾ ت٤مرُ خْ ف اعمُ ٌُ ٕمْ ؿ ؿَم ّني ٓمٗم٤مهؿ وأَ اْص  اهللَ  ني أَ  قدُ ٝمُ قمل اًمٞمَ يدي   ه وًم

 ذًمؽ: ـْ ومٛمِ  ،هؿٛمقدِ ٚمْ ٝمؿ وشمَ ٌِ ذم يمتُ  وم٦مٌ ري سمذًمؽ ٟمّمقٌص حُم  ْت ، ضم٤مءَ ؿْ  هُ ٓي إِ  ٦مَ ٜمي اجلَ  َؾ يدظُم 

ُمـ اهلل، يمًم  ءٌ زْ ٤م ضُم ّني واح سم٠مَ رْ قمـ سم٤مىمل إَ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  واُح رْ ز أَ شمتٛمٞمي »ٛمقد: ٚمْ ذم اًمتي  ضم٤مءَ 

ِٓ  ني أَ   .(3)شهواًمدِ  ـْ ُمِ  ءٌ زْ ضُم  ـَ سمْ ا

  ؼ يمؾي وهق اًمذي ظمٚمَ »ًْم٤م: يْ وومٞمف أَ 
ٍ
 ٜم٤مءُ سمْ ؿ أَ ّني : َٕ لْم ٞم  ٚمِ ٞمْ اِِ ْه ؼ اإلِ : ظمٚمَ ْي أَ  :٤مطمٞمًّ  رء

 .(2)شٝمؿطُم وارْ أَ  رْت وُمٜمف تدي  ،ٔمؿِ قمْ إَ  ب  اًمري 

 يم٦مُ اًمؼَمَ  ٕمدُم٧ْم ٟٓمْ  ،قدَ ٝمُ ؼ اهلل اًمٞمَ خيٚمُ  ًمق ملْ »ًْم٤م: يْ ٛمقد أَ ٚمْ ذم اًمتي  ضم٤مءَ  ُم٤م ٥ِم وُمـ اًمٕمج٤مِِ 

 .(4)شُس ٛمْ واًمِمي  ٓم٤مرُ ُمْ إَ  ، وعم٤م ظُمٚم٘م٧ِم ضِ رْ ُمـ إَ 

٤م وشمٕمٔمٞمًًم ُمٌٚمًٖم٤م ًِٓ ٗمُ ٟمْ ٖمقا سم٠مَ ًم٘مد سمٚمَ  سمْؾ  ًً  وٓ ٟمٌل   ٌب ٘مري ُمُ  ٞمف َُمَٚمٌؽ ًمَ إِ  ُؾ يِّم  ٝمؿ شم٘مدي

ًي  ئاةُ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمي  ؾمٌؾ رْ ُمُ   .ئامُ واًم

ِ ا ضب أُ ذَ ، وم٢مِ ٦مِ ٙمَ ُمـ اعمئاِِ  ثرَ يمْ ُُمٕمتؼٌم قمٜمد اهلل أَ  كم  ٞمْ اِِ ْه اإلِ »ٛمقدهؿ: ٚمْ ذم شمَ  ضم٤مءَ   ل  مَم

 .(1)شاعمقَت  ويًتحؼ   ،٦مَ ٞمي هلَ اإلِ  ةَ ًم ضب اًمٕمزي ٟمي ٤م ومٙم٠مَ ٚمٞمًّ ٞمْ اِِ ْه إِ 

، ورٍ رُ سمٖمُ  ٦مِ تٕمٚمٞمَ ًْ اعمُ  ٦مِ ًٞمي ٗمْ  هذه اًمٜمي مَم ُمٜمف إِ  ذم ُمقاوعَ  ٤مرَ ؿَم أَ  وم٘مدْ  اًمٙمريؿُ  آنُ رْ ٤م اًم٘مُ ُمي أَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.91/1، سم٤مب: تريؿ اًمٙمؼم وسمٞم٤مٟمف، سمرىمؿ )شيمت٤مب اإليًمن» أظمرضمف ُمًٚمؿ (1)

 (.67، إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ أمحد )ص شإهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقد» (3)

 (.97، آي ب سمراٟم٤ميتس )ص شومْمح اًمتٚمٛمقد» (2)

 (.69، إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ أمحد )ص شإهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقد» (4)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (1)
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 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ}، وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: سمٕمج٥ٍم  ةِ هقي زْ اعمَ 
 أي٦م. [18]ؾمقرة اعم٤مِدة:

 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې}ئاه: ذم قمُ  وىم٤مل قمزي 

 .[111]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ

 ًمٖمػمهؿ: قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ٦مِ ويمراهٞمَ  دِ ٘مْ ُمـ طمِ  ُمٔم٤مهرُ 

 :ني  يٕمت٘مدوٟمف أَ ومٛمًمي 

 سمْؾ  ،يمئاسًم٤م ومح٥ًم ًمٞم٧ًْم  قدِ ٝمُ ـ اًمٞمَ يْ قمغم دِ  اخل٤مرضم٦مُ  ؿُ ُمَ .. إُ ئاٌب يمِ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  همػمَ  -

 ٤م.ًْم يْ محػًما أَ 

 ًمٚمحٞمقاٟم٤مت. ٥ُم زراِِ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  همػمِ  سمٞمقُت  -

 ذم اًمٗمردوس. ٚمقدِ سم٤مخلُ  ٙم٤موم٠مُ يُ  -همػم هيقديٍّ  ْي أَ - ٤مٜمٌٞمًّ ضْم اًمذي ي٘متؾ أَ  -

 ؟ف، ومٙمٞمػ سمًمًمِ ًمٚمٞمٝمقدي   ٌؽ ٚمْ ُمِ  اًمٞمٝمقدي   همػمِ  طمٞم٤مةُ  -

 اعمٛمزوضم٦مِ  رِ اًمٗمٓم٤مِِ  دُ ٞمْ مه٤م قمِ دُ طَم ٜم٤م هيقه: أَ هلَ ت٤من شمروٞم٤من إِ يي قِ ُمَ دَ  ت٤منِ ٌَ ٜم٤مؾَم ُمُ  قدِ ٝمُ ًمٚمٞمَ  -

 سم٤مًمد  
ِ
 ٗم٤مًمٜم٤م.ـمْ ت٤من أَ ظِم  رى ُمراؾمؿُ ظْم ، وإُ ٦مِ اًمٌنميي  ُم٤مء

 .٦ًمٌ ٟمجِ  قد ظمٜم٤مزيرُ ٝمُ يـ اًمٞمَ اخل٤مرضمقن قمغم دِ  -

؟ ت٤مرِ خْ ؽ اعمُ ٌِ ٕمْ ؿَم  همػمَ  : عم٤مذا ظمٚم٘م٧َم ئًا ف ىم٤مِِ هَلَ ل إِ ؾم٠مَ  َؾ ٞمْ اِِ ْه إِ  ني أَ  قدُ هَيُ  وًم٘مد زقمٛم٧ْم 

صمقا ٚمق  وشمُ  ،هؿَي ظْم رىمقا أَ هؿ، وُتْ ُم٤مءَ ا دِ قتّم  هؿ، ومتْ ٝمقرَ : ًمؽميمٌقا فمُ ئًا ف ىم٤مِِ ٤مسمَ ضَم وم٠مَ 

 هؿ.وتدُمقا قم٤مُمرَ  ،هؿـم٤مهرَ 

 ويمئاٌب  محػمٌ  ؿْ ، هُ ٤ًمنٍ ٟمْ إِ  ذم صقرةِ  ؿ طمٞمقاٟم٤مٌت ّني سم٠مَ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  همػمَ  ٛمقدُ ٚمْ ر اًمتي صقي 

 ٕمؿَ ٓمْ يُ  نْ ٞم٤مد أَ قمْ ذم إَ  ًمٚمٞمٝمقدي   ٌح ٍمي ف ُمُ ٟمي َٕ  :ُمٜمٝمؿ ْمُؾ ومْ أَ  ، سمؾ اًمٙمئاُب وظمٜم٤مزيرُ 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ٝمؿ ٕمٛمَ ٓمْ يُ  نْ أَ  ٤مًْم يْ ًمف أَ  ٍح ٍمي ُمُ  ، وهمػمُ ٌلي ٜمَ ضْم إَ  ٕمؿَ ٓمْ يُ  نْ ًمف أَ  ٤مطًم ٍمي ًمٞمس ُمُ و ،٥َم اًمٙمٚمْ 

 .(1)ُمٜمٝمؿ ْمُؾ ومْ ف أَ ٟمي َٕ  :ٓمٞمف ًمٚمٙمٚم٥ِم ٕمْ يُ  ، سمْؾ حلًًم 

 :اومْم٦مقمٜمد اًمري  سِ ٗمْ اًمٜمي  وشم٘مديُس  ؼْمُ ب. اًمٙمِ 

ؼ ف ظمٚمَ ٟمي ، وأَ فاهلل وصٗمقشمُ  ٦مُ ؿ ظم٤مصي ّني ُمـ ىمٌٚمٝمؿ أَ  قمك اًمٞمٝمقدُ يمًم ادي  اومْم٦مُ قمل اًمري يدي 

 همػم ذًمؽ ُمـ مَم إِ  ،ُمـ ت٧م اًمٕمرش ُٚمٝم٤م ُمٙمٜمقٟم٦مٌ ْص ٝمؿ أَ ٜمتَ ٞمْ ـمِ  ني ، وأَ قرٍ ٟمُ  ـْ ٝمؿ ُمِ واطَم رْ أَ 

 َ  ذًمؽ: ؿمقاهدِ  ـْ ٤مذي٥م. ومٛمِ يمَ وإَ  ه٤مِت اًمؽم 

 ،ٕم٦مً ٞمْ ؾ ًمٜم٤م ؿِم اهلل ضمٕمَ  ني إِ »ف ىم٤مل: ٟمي اهلل أَ  دِ ٌْ  قمَ ِب قمـ أَ  شرضم٤متاًمدي  رِ سمّم٤مِِ »ذم  ضم٤مءَ 

ٌي  ؿْ سمًم هُ  اهللَ َؼ ٚمْ مل يَ  ـْ ف، وُمَ تِ مْحَ ٖمٝمؿ ذم رَ وصٌَ ٟمقره،  ـْ ٚمٝمؿ ُمِ ومجٕمَ  ؾ اهلل ُمٜمف قمٚمٞمف مل يت٘م

: ئًا ٝمؿ ىم٤مِِ ٤مـمٌُ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م خُي  اهللَ ني أَ  اومْم٦مُ ؿ اًمري زقمَ . (3)ش٦مً ئَ قمٜمف ؾمٞم   ، ومل يتج٤موزْ طمًٜم٦مً 

ل٤مِِ ٌي طمِ ي٤م أَ 
(2). 

ـِ  ورِ ٛمْ قمَ  ٤م رواي٦مُ ُمي أَ  ٤م ًمٚمِم  ؽِم ٤م واومْ يمذسمً  ةُ اعمحِمقي  قيٚم٦مُ اًمٓمي  امِ دَ ٘مْ اعمِ  سم ًً ٕم٦م ٞمْ اًء وشم٘مدي

ًي تُ ٟمْ اهلل.. وأَ  ّم٤مرُ ٟمْ ؿ أَ تُ ٟمْ اهلل.. وأَ  ٕم٦مُ ٞمْ ؿ ؿِم تُ ٟمْ وأَ »ذم صمٜم٤مي٤مه٤م:  وشمٕمٔمٞمًًم، وم٘مد ضم٤مءَ  ٤مسم٘مقن ؿ اًم

ًي وي إَ  ف:  ظم٤مدُمِ ؼُم ٜمْ ُمٜملم  ًم٘مَ ١مْ اعمُ  ػْمُ ُمِ .. وًم٘مد ىم٤مل أَ ٦مِ ٜمي  اجلَ مَم ٤مسم٘مقن ذم أظمرة إِ ًمقن.... واًم

ْ  نِمْ سمْ أَ  ؼُمُ ٜمْ ي٤م ىمَ   ُمي وهق قمغم أُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ  ُم٤مَت  ًم٘مدْ  ومقاهللِ  ،نمٌْ تَ واؾْم  وسمنم 
 ف ؾم٤مظمطٌ تِ

  ًمٙمؾ   ني  وإِ َٓ ، أَ ٕم٦مَ ٞمْ  اًمِم  ٓي إِ 
ٍ
 .(4)شٞمٕم٦مُ ئام اًمِم  ؾْم اإلِ  ز  وقمِ  ،ازًّ قمِ  رء

 ـْ يـ تريًٗم٤م وشمزويً٘م٤م يمًم ُأوت ُمِ ئام، وُم٤م ُأوت اًمد  ؾْم داُء اإلِ قمْ أَ  ؿْ اومْم٦م هُ سمؾ اًمري 

 .ٝمؿٚمِ ٌَ ىمِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سمٛمجٛمققمف شإومٕمك اًمٞمٝمقدي٦م»(، و81، 86، 74، 71، 69)ص ش اًمٙمٜمز اعمرصقد»اٟمٔمر:  (1)

 ، سمٛمجٛمققمف ًمِمٞم٧م ظمٓم٤مب.شطم٘مٞم٘م٦م إهاِٞمؾ»اهلل اًمتؾ، و ًمٕمٌد

٤مر )ص شسمّم٤مِر اًمدرضم٤مت» (3)  (.74: 67، اعمجٚمز )ص شسمح٤مر إٟمقار»(، 71، اًمّمٗمي

 (.114)ص ش شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم» (2)

 (.44 – 68/42، اعمجٚمز )شسمح٤مر إٟمقار»(، 312 – 8/313، اًمٙمٚمٞمٜمل )شروو٦م اًمٙم٤مذم» (4)
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ـُ ؾْم اإلِ  ىم٤مل ؿمٞمُخ   هْ إَ  ؾِ هْ ٦م أَ قم٤مُمي  ـْ ُمِ  ؿ ذ  ّني إِ : »$ ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  ئام اسم
ِ
، (1)شقاء

ـِ اًمٕمٚمؿ سمدِ  ُؾ هْ ٗمؼ أَ واشمي » ًْم٤م:يْ وىم٤مل أَ   قدِ ٝمُ ٜمف ُمـ اًمٞمَ يْ قمـ دِ  دُ ٕمَ سمْ ؿ أَ ّني أَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلِ ؾُم رَ  ي

 .(3)شّم٤مرىواًمٜمي 

 وَ  ـْ ُمَ  ذ   واومَض اًمري  ني إِ 
 َماحلَ  َئ ـمِ

 

 (2)٤منِ ضَم  وْ أَ  ٤مـمٍؼ ٟمَ  سٍ ٟمْ إِ  يمؾ   ـْ ُمِ 

ُ ج. اًمتي    :قمٜمد اعمٜم٤موم٘ملم واًمٕمج٥ُم  ٙمؼم 

جيده٤م ذم  ٗم٦مٍ ٟمَ قمـ أَ  يٜمٗمؽ   قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ٓ وصدي  رض قمـ احلؼ  قمْ أَ  ـْ ُمَ  يمؾ  

ًٓ ٞمْ تَ ِْ سمف رِ  ُخ تٗمِ ٜمْ شمَ  فٍ ٞمْ وشمِ  ،فيْ رَ خِ ٜمْ ُمَ  ه١مٓء  ـْ .. وُمِ ئاءَ ٞمَ ظُم  ؽَمُ خْ ٌَ تَ ويَ  ،ف، يٛمٞمس اظمتٞم٤م

ر قمٚمٞمٝمؿ ذم وفمٝمَ  ،ح هذا اخلُٚمؼ ُمٜمٝمؿقم٤مُم٤مت ُمٜمٝمؿ.. وىمد ـمٗمَ ٤م اًمزي اعمٜم٤موم٘مقن وظمّمقًص 

 ُمٜمٝم٤م: ،قمديدةٍ  ُمقاىمَػ 

 ؼٚمِ ٓمَ ّْم همزوة سمٜمل اعمُ  داِث طْم ذم صمٜم٤مي٤م أَ  ُؾ ف هق اًم٘م٤مِِ ٗم٤مق وزقمٞمٛمُ اًمٜم   ُس أْ رَ  َس ٞمْ ًمَ أَ 

ـي مَم ٜم٤م إِ ٕمْ ضَم رَ  ـْ ًمئِ  واهللِ :ٞمعًِ يْ رَ )اعمُ   ز  قمَ وىمّمد سم٤مَٕ ، (4)لي ذَ ُمٜمٝم٤م إَ  ز  قمَ إَ   اعمديٜم٦م ًمٞمخرضم

 ًَ  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَل ؾُم رَ  ل  ذَ وسم٤مَٕ  ،فٟمٗم

ؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ػ اهلل سمف طم٤مهلَ وَص  ٝم٤م، ُم٤مٞمئاِِ اعمٜم٤موم٘ملم وظُم  سِ ٗمُ ٟمْ أَ  روم٦مِ جْ  قمَ مَم ِمػم إِ ٤م يُ وممي 

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}
 ۓ ے ے ھ ھ ھ} ئاه:ذم قمُ  وىم٤مل قمزي ، [1قرة اعمٜم٤موم٘مقن:]ؾم

 . [64]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.38/483ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (1)

 (.38/482ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (3)

 (.31ش )ٟمقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤مين» (2)

يمت٤مب اًمؼم »(، وُمًٚمؿ 3633، سم٤مب: ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن، سمرىمؿ )شيمت٤مب اًمتٗمًػم»أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (4)

 (.674، سم٤مب: ٟمٍم إخ فم٤معًم٤م أو ُمٔمٚمقًُم٤م سمرىمؿ )شواًمّمٚم٦م وأدب
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

قمٜم٤ًم.. ذْ ت ُمُ ٠مْ يَ  نْ ف قمـ أَ ى سمج٤مٟمٌِ ٠مَ ٜمْ ويَ  ،ف٘مَ ٜمُ ي قمُ قِ ٚمْ ويَ  ،فٗمَ ٓمْ هؿ قمِ دُ طَم ل أَ ٜمِ ثْ وُمع ذًمؽ يَ 

٤ًٌم.. شمَ ٜمِ ُمُ  ك طمتي  ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم ف ًمٚمري وقمـ جمٞمئِ  ، قمـ آؾمتٖمٗم٤مر ًمٜمٗمًف٤ممَم ٕمَ تَ يَ  سمْؾ  ،ٞمئًا ًمِ ٤ًٌم.. ذَ ٤مِِ ٞم

 ًمف. يًتٖمٗمرَ 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}ف: قمٛمٚمِ  سِ ٜمْ ضمِ  ـْ ه ُمِ ًمذا يم٤من ضمزاؤُ 

 .[6]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ

ٝمؿ.. ىم٤مل شمٕم٤ممم: هؿ وقُمجٌِ ؾ يمؼْمِ ِِٓ وهذا ُمـ دَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌلي ؿ اًمٜمي ٞم٤مُّن ّْم قمِ 

 ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}

 .[81]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڦڦ

هٜم٤م يمًم  ومٙم٤مٟم٧م اعمٕم٤مجل٦مُ  ،٥ٍم جْ سمٕمُ  اعمٛمزوُج  ٞم٤منُ ّْم .. واًمٕمِ ؼْمٍ سمٙمِ  اعمِمقُب  دُ ٛمر  ف اًمتي ٟمي إِ 

  ـْ اًمتل هٜم٤مك ُمِ 
ِ
يمًم  {ڳ ڳ}م ًمٚمٕمٌٞمد ؽ سمٔمئاي وُم٤م رسم   ،ٝمؿصٜمٞمٕمِ  ضمزاء

 .[81]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ}وا ؼَمُ ٙمْ تَ قا واؾْم ُو رَ قمْ أَ 

 قانِ ًمْ أَ  ـْ ُمِ   ًمقنٌ ٓي ٝمؿ هلؿ إِ دراِِ ٜمٝمؿ وازْ ٝمؿ ُمتِ ريَ خْ ُمٜملم وؾُم ١مْ ٝمؿ سم٤معمُ اؾمتٝمزاِِ  رُ قَ وُم٤م ُص 

 ٗمس.سم٤مًمٜمي  ج٤مِب قمْ واإلِ  واًمٗمخرِ  ؼْمِ اًمٙمِ 

٤م، هِبَ  قنَ ومُ ٕمرَ يُ  ٤مٍت ُمَ ئَا قمَ  لْمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ ٛمُ ٚمْ ًمِ  ني إِ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  قمـ اًمٜمي  ڤ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِب قمـ أَ 

 همَ وَ  ،٦مٌ ٌَ َّنْ  ؿْ ٝمُ ٤مُمُ ٕمَ ـمَ ، وَ ٦مٌ ٜمَ ٕمْ ًمَ  ؿْ ٝمُ تُ ٞمي َتِ 
َٓ  ،ًراجْ  هُ ٓي إِ  دَ ٤مضمِ ًَ اعمَْ  قنَ سمُ رَ ٘مْ  يَ َٓ ، وَ قٌل ٚمُ همُ  ؿْ ٝمُ تُ ٛمَ ٞمْ ٜمِ  و

 ،ؾِ ٞمْ ٤مًمٚمي سمِ  ٥ٌم ُِم ، ظُم قنَ ٗمُ ًمَ ١مْ  يُ َٓ وَ  ،قنَ ٗمُ ًمَ ٠مْ يَ  َٓ  ،ـَ يْ ؼِمِ ٙمْ تَ ًْ ًرا، ُمُ سمْ  دُ ٓي إِ  ةَ ئَا اًمّمي  قنَ شمُ ٠مْ يَ 

 .(1)ش٤مرِ ٝمَ ٤مًمٜمي سمِ  ٥ٌم خُ ُص 

ٝمؿ ًَ ٗمُ ٟمْ ؿ يرون أَ ّني وُمٕمٜمك هذا أَ  ،تٙمؼمونًْ ُمُ  ؿ ىمقمٌ ّني سم٠مَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  تٝمؿ اًمٜمي هٙمذا ٟمٕمَ 

 ةٍ زي قمِ وْ أَ  ةٍ قي ىمُ وْ أَ  ٟم٥ًٍم وْ أَ  طم٥ًٍم وْ أَ  طم٤ملٍ وْ أَ  ُم٤ملٍ  ـْ قمٚمٞمف ُمِ  ؿْ سمًم هُ  ٤مج٤مسمً قمْ همػمهؿ إِ  ـْ ُمِ  ؼَمَ يمْ أَ 

 .(3)رة سم٤مًمٕمذابقمٚمٞمٝم٤م ذم أظِم  دِ اعُمتققمي  ٗم٤مِت ُمـ اًمّم   آؾمتٙم٤ٌمرِ  وصٗم٦مُ  ،٦مٍ ٕمَ ٜمَ ُمَ وْ أَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش.وإؾمٜم٤مده طمًـ»(، ىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر: 3/392ش )اعمًٜمد»أظمرضمف أمحد ذم  (1)

 (.147)صش اًمٜمٗم٤مومؼ واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م» (3)
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 ـْ ُمِ  ةٍ ري ذَ  ٤مُل ٘مَ ثْ ُمِ  فِ ٌِ ٚمْ ذم ىمَ  ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ  ٤مرَ اًمٜمي  ُؾ ظُم دْ  يَ َٓ » ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  وذم احلدي٨م قمـ اًمٜمي 

  ـْ ُمِ  ةٍ ري ذَ  ٤مُل ٘مَ ثْ ُمِ  فِ ٌِ ٚمْ ذم ىمَ  ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ  ٦مَ ٜمي اجْلَ  ُؾ ظُم دْ  يَ َٓ ، وَ نٍ ًَم يْ إِ 
 قَل ؾُم : ي٤م رَ ُؾ ضُم ، وم٘م٤مل اًمري شؼْمٍ يمِ

 ٌؾ ٞمْ مَجِ  اهللَ ني إِ »؟! وم٘م٤مل:ف طمًٜم٦مً ٚمُ ٕمْ ٤م، وٟمَ ف طمًٜمً سمُ قْ صمَ  يٙمقنَ  نْ أَ  ٥م  حِ ٞمُ ًمَ  َؾ ضُم اًمري  ني اهلل! إِ 

 .(1)ش٤مسِ اًمٜمي  طِ ٛمْ همَ ، وَ ؼ  احلَ  رِ ٓمْ سمَ  ـْ : ُمِ ؼْمُ ٙمِ ! اًمْ َل ًَم اجْلَ  ٥م  حُيِ 

ـِ  ٦مَ صمَ ٤مرِ خ٤من قمـ طَم ٞمْ وروى اًمِمي   َٓ أَ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  قمـ اًمٜمي  ڤ زاقمل  اخلُ  ٥ٍم هْ وَ  سم

َ   اهللِغَم قمَ  ؿَ ًَ ىمْ أَ  قْ ًمَ  (3)ٍػ ٤مقمِ َْم تَ ُمُ  ٍػ ٞمْ ٕمِ َو  ؾ  ؟ يمُ ٦مِ ٜمي اجْلَ  ؾِ هْ ٠مَ سمِ  ؿْ يمُ ؼِمُ ظْم أُ  هُ ري سمَ َٕ
 َٓ أَ ، (2)

شؼِمٍ ٙمْ تَ ًْ ُمُ  (1)اظٍ قي ضَم  (4)ؾٍّ تُ قمُ  ؾ  ؟ يمُ ٤مرِ اًمٜمي  ؾِ هْ ٠مَ سمِ  ؿْ يمُ ؼِمُ ظْم أُ 
(6). 

ـِ  ٤مضِ ٞمَ ومٕمـ قمِ  :قاوعآُمًرا ًمف سم٤مًمتي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم قمغم رَ  ُل طْم ل اًمقَ ٟمزَ  و ىمدْ   ٤مرٍ مِحَ  سم

َٓ تي طَم  :قإمُ قاَو شمَ  نْ أَ  زَمي ك إِ طَم وْ أَ  اهللَ ني إِ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَل ؾُم رَ  ني أَ  (7)ڤ  رَ خَ ٗمْ يَ  ك 

وهق  ،هد  قمـ ِو  ٌل َّنْ  عِ قاُو وإُْمُر سم٤مًمتي  .(8)شدٍ طَم  أَ غَم قمَ  دٌ طَم ل أَ ٖمِ ٌْ  يَ َٓ وَ  ،دٍ طَم  أَ غَم قمَ  دٌ طَم أَ 

 .ؼْمُ اًمٙمِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وصححف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين.1443أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ) (1)

 (.2/88ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»هق اًمذي يتْمٕمٗمف اًمٜم٤مس ويتجؼمون قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٚمٗم٘مر ورصم٤مصم٦م احل٤مل.  (3)

 (.1/117أسمر اهلل ىمًٛمف: أي صدىمف. اٟمٔمر: اًم٤ًمسمؼ ) (2)

 (.16شم٘مدم شمٗمًػمه ذم )صـ:  (4)

 (.16شم٘مدم شمٗمًػمه ذم )صـ: (1)

يمت٤مب »(، وُمًٚمؿ 4624، سم٤مب: )قمتؾ سمٕمد ذًمؽ زٟمٞمؿ(، سمرىمؿ )شيمت٤مب اًمتٗمًػم»أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 (.3812/1: اًمٜم٤مر يدظمٚمٝم٤م اجل٤ٌمرون واجلٜم٦م يدظمٚمٝم٤م اًمْمٕمٗم٤مء، سمرىمؿ )، سم٤مبشاجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م

، ُمـ سمٜمل جم٤مؿمع سْمـ دارم سْمـ ُم٤مًمؽ سْمـ طمٜمٔمٚم٦م سْمـ َُم٤مًمِؽ سْمـ َزْيد قمٞم٤مض سمـ مح٤مر اعمج٤مؿمٕمل اًمتٛمٞمٛمل (7)

٦ٌٌَم، وهق قمٞم٤مض سْمـ مح٤مر اسْمـ َأب  مح٤مر سمـ ٟم٤مضمٞم٦م سمـ قم٘م٤مل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٗمٞم٤من ُمٜم٤مة سْمـ متٞمؿ. ًمُف ُصح

ىمٌؾ أن يًٚمؿ وُمٕمف  ملسو هيلع هللا ىلصسمـ جم٤مؿمع. ٟمًٌف ظمٚمٞمٗم٦م سْمـ ظمٞم٤مط . قمداده ذم أهؾ اًمٌٍمة. وومد قمغم اًمٜميٌِل  

ٟمجٞم٦ٌم هيدهي٤م إًمٞمف، وم٘م٤مل: أؾمٚمٛم٧م؟ ىم٤مل: ٓ. ىم٤مل: إن اهللي ّن٤مين أن أىمٌؾ زسمد اعمنميملم. وم٠مؾمٚمؿ وم٘مٌٚمٝم٤م 

شم٤مريخ »(، 161/ 33، ًمٚمٛمزي )ش٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملتذي. »ملسو هيلع هللا ىلصُمٜمف. َرَوى قَمـ اًمٜمٌل 

 (.139/ 3، ًمٚمذهٌل )شاإلؾمئام
، سم٤مب: اًمّمٗم٤مت اًمتل يٕمرف هب٤م اًمدٟمٞم٤م أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ شيمت٤مب اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م»أظمرضمف ُمًٚمؿ  (8)

 (.3861اًمٜم٤مر، سمرىمؿ )
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مبىب يب جت } .. ىم٤مل شمٕم٤ممم: سم٤مًمٕمذاب قمٜمٞمدٍ  ذم وقمٞمد يمؾ   ٦مُ رآٟمٞمي اًم٘مُ  أي٤مُت  ِت يمًم ضم٤مءَ 

ڻ ڻ ڻ ۀ }، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [17-16:]ؾمقرة اعمدصمر {يت ىت حت خت مت

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ } :۵، وىم٤مل  [34]ؾمقرة ق: {ۀ ہ

 .[11]ؾمقرة إسمراهٞمؿ: {ھ ھ ھ ے ے

 شمٜمٓمقي ح قمًمي ِّم ٗمْ ؿ شمُ ٤مِت ٚمقيمٞمي ؾُم  ـْ ُمِ  ًرا قمديدةً قَ ُص ٝمؿ ًُ ٗمُ ٟمْ ب اعمٜم٤موم٘مقن أَ وًم٘مد َض 

 .ًمٚمحؼ   ٜم٤مدٍ وقمِ  ؼْمٍ ؿ ُمـ يمِ قمٚمٞمف ىمٚمقهُب 

ـِ  رِ ٤مسمِ ومٕمـ ضَم    دُ ٕمَ ّْم يَ  ـْ ُمَ : » ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ىم٤مل: ىم٤مل رَ  ڤ اهلل دِ ٌْ قمَ  سم

٦مَ ٞمي ٜمِ اًمثي 
  ٦مَ ٞمي ٜمِ صمَ ، (1)

، ىم٤مل: ومٙم٤من شٞمَؾ اِِ ْهَ ل إِ ٜمِ سمَ  ـْ قمَ  طُمطي  ٤مُمَ  فُ ٜمْ قمَ  (2) ط  ف حُيَ ٟمي ٢مِ ومَ ، (3)ارِ رَ اعمِ

٤ممي تَ شمَ  ؿي صمُ  ،ِج رَ زْ ل اخْلَ ٜمِ سمَ  ُؾ ٞمْ ٜم٤م، ظَم ٚمُ ٞمْ ٤م ظَم هَ دَ ٕمِ َص  ـْ ُمَ  ُل وي أَ 
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ، وم٘م٤مل رَ ٤مُس اًمٜمي  (4)

َ  ؾِ ٛمَ اجْلَ  ٥َم ٤مطمِ  َص ٓي إِ  فُ ًمَ  قرٌ ٗمُ ٖمْ ُمَ  ؿْ ٙمُ ٚم  يمُ وَ » ْٕ  رْ ٗمِ ٖمْ تَ ًْ يَ  ٤مَل ٕمَ : شمَ فُ ٤م ًمَ ٜمَ ٚمْ ، وم٘مُ ٤مهُ ٜمَ ٞمْ شمَ وم٠مَ  «.(1)رِ مْحَ ا

َ  وم٘م٤مل: واهللِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ  َؽ ًمَ   زِم  رَ ٗمِ ٖمْ تَ ًْ يَ  نْ أَ  ـْ ُمِ  زَمي إِ  ٥م  طَم أَ  (6)لتِ ٤مًمي َو  دَ ضمِ أَ  نْ َٕ

 .(8)فُ ًمَ  ٦مً ٤مًمي َو  (7)َيٜمُِْمدُ  ٌؾ ضُم ، ىم٤مل: ويم٤من رَ ؿْ ٙمُ ٌُ ٤مطمِ َص 

ـِ  دِ يْ وقمـ زَ   ٤مَس اًمٜمي  ٤مَب َص أَ  ذم ؾمٗمرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ٤م ُمع اًمٜمي ٜمَ ضْم رَ ظَم »ىم٤مل: ڤ ؿٍ ىمَ رْ أَ  سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش اًمٜمٝم٤مي٦م»غم اعمًٞمؾ ذم رأؾمف. اًمثٜمٞم٦م ذم اجلٌؾ يم٤مًمٕم٘م٦ٌم ومٞمف، وىمٞمؾ: هق اًمٓمريؼ اًمٕم٤مزم ومٞمف، وىمٞمؾ: أقم (1)

(1/336.) 

ىم٤مل اًمٜمقوي: اعمرار ؿمجر ُمّر، وصمٜمٞم٦م اعمرار قمٜمد احلديٌٞم٦م سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م اٟمٔمر: ذطمف عمًٚمؿ  (3)

 (.1/336ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»(، واٟمٔمر: 17/136)

 (.1/413ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»طمط اًمٌمء حيٓمف إذا أٟمزًمف وأًم٘م٤مه.  (2)

 (.1/197ُمتت٤مسمٕملم. اٟمٔمر: اًم٤ًمسمؼ )شمت٤مّم اًمٜم٤مس: أي ضم٤مءوا ُمتقاومريـ  (4)

 (.17/136ش )ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي»ىمٞمؾ: إن هذا اًمرضمؾ هق اجلد سمـ ىمٞمس اعمٜم٤مومؼ. اٟمٔمر:  (1)

 (.2/98ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»اًمْم٤مًم٦م: هل اًمْم٤مِٕم٦م ُمـ يمؾ ُم٤م ي٘مت٣م ُمـ احلٞمقان وهمػمه.  (6)

 (.1/12يٜمِمد و٤مًم٦م ًمف: أي يٓمٚمٌٝم٤م. اٟمٔمر: اًم٤ًمسمؼ ) (7)

 (.7311، سم٤مب سمدون، سمرىمؿ )شب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿيمت٤م»أظمرضمف ُمًٚمؿ،  (8)
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ـُ  دُ ٌْ وم٘م٤مل قمَ  ،ةٌ ومٞمف ؿمدي  ك اهلل طمتي  قلِ ؾُم قمٜمد رَ  ـْ ٗم٘مقا قمغم ُمَ ٜمْ شمُ  ح٤مسمف: ْٓص َٕ  ُأَبٍّ  اهلل سم

 ٧ُم ٞمْ شمَ وم٠مَ  .لي ذَ ُمٜمٝم٤م إَ  ز  قمَ إَ  ـي ضَم رِ خْ  اعمديٜم٦م ًمٞمُ مَم ٤م إِ ٜمَ ٕمْ ضَم رَ  ـْ وىم٤مل: ًمئِ  .طمقًمف ـْ قا ُمِ ٗمْم  ٜمْ يَ 

ـِ  اهلل دِ ٌْ  قمَ مَم إِ  َؾ ؾَم رْ وم٠مَ  ،فشمُ ؼَمْ ظْم وم٠مَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌلي اًمٜمي  ىم٤مًمقا:  ،ؾومٕمَ  ف ُم٤ميٛمٞمٜمَ  دَ ٝمَ تَ ف، وم٤مضْم ًمَ ، وم٠ًمَ َبٍّ أُ  سم

 ۵اهلل  زَل ٟمْ ك أَ ، طمتي ةٌ ٤م ىم٤مًمقا ؿمدي  ممي ع ذم ٟمٗمِز ومقىمَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَل اهلل ؾُم رَ  دٌ يْ ب زَ يمذَ 

 .[1]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ک ک گ}شمّمدي٘مل ذم 

ىم٤مل:  {ائ ائەئ}ٝمؿ، وىمقًمف: وؾَم ؤُ ا رُ وْ قي هلؿ ومٚمَ  ًمٞمًتٖمٗمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ؿ اًمٜمي ٤مهُ قمَ ومدَ 

 ًٓ  مْج  أَ يم٤مٟمقا رضم٤م
ٍ
 ِؼ واخلٚمْ  يًتٙمؼمون قمـ احلؼ   ؿْ وهٙمذا يٌدو اعمٜم٤موم٘مقن وهُ  (1)ؾ رء

 .(3)ٕم٤مٟمديـ هلًمُمُ  ًًم داِِ 

َٖٓٓهبامُل ُشَِطادّطا: اأَل  عٔ املعشٚف: ُِٞٗش ٚاي

 ٔمؿ.. وقمٚمٞمف ُمدارُ قمْ يـ إَ اًمد   ٓم٥َم ر ىمُ ٜمٙمَ قمـ اعمُ  َل ٝمْ سم٤معمٕمروف واًمٜمي  رَ ُمْ ؾ اهلل إَ ضمٕمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 4631، سم٤مب: )وإذا رأيتٝمؿ شمٕمجٌؽ أضم٤ًمُمٝمؿ( ، سمرىمؿ )شيمت٤مب اًمتٗمًػم»أظمرضمف اًمٌخ٤مري،  (1)

 (.3773، سم٤مب: سمدون، سمرىمؿ )شيمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ»وُمًٚمؿ 

ُم٘م٤مم ي٘مقُمف يمؾ مجٕم٦م ٓ  سمـ أب اهلل وروى اسمـ اؾمح٤مق سم٤مًمتحدي٨م قمـ اًمزهري أٟمف ىم٤مل: يم٤من ًمٕمٌد (3)

يقم اجلٛمٕم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصيؽميمف ذوًم٤م ًمف ذم ٟمٗمًف وذم ىمقُمف ويم٤من ومٞمٝمؿ ذيًٗم٤م، ومٙم٤من إذا ضمٚمس رؾمقل اهلل 

خيٓم٥م ىم٤مم، وم٘م٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس هذا رؾمقل اهلل سملم أفمٝمريمؿ أيمرُمٙمؿ اهلل سمف وأقمزيمؿ وم٤مٟمٍموه 

أطمد، وصٜمع اعمٜم٤مومؼ ُم٤م صٜمع  ُمـ ملسو هيلع هللا ىلصوقمزروه واؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا صمؿ جيٚمس، ومٚمًم ىمدم رؾمقل اهلل 

ذم أطمد وم٘م٤مم يٗمٕمؾ يمًم يم٤من يٗمٕمؾ وم٠مظمذ اعمًٚمٛمقن سمثٞم٤مسمف ُمـ ٟمقاطمٞمف وىم٤مًمقا: اضمٚمس ي٤م قمدوا اهلل 

ًم٧ًم هلذا اعم٘م٤مم سم٠مهؾ، ىمد صٜمٕم٧م ُم٤م صٜمٕم٧م ومخرج يتخٓمك رىم٤مب اًمٜم٤مس وهق ي٘مقل: واهلل ًمٙم٠مين 

 ىمٚم٧م هْجًرا أن ىمٛم٧م أؿمدد أُمره.

ًجد، وم٘م٤مل: ويٚمؽ ُم٤مًمؽ، وم٘م٤مل ىمٛم٧م أؿمدد أُمره، وم٘م٤مم ومٚم٘مل رضمئًا ُمـ إٟمّم٤مر سم٤ٌمب اعم  

رضم٤مل ُمـ أصح٤مسمف جيذسمقٟمٜمل ويٕمٜمٗمقٟمٜمل يم٠مٟمًم ىمٚم٧م هجًرا، وم٘م٤مل: ويٚمؽ ارضمع يًتٖمٗمر ًمؽ رؾمقل 

ش اًمدِٓؾ»( و2/17ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم»وم٘م٤مل اعمٜم٤مومؼ: واهلل ُم٤م أسمٖمل أن يًتٖمٗمر زم. اٟمٔمر:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ( سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ، ًمٙمٜمف ُمرؾمؾ.2/218ًمٚمٌٞمٝم٘مل )
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 معهم
 رب   ٕملم قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت مْج لم أَ ٞم  ٌِ ٕم٨م اهلل سمف اًمٜمي تَ اًمذي اسمْ  ؿ  ٝمِ .. هق اعمُ ٦مِ ُمي ٦م هذه إُ ظمػميي 

ڄ } :ملسو هيلع هللا ىلص ف ُمـ قم٤ٌمدهػمشمِ ف وظِم ظمٚم٘مِ  ـْ ف ُمِ صٗمٞم   صٗم٤مِت  ص  ظَم أَ  ـْ هق ُمِ  اًمٕم٤معملم، سمْؾ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 .[117]ؾمقرة إقمراف: {ژ

 ئاه:ذم قمُ  وم٘م٤مل ضمؾي  ،ُمٜملم١مْ ه اعمُ قم٤ٌمدِ  ص٤مِف وْ أَ  ضمؾ  أَ  ـْ ٌح٤مٟمف ُمِ ٚمف اهلل ؾمضمٕمَ  ؿي صمُ 

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ }

 .[71]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ

ُمف اهلل ىمدي  ني أَ  ٧َم ٛمْ ا قمٚمِ ذَ يـ إِ ـ ُمـ اًمد  يمْ هذا اًمر   ُمٜمزًم٦مَ  ل اعم٤ٌمركَ ظِم ؽ شمٚمحظ أَ وًمٕمٚمي 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ } :۵ًمن سمف يمًم ذم ىمقًمف يْ قمغم اإلِ 

 .[111]ؾمقرة آل قمٛمران: {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

 ،ئاًم٦مُ اًمْمي  ًمٗمِم٧ِم  ،فٛمٚمُ ؾ قممْهِ ف وأُ ف ًمق ـُمقي سم٤ًمـمُ ٟمي .. ُيٕمٚمؿ أَ ـِ يمْ هذا اًمر   ٦مِ ٞمي مْه وَٕ 

 .ؽ اًمٕم٤ٌمدُ .. وهٚمَ وظمرسم٧م اًمٌئادُ  ،واؾمتنمى اًمٗم٤ًمدُ  ،اجلٝم٤مًم٦مُ  وؿم٤مقم٧ْم 

 :ٝمؿ قمـ اعمٕمروفٞمُ وَّنْ  ،رٜمٙمَ اًمٞمٝمقد سم٤معمُ  رُ ُمْ أ. أَ 

ؿ قمـ وؾمٙمقُت  ،هؿ سم٤معمٕمروفرِ ُمْ أَ  قمدمُ  ٞمَؾ اِِ ْه سمٜمل إِ  ـِ ٕمْ ٤ٌمب ًمَ ؾْم أَ  ـْ ًم٘مد يم٤من ُمِ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ } ر، ىم٤مل شمٕم٤ممم:ٜمٙمَ اعمُ 

 ڇ ڇ چ چ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 .[79-78]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

يٗمٕمؾ  ـْ ُمَ  سمٕمدهؿ ُيذم   ـْ ويمذا ُمِ  ،َل ٝمْ ًمؽميمٝمؿ اًمٜمي  :قاُذُم   :ل  ٌِ ـمُ رْ اًم٘مُ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

ـِ  رد ىمقَل وْ أَ  ؿي ٝمؿ.. صمُ ومٕمٚمَ  قمـ  َل ٝمْ اًمٜمي  ني قمغم أَ  ُمٜمٕم٘مدٌ  ٤معُ مْج واإلِ ».اًمذي ومٞمف: ٦مَ ٞمي ٓمِ قمَ  اسم

 .شف٤مىمَ ـمَ أَ  ـْ عمَ  ٜمٙمر ومرٌض اعمُ 
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اعمٕمّمٞم٦م،  ـَ يٙمقن ؾمٚمٞمًًم ُمِ  نْ ٤مهل أَ ط اًمٜمي ذ ـْ اًمٕمٚمؿ: وًمٞمس ُمِ  ؾِ هْ أَ  اُق وىم٤مل طُمذي 

 ٝمؿ سمٕمًْم٤م.سمٕمُْم  يٜمٝمك اًمٕمّم٤مةُ  سمْؾ 

ٝمؿ يٜمٝمك سمٕمُْم  نْ أَ  وَس ١مقمغم اًمذيـ يتٕم٤مـمقن اًمٙمُ  ومرٌض  :لمقًمٞم  ُص إُ  وىم٤مل سمٕمُض 

 ڇ ڇ چ چ} :ف شمٕم٤مممىمقًمَ  ني ىم٤مًمقا: َٕ  :قا هبذه أي٦مواؾمتدًم   .سمٕمًْم٤م

ٝمؿ ذم ي٘متض اؿمؽمايمَ  [79]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

 ل.ٝمْ ٝمؿ قمغم شمرك اًمٜمي ُمي وذَ  ،اًمٗمٕمؾ

وًم٘مد ، (1)ؿوهجراِّن وأُمٌر سمؽميمٝمؿ  ،ل قمـ جم٤مًم٦ًم اعمجرُملمٝمْ قمغم اًمٜمي  وذم أي٦م دًمٞمٌؾ 

 ڭ ڭ} وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ،قمٚمٞمٝمؿ ؿَ تحت  اعمُ  هؿ سمؽميمٝمؿ هذا اًمقاضم٥َم خ اهلل قمٚمًمءَ وسمي 

 .[62]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

  ّم٤مرىاًمٜمي  قن: هؿ قمٚمًمءُ ٤مٟمٞم  سمي اًمري. 

  َٕ(3)قدٝمُ اًمٞمَ  : هؿ قمٚمًمءُ ٤ٌمرُ طْم ا. 

   ً  .(2)ٝمؿ سمٖمػم يمت٤مب اهللٛمِ ٙمْ ذوّن٤م قمغم طُم ظُم ٠مْ اًمتل يم٤مٟمقا يَ  قةُ ؿْم : اًمري ٧ُم حْ اًم

 شمٙم٥ِم رْ ر يمٛمُ ٜمٙمَ قمـ اعمُ  ِل ٝمْ اًمٜمي  شمركَ  ني أي٦م قمغم أَ  ٧ْم دًمي »: ل  ٌِ ـمُ رْ اًم٘مُ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

 .(4)شرٜمٙمَ اعمُ 

قا قمـ وا سمف وَّنَ رُ ُمَ أَ  ر سمْؾ ٜمٙمَ ل قمـ اعمُ ٝمْ اًمٜمي  قمغم شمركِ  -اهلل ؿُ ٝمُ ٚمَ ٤مشمَ ىمَ - قدُ ٝمُ ومل ي٘متٍم اًمٞمَ 

 ض وم٤ًمًدا.رْ قا سمف ذم إَ ٕمَ ف ومٞمًم ؾَم ت ًمذًمؽ سمٞم٤مٟمُ ٠مْ اعمٕمروف وؾمٞمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/312ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل» (1)

 (.6/326ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل» (3)

 (.6/193ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (2)

 (.6/326ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل» (4)
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 معهم
 ٝمؿ قمـ اعمٕمروف.ٞمُ وَّنْ  ،رٜمٙمَ اومْم٦م سم٤معمُ اًمري  رُ ُمْ ب. أَ 

 ٛمي ِِ ع وؾِمػِم أَ ِمٞم   اًمتي ذم قم٤مملَ  يًػمةً  شمٓمقاوم٦مً  ني إِ 
قمٚمٞمف  ٤من ُم٤مسمٌٞم ٝمؿ وُمئاًمٞمٝمؿ ًمٙمٗمٞمٚم٦مٌ تِ

ج قمغم ؿ.. قمري ٗم٤مُت ًمي ١مَ رت هب٤م ُمُ ٤متؿ وزظَم ٚمقيمٞمي رت قمغم ؾُم فمٝمَ  ؿ ُمـ ُمٜمٙمراٍت ُّن ٠مْ ؿَم 

 
ٍ
يتٜم٤مهقن قمـ  ٓ ؿي يٕمٚمٛمقن صمُ  ؿْ وهُ  اِح اًمٌقي  رِ ٗمْ سم٤مًمٙمُ  اًم٘مقم اًمٓم٤مومح٦مِ  دِ ُمـ قم٘م٤مِِ  رء

 ٓ ؿي صمُ  ،تريًٗم٤م وشمٌديئًا  اًمٙمريؿِ  آنِ رْ قاهلؿ ذم اًم٘مُ ىمْ أَ  ـْ ًرا يًػًما ُمِ زْ ٟمَ  أْ رَ ذًمؽ.. واىمْ 

 يتٜم٤مهقن قمـ ذًمؽ.

٤مت وذم ىمْم٤مي٤م اًمٖمٞمٌٞمي  ڤ ح٤مسم٦ماومْم٦م ذم اًمّمي اًمري  ذًمؽ ذم قم٘مٞمدةِ  ُمثَؾ  ْؾ وىمُ 

 ًمخ.إ … (3)ضمٕم٦مواًمري  (1)ؿ ذم اًمٖمٞم٦ٌميقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وقم٘مٞمدِت 

 :ٝمؿ قمـ اعمٕمروفٞمُ وَّنْ  ،ٜمٙمراعمٜم٤موم٘ملم سم٤معمُ  رُ ُمْ ج. أَ 

ٝمؿ ذم واىمٕمِ  ؿٌ ف ُمٕمٜمًك ىم٤مِِ ٟمي قمغم أَ  ٦مٍ جي طُم  ٚمغُ سمْ أَ  قَ هلُ  ٗم٦مِ اهلل ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم هبذه اًمّم   وصَػ  ني إِ 

ِمػم وشمُ  ،قمغم ذًمؽ اعمٜم٤موم٘ملم شمدل   ٕم٤ملِ ومْ قال وأَ ىمْ َٕ  ٚم٦مٌ ُم  ُمت٠مَ  ومٜمٔمرةٌ  :يتٕم٤مُمٚمقن سمف ذم ؾمٚمقيمٝمؿ

ھ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہہ }ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  :ٞمفًمَ إِ 

﮸  ﮷   ﮶  ﮴﮵ ﮳   ﮲  ھ ھ ے ے ۓۓ

 .[67]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮹
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يٕمت٘مد اًمراومْم٦م أن إُم٤مُمٝمؿ احل٤مدي قمنم احلًـ اًمٕمًٙمري ىمد ُوًمد ًمف وًمد )هق حمٛمد سمـ احلًـ  (1)

اسًم٤م ذم دار أسمٞمف سمٛمديٜم٦م )ُهي ُمـ اًمٕمًٙمري هق اإلُم٤مم اإلصمٜمك قمنم، وأن هذا اًمقًمد ىمد دظمؾ هد

رأى( ويم٤من قمٛمره مخس ؾمٜمقات واًمراومْم٦م جيتٛمٕمقن يمؾ ًمٞمٚم٦م سمٕمد اعمٖمرب أُم٤مم سم٤مب اًمنداب 

ش شمثٌٞم٧م دِٓؾ اًمٜمٌقة»وهيتٗمقن سم٤مؾمٛمف ويدقمقٟمف ًمٚمخروج طمتك شمِمتٌؽ اًمٜمجقم.. إًمخ. اٟمٔمر: 

ل  )شيمًمل اًمديـ»(، 1/19)  (.113/113)، ًمٚمٛمجٚمز  شسمح٤مر إٟمقار»(، 12، ًمٚم٘مٛم 

اًمرضمٕم٦م قم٘مٞمدة قمٜمد اًم٘مقم ومحقاه٤م أن اًمِمٞمٕم٦م يزقمٛمقن قمقدة إُم٤مُمٝمؿ اًمث٤مين قمنم ص٤مطم٥م اًمنداب  (3)

اعمّٚم٘م٥م سم٤محلج٦م اًمٖم٤م٦ٌِم ورضمقع سم٤مىمل أِٛمتٝمؿ إمم اًمدٟمٞم٤م، طمٞم٨م إّنؿ حُيٞمقن سمٕمد ُمقتؿ.. وم٢مذا طمٞمل 

ي٨م قمٜمف ذم اإلوم٤ًمد ورضمع حمٛمد سمـ احلًـ وم٢مٟمف يٗمٕمؾ ُمـ اعمٜمٙمرات واجلراِؿ سمزقمٛمٝمؿ ُم٤م ؾمٞم٠مت طمد

، ًمٚمٛمجٚمز شسمح٤مر إٟمقار»(، 187-186، ًمألطم٤ًمِل )شاًمرضمٕم٦م»اٟمٔمر:  ذم إرض.

(12/114- 111.) 
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ْم٤موي  ٞمْ اًمٌَ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 
واعمٕم٤ميص،  رِ ٗمْ سم٤مًمٙمُ  {ھ ھ}:»(1) 

 .(3)ش٤مقم٦مواًمٓمي  ًمنِ يْ قمـ اإلِ  [67]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ھ ھ ے}

وهق  ،ٜمٙمرِ ٌر سم٤معمُ ُمْ  أَ ٓي إِ  [81]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {چ چ ڇ ڇڇ}ُمٕمٜمك ًم٘مقهلؿ:  ف ٟٓمي إِ 

 طاهلل  قلِ ؾُم ًمٚم٘مت٤مل ُمع رَ  وهق اخلروُج  ،قمـ اعمٕمروف ٌل وَّنْ  ،قمـ اجلٝم٤مد اًم٘مٕمقدُ 

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} ُمٜملم، وىمقهلؿ:١مْ واعمُ 

 .[7]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

  ل اعم٤مل ذم وضمقه اخلػمِ ذْ ٌَ دىم٦م سمَ ٕمروف وهق اًمّمي قمـ اعم ٤مٞمً َّن  َس ٞمْ ًمَ أَ 
ِ
 وقمغم اًمٗم٘مراء

 ؟واعم٤ًميملم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، 681هق: قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم أسمق اخلػم اًم٘م٤ميض ٟم٤مس اًمديـ اًمٌٞمْم٤موي )شمقذم:  (1)

ذم ش اعمٜمٝم٤مج»ًمٗم٘مف، وذم اش اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى»ذم أصقل اًمديـ، وش اعمّم٤ٌمح»وش اًمٓمقاًمع»ص٤مطم٥م 

 ذم احلدي٨م.ش ذح اعمّم٤مسمٞمح»ذم اًمتٗمًػم، وش خمتٍم اًمٙمِم٤مف»أصقل اًمٗم٘مف، و

يم٤من إُم٤مًُم٤م ُمؼمًزا ٟمٔم٤مًرا ص٤محًل٤م ُمتٕمًٌدا زاهًدا، وزم ىمْم٤مء اًم٘مْم٤مة سمِمػماز ودظمؾ شمؼميز وٟم٤مفمر هب٤م 

وص٤مدف دظمقًمف إًمٞمٝم٤م جمٚمس درس ىمد قم٘مد هب٤م ًمٌٕمض اًمٗمْمئاء ومجٚمس اًم٘م٤ميض ٟم٤مس اًمديـ ذم 

أظمري٤مت اًم٘مقم سمحٞم٨م مل يٕمٚمؿ سمف أطمد، ومذيمر اعمدرس ٟمٙمت٦م زقمؿ أن أطمًدا ُمـ احل٤مضيـ ٓ ي٘مدر 

ٝم٤م، واجلقاب قمٜمٝم٤م، وم٢من مل ي٘مدروا وم٤محلؾ وم٘مط، وم٢من مل ي٘مدروا  قمغم ضمقاهب٤م، وـمٚم٥م ُمـ اًم٘مقم طمٚمي

 وم٢مقم٤مدت٤م.

ٚمؿ أٟمؽ ومٚمًم اٟمتٝمك ُمـ ذيمره٤م ذع اًم٘م٤ميض ٟم٤مس اًمديـ ذم اجلقاب وم٘م٤مل ًمف: ٓ أؾمٛمع طمتك أقم

س وىم٤مل: أقمده٤م سمٚمٗمٔمٝم٤م. وم٠مقم٤مده٤م، صمؿ  ومٝمٛمتٝم٤م. ومخػمه سملم إقم٤مدت٤م سمٚمٗمٔمٝم٤م أو ُمٕمٜم٤مه٤م، ومٌٝم٧م اعمدر 

٤مه٤م ظمٚمئًا، صمؿ أضم٤مب قمٜمٝم٤م، وىم٤مسمٚمٝم٤م ذم احل٤مل سمٛمثٚمٝم٤م، ودقم٤م اعمدرس إمم  طمٚمٝم٤م، وسملم أن ذم شمريمٞمٌف إيي

ٝم٤م، ومتٕمذر قمٚمٞمف ذًمؽ، وم٠مىم٤مُمف اًمقزير ُمـ جمٚمًف، وأدٟم٤مه إمم ضم٤مٟمٌف، وؾم٠مًمف ُمـ أٟم٧م؟ وم٠مظمؼمه أٟمف  طمٚم 

، وأٟمف ضم٤مء ذم ـمٚم٥م اًم٘مْم٤مء سمِمػماز، وم٠ميمرُمف وظمٚمع قمٚمٞمف ذم يقُمف ورده وىمد ىم٣م طم٤مضمتف  اًمٌٞمْم٤موي 

(، 219/ 12ش )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»(، و117/ 8ًمٚمًٌٙمل  )ش ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى». يٜمٔمر: 

 (.331/ 4ش )ُمرآة اجلٜم٤من»و

 (.2/111ش )شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي» (3)
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 .[12]ؾمقرة إطمزاب: {﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}ؿ: وىمقهلُ 

 عمٕمٜمك.ت٧م هذا ا ٤مِوْٛمٜمً  ٜمدرضم٦مٌ ه٤م ُمـ اًمِٗمٕم٤مل ُمُ وهمػمِ  قالِ ىمْ هذه إَ  مجٞمعُ 

وم٘مد ىم٤مل  :ك قمـ اعمٜمٙمرٝمَ ٜمْ سم٤معمٕمروف ويَ  رُ ُمُ ٠مْ يَ  ـْ ُمَ  ُمٜمزًم٦مِ  ل ذم اعم٘م٤مسمؾ قمٚمقي ظِم أَ  ْؾ ُمي وشم٠مَ 

 ُمي أُ  ـْ ُمِ  ني إِ : »ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1)شرَ ٙمَ ٜمْ اعمُْ  ونَ رُ ٙمِ ٜمْ يُ  ؿْ هلِِ وي أَ  قرِ ضُم أُ  َؾ ثْ ُمِ  قنَ ٓمَ ًُم٤م ُيٕمْ قْ ل ىمَ تِ

 رِ دْ ًملم ُمـ اًمّمي وي ٤مسم٦م إَ صمَ إِ  ٝمؿ ُمثَؾ ٜمِ ُمَ زَ  رِ ظم  ٠مَ ثٞمٌٝمؿ اهلل ُمع شمَ يُ  ْي : أَ اعمٜم٤موي   ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

 .(3)يـاًمد   ًقا ىمقاقمدَ ؾمي وأَ  ،ئامَ ؾْم اًمذيـ ٟمٍموا اإلِ  لِ وي إَ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ }ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  $ ـُ ًَ وىمد اؾمتٜمٌط احلَ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 .[31]ؾمقرة آل قمٛمران: {ې ې ې

ف قمٜمد اهلل ل قمـ اعمٜمٙمر شمكم ُمٜمزًمتُ ٤مهِ سم٤معمٕمروف واًمٜمي  رَ أُمِ  ني قمغم أَ  ذم أي٦م دًٓم٦مً  ني إِ 

 ٞمَ ٌِ ٟمْ إَ  ُمٜمزًم٦مَ 
ِ
 .(2)ٝمؿرهؿ قم٘مٞمٌَ ومٚمٝمذا ذيمَ  ،ؿف قمٚمٞمٝمِ ئاُمُ وؾَم  اهللِ صٚمقاُت  ٤مء

 ض:ِسيف اأَل طابّعا: ايفظاُد

ٌَ  .. وًم٩مي ذم اًمنمي   َؾ همَ وْ أَ  ـْ ظمئاق ًمف.. ممي  ٓ ـْ ُمَ  ؾمٚمقكُ  .. َح اًم٘م٤ٌمِِ  ٌِمَ .. وهمَ ِل ٖمْ ذم اًم

 رام.ضْم سم٤مإلِ  عَ ًمِ وُأوْ 

 :ض وم٤ًمًدارْ يًٕمقن ذم إَ  قدُ ٝمُ أ. اًمٞمَ 

 ٤ميمق اًمد  ؾمٗمي  قنَ ٞمُ ٝمْ ؿ سمٜمل َص ّني إِ 
ِ
 ٟمْ إَ  .. وىمتٚم٦مُ ُم٤مء

ِ
 ضِ رْ إَ  رب   قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت  ٌٞم٤مء

ًي   واًم
ِ
.. ُم٤ًمضمدَ  ـْ ُمقا ُمِ .. وهدي ُمزارعَ  ـْ رىمقا ُمِ طْم .. وأَ راضٍ قمْ أَ  ـْ .. يمؿ اٟمتٝمٙمقا ُمِ ًمء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححف ملسو هيلع هللا ىلصاًمرمحـ احليُمل قمٛمـ ؾمٛمع اًمٜمٌل  ( قمـ قمٌد4/63ش )اعمًٜمد»رضمف أمحد ذم أظم (1)

 (.3334ش )صحٞمح اجل٤مُمع»ذم  إًم٤ٌمين

 (.3/681ًملُم٤مم اعمٜم٤موي ) ش ومٞمض اًم٘مدير» (3)

 قمٛمر طمٗمص ٕب (،111/ 1) شاًمٙمت٤مب قمٚمقم ذم اًمٚم٤ٌمب»(، و7/311ش )اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم»اٟمٔمر:  (2)

 .احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل قم٤مدل اسمـ قمكم سمـ
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د ذم ىمقًمف عم٤م ورَ  ؿ  شمَ إَ  ٌػمُ ٕمْ .. واًمتي اًمٌٚمٞمغُ  ف اًمقصُػ ٟمي َم.. إِ ىمْ إَ  قا اعمًجدَ ًُ ٟمي ودَ 

 .[64]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىثيث}شمٕم٤ممم: 

 ض:رْ ذم إَ  قدِ ٝمُ ٤ًمد اًمٞمَ ومْ إِ  ـْ ُمِ  ٟمًمذُج 

 ٦مِ ٓم٤مٟمٞمي ٞمْ ؿ اًمِمي ًمِت ٜمٔمي وُمُ  قدِ ٝمُ ٓم٤مت اًمٞمَ خٓمي ٛمُ ومٌِ  :٦م جم٤مٓشمفه ويم٤مومي رِ قَ ك ُص سمِمتي  اًمٗم٤ًمدُ 

 قمٛمِ 
ِ
أوؾمٙم٤مر ًمٞمٗمل طملم  ق ومٞمٝمؿ ىمقُل ك صدَ طمتي  ،٤ًمد اًمٕم٤مملَ ومْ وإِ  ،٦مِ نميي اًمٌَ  ٚمقا قمغم ؿم٘م٤مء

ًْ  قدُ ٝمُ ٟمحـ اًمٞمَ »ىم٤مل:   ش.هودوضمئاي  ،ومٞمف ـِ تَ اًمٗمِ  قيمر  وحُم  ،اًمٕم٤ممَلِ  و ُمٗمًدٓي ٤م إِ ٜمَ ًم

  رون ًمٙمؾ  ُم  دي اعمُ  قدُ ٝمُ ٟمحـ اًمٞمَ »ُمقريس صٛمقِٞمؾ:  وىمقُل 
ٍ
... وًمًقف ٟمٌ٘مك رء

 .(1) شدِ سمَ ريـ ًمألَ ُم  دي ُمُ 

 سمرشمقيمقٓت طُم  أَ رَ ىمَ  ـْ وُمَ 
ِ
 ٤ًمد اًمٕم٤مملَ ومْ إلِ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  يٕمٚمؿ ُمدى ختٓمٞمطِ  قنَ ٞمُ ٝمْ َص  ٙمًمء

 ومح٥ًم، سمْؾ  ٦مِ ٞمي اًمٕم٤معمَ  ٘م٤مد احلروِب يْ سم٢مِ  قدُ ٝمُ ومٚمؿ يٙمتػ اًمٞمَ  :واعمٜم٤مطمل ؾِ ك اًمقؾم٤مِِ سمِمتي 

 أيًْم٤م: ري  ٙمْ اًمٗمِ  اًمٗم٤ًمدِ  يم٤مٟمقا وراءَ 

ـَ قا اًمد  ُمُ ومٝمدَ  ً  ُمرو   ؿْ ، وهُ ٦مِ ٍميي ٜمْ واًمٕمُ  ٦مِ اًم٘مقُمٞمي  واؾمتٌدًمقه سم٤معمذاه٥ِم  ي  رَ حْ ضمق اًم

 قلِ ُص سمٌقًمس ُٕ  اعمٕمروِف  ي  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  وَل ءُ ٤متريػ ؿَم  ـْ قمغم ذًمؽ ُمِ  ل  دَ وٓ أَ  ،جٞمؿَ ٜمْ واًمتي 

 تدعَ واسمْ  ،قطمٞمداًمتي  ُمٙم٤منَ  ٚمٞم٨َم ثْ اًمتي  ؾي طَم وأَ  ،٦م اعمًٞمحقهٞمي ًمُ ك ىم٤مل سم٠مُ طمتي  ،٦مِ اٟمٞمي ٍْم اًمٜمي  ي٤مٟم٦مِ اًمد  

 اًمٗمِ  ٦مَ ّمي ىمِ 
ِ
 .(3)نَمِ اًمٌَ  ٦مِ ٓمٞمئَ ٗمػم قمـ ظمٙمْ ًمٚمتي  داء

 نْ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أَ »: اسمعِ اًمري  ذم اًمؼموشمقيمقلِ  يمًم ضم٤مءَ  ،ؿِ ُمَ سملم إُ  ٤مدَ حْل يمًم ٟمنموا اإلِ 

 ،٦مً طم٤ًمسمٞمي  ٤مٍت ٤م قمٛمٚمٞمي ُمٙم٤مَّن  عَ ٟمَْم  نْ وأَ  ،قدِ ٝمُ اًمٞمَ  قم٘مقل همػمِ  ـْ ٤م ُمِ اَت اهلل ذَ  رةَ ٙمْ ومِ  ٟمٜمزعَ 

 .(2)ش٦مً ُم٤مديي  ٤مٍت ٌَ همَ ورَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.98ش )أظمئاق اًمٞمٝمقد» (1)

 (.292-3/293ش )واىمدؾم٤مه» (3)

 (.121ش )سمروشمقيمقٓت طمٙمًمء صٝمٞمقن» (2)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ًمٕم٤مم  متر سمٚمٖمراد اعم٤مؾمقين  ١مْ ذم ُمْم٤مسمط ُمُ  ضم٤مءَ ٚمٝم٤م: وم٘مد هْ أَ  ـْ ُمِ  د ؿم٤مهدٌ وؿمٝمِ  

 ؿ:قاهلِ ىمْ أَ  ـْ وُمِ  .يـاًمد   داءَ قمْ لم أَ ٜم٤م ٟمحـ اعم٤مؾمقٟمٞم  ٟمي  ٟمٜمًك سم٠مَ ٓي جي٥م أَ »م ىمقهلؿ: 1993

 .(1)شاعمٕم٤مسمد ٝم٤م ؾمت٘مقم ُم٘م٤ممَ وحم٤مومٚمُ  ،ي٤مندْ إَ  حمؾي  ٦مُ اعم٤مؾمقٟمٞمي  ؾمتحؾ  

قمغم  ؿُ هق اًم٘مٞم   يي قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ني إِ »وم٤مريؾ: . ي٘مقل دقم٤مرةٍ  ـْ اعمنح وُم٤م ومٞمف ُمِ  وراءَ  اًمٞمٝمقدُ 

  ِح ْنَ اعمَ 
 .(3)شيٙمل  رِ ُمْ إَ

ًي شمِ وجمئاي  ف اعمٙمِمقوم٦مِ سمرواي٤مشمِ  َب دَ إَ  هؿ ومٓم٤مَل وم٤ًمدُ  واُمتدي  ف ٌِ ويمتُ  ٤مىمٓم٦مِ ف اًم

 ٜمَ .. ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمٖمِ ف اهل٤مسمٓم٦مِ ِّم َّم وىمِ 
ِ
 اعٌ ؽِم  اظْم ٓي ُمقؾمٞم٘مك اجل٤مز إِ  ومٚمٞم٧ًْم  :واعمقؾمٞم٘مك ٤مء

قمٛمؾ  ـْ  ُمِ ٓي ًمت إِ ٖمَ ُمع اًمٜمي  تٜم٤مؾم٘م٦مُ اعمُ  ةُ رَ ذِ اًم٘مَ  ثػمةُ اعمُ  ىمّم٤مُت واًمري  ريم٤مُت وُم٤م احل ،هيقدي  

 .(2)قدٍ هَيُ 

ًْ اًمقِ  % ُمـ صٜم٤مقم٦م شم٘مٓمػمِ 61 ني ر أَ فمٝمَ  وىمدْ  ،ذم اًمٕم٤ممل اخلٛمقرِ  ٤مرُ دُمي  واًمٞمٝمقدُ  ٙمل ي

٤مرة ُم٤مم دِم سمزِ  ٤مٙمقن أيًْم ًِ ٛمْ اعمُ  ؿْ وهُ  ،قدِ ٝمُ دي اًمٞمَ يْ ٚم٦م ذم أَ ٛمْ ٤مر سمف سم٤مجلُ وآدم  

  ً  .(4)ٞمج٤مر...اًم

٤م اعمج٤مزرُ   اًمد   اىم٦مُ رَ وإِ  أُمي
ِ
شمٚمؽ  نِ زْ ك واحلُ ؾَم إَ  دادِ سمٛمِ  ٤مريُخ ر اًمتي ؾمٓمَ  وم٘مدْ  ُم٤مء

 وهقؾم٤منَ  ةَ زي وهمَ  ٦مَ وىمٌٞمي  وم٤مِت  واًمنمي لْم ٤مؾِم يَ  رِ يْ ذم دَ  رِ مْح إَ  قنِ سم٤مًمٚمي  اعمّمٌقهم٦مَ  ٗمح٤مِت اًمّمي 

ؽم وصؼما قمْ اًمزي  وشمؾ   َح ومَ ورَ  َس قٟمُ يُ  ٤منِ وظم ئاصمل  اًمث   واًمٕمدوانِ  ىم٤مؾمؿٍ  ويمٗمرِ  ٦مَ ٞمي ٘مٞمٚمِ ٚمْ وىمَ 

 .(1)ه٤موهمػمِ  راهٞمٛمل  سمْ اإلِ  وؿم٤مشمٞمئا واعمًجدِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.327)ص ش ُمٙم٤ميد هيقدي٦م» (1)

 ( سمتٍمف يًػم ًمٗمريد ُم٤من ودٟمٞمس ه٤مذم.4، اعم٘مدُم٦م )ص شُمـ حيٙمؿ واؿمٜمٓمـ وُمقؾمٙمق» (3)

 (.184)ص ش اًمٞمٝمقدي اًمٕم٤معمل» (2)

، ًمقًمٞمؿ يم٤مر، ذح وشمٕمٚمٞمؼ ظمػم اهلل شاًمٞمٝمقد وراء يمؾ ضمريٛم٦م»ع اٟمٔمر: يمت٤مب ُمٙم٤ميد هيقدي٦م وًمٚمتقؾم (4)

 اًمٓمٗم٤مح.

 ( ًمٚمًٞمد اًمٕمٗم٤مين.211 – 317)ص ش واىمد ؾم٤مه»اٟمٔمر: سمتٗمّمٞمؾ :  (1)
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 اًمٖم٤مؿمٛم٦مِ  اِت هذه آقمتداءَ  ٦مَ ٌقا وحٞمي ذهَ  ـْ داد ُمَ قمْ َٕ  ٦مِ ٞمي اعمٌدِِ  ٤مُت ٞمي يم٤مٟم٧م آطمّم٤مِِ 

 ًْ ٚمَ ذم ومِ 
 ٤مزم:ق اًمتي حْ قمغم اًمٜمي  لْمَ ٓمِ

 مخ٦ًمِ  ، وهجرةُ (ٍق ُمٕمقي  161111و) ضمريٍح ( 186111و) (ىمتٞمؾٍ  361111)

يزيد   هدم ُم٤ممَم إِ  ْت ؿم٤مرَ أَ  ػمةُ ظِم إَ  ٦مُ ٞمي ّم٤مِِ طْم وم٤مإلِ  ٤م اعمٜم٤مزُل ُمي ه٤م. أَ وهمػمِ  ٤منَ ٜمَ ُمئايلم ًمٚمٌُ 

 .(1)ك أنم وطمتي 1967قم٤مم  ـْ ُمِ  الم سمدءً ًمٚمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم   ُمٜمزلٍ  ِػ ًمْ قمـ صمًمٟمٞم٦م قمنم أَ 

٥م وم٘مد يمتَ  :٤مًْم يْ ٦م أَ ٞمي ٤معمَ احلروب اًمٕم وراءَ  ٦مُ اخلٗمٞمي  ٦مُ يي قدِ ٝمُ ٤مدي اًمٞمَ يَ وًم٘مد يم٤مٟم٧م إَ 

، ٦مَ ٞمي اًمٕم٤معمَ  ٜم٤م احلرَب صٜمٕمْ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ٟمحـ ُمٕمنَم »: ئًا ىم٤مِِ  دين  ٜمْ اًمٚمي  أوؾمٙم٤مر ًمٞمٗمل اًمٞمٝمقدي  

ًْ  قدُ ٝمُ ٟمحـ اًمٞمَ   مل شم٘مؿْ  ػمةَ ظِم ٜم٤م إَ صمقرشمَ  ني إِ  ،هقٚم٤مشمِ وىمَ  ،هقىمُ ٤مرِ وطَم  ،اًمٕم٤ممَلِ  قٚمْمٚم   ُمُ ٓي ٜم٤م إِ ًم

 .(3)شسمٕمدُ 

 هؿ:دِ رْ وـمَ  قدِ ٝمُ ٕم٤مد اًمٞمَ سمْ إِ  ـْ ُمِ  رٌ قَ ُص 

 ُمديٜم٦مٍ  وْ ي٘مٓمٜمقٟمف أَ  سمٚمدٍ  ي  ذم أَ  ٝمؿ اعمِمٞمٜم٦مِ حِ ض وومْم٤مِِ رْ ذم إَ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ٗم٤ًمدِ وًمِ 

 ه٤م.٤م وهمػمِ وسمي ورُ أُ  ـْ هؿ ُمِ دُ ـمرْ  يًٙمٜمقّن٤م شمؿي 

عمخ٤مًمٗمتٝمؿ ًم٘مقاٟملم  :٦مٞمي ًِ ٟمْ رَ ايض اًمٗمَ رَ ـ إَ ُمِ  ٤مم ـُمردوا مجٞمٕمً 1312ومٗمل قم٤مم 

 اًمٌئاد.

دوارد ؽما ذم قمٝمد اعمٚمؽ إِ ٚمْ جِ ٟمْ ؿ إِ ـمردْت  ذْ إِ  :٤موسمي ورُ أُ  ـْ هلؿ ُمِ  اًمٙمٌػمُ  اجلئاءُ  سمدأَ  ؿي صمُ 

 .لِ وي إَ 

 .يم٤مُمٚم٦مٍ  وسمّمقرةٍ  ،صم٤مٟمٞم٦مً  ةً ٤م ُمري ًَ ٟمْ رَ ؿ ومَ م ـمردْت 1216وذم قم٤مم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمقىمع اإلؾمئام اًمٞمقم، رؾم٤مِؾ اجلقال ٟم٘مئًا قمـ ُمٜمٔمٛم٦م هيقدي٦م طم٘مقىمٞم٦م. (1)

ُمقن أؾمٕمد. واٟمٔمر سمتقؾمع يمت٤مب واىمد ًمِمػمي٥م ؾمٌػميدوومٞمتش، شمرمج٦م ُم٠مش طمٙمقُم٦م اًمٕم٤ممل اخلٗمٞم٦م» (3)

 ( ًمٚمًٞم د اًمٕمٗم٤مين.411 – 291/ 3ؾم٤مه )
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
، ٤مًْم يْ ه٤م أَ هيقدَ  م ومٓمردْت 1248قم٤مم  ٦مِ اجلرُم٤مٟمٞمي  لِ وَ دى اًمد  طْم قٟمٞم٤م إِ ًُ ٙمْ ٝم٤م ؾَم وشمٌٕمتْ  

، م1281وؾمٚمقوم٤ميمٞم٤م قم٤مم  ،م1271ٙم٤م قم٤مم ٞمْ جِ ٚمْ وسمَ  ،م1261هٜمٖم٤مري٤م ذم قم٤مم  ؿي صمُ 

 ؿي صمُ ، م1493ٞم٤م ذم قم٤مم ٤مٟمِ ٌَ ؾْم وأَ  ،م1444ة قم٤مم دَ ٜمْ قًمَ وهُ  ،م1431واًمٜمٛم٤ًم قم٤مم 

 .(1)م1111سم٤مهمٚمقي٤م ذم قم٤مم  ؿي صمُ  ،م1141ٓم٤مًمٞم٤م ذم قم٤مم يْ إِ 

 :ضرْ اومْم٦م ذم إَ اًمري  ٤ًمدُ ومْ ب.إِ 

ٌي  ـْ عمَ  اومْم٦مُ اًمري  ًمٞم٧ًِم  ُمـ  ٤مٟمً ٠مْ ؿَم  ؾي ىمَ سم٠مَ  راُملي ضْم واإلِ  واًمٕم٘مديي  ُمقيي ٝمؿ اًمدي ع شم٤مرخيَ شمت

 .ؿم٤مهدٍ  ظمػمُ  ٤مريُخ واًمتي  ٤مراُمً ضْم ض وإِ رْ ذم إَ  اوم٤ًمدً  قدِ ٝمُ اًمٞمَ 

قمغم  ٓ ٦مٍ و٤مًمي  وُمٜم٤مه٩َم  سم٤مـمٚم٦مٍ  دَ ٤ٌمقمٝمؿ ومج٤مهػمهؿ سمٕم٘م٤مِِ شمْ هؿ ذم شمْمٚمٞمؾ أَ وم٤ًمدُ 

، ٓم٤منٍ ٚمْ ؾُم  ـْ هب٤م ُمِ  زل اهللُ ٟمْ أَ  ُم٤م عٍ ٍدَ وٓ ذم سمِ  قمـ ؾمٌٞمؾ احلؼ   ج  قَ ٕمْ ف اعمُ ٘مْ صٕمٞمد اًمٗمِ 

٤مت قمٜمد اًم٘مٌقر يمٞمي وذم اًمنم   صم٦مِ دَ حْ ٞم٤مد اعمُ قمْ وذم إَ  ذم يقم قم٤مؿمقراءَ  ًمهلؿ اعمِمٞمٜم٦مِ قمْ يم٠مَ 

هلؿ ذم ذًمؽ  ىم٦مً  ُمتٗمر  ُمـ اًمٕم٤مملَ  ٓم٤مرٍ ىمْ هؿ سمٜمنم ُمذهٌٝمؿ ذم أَ ٤ًمدُ ومْ إِ : ًمخإوذم اعمقاؾمؿ... 

س ٜمْ ؿ قمـ ـمريؼ اجلِ ت٘مداِت سمٛمذهٌٝمؿ وُمٕم راءُ همْ ؼ، ويم٤من اإلِ ٗمَ ٜمْ شمُ  قاٌل ُمْ وأَ  ذُل ٌْ شمُ  ضمٝمقدٌ 

  قدِ ٝمُ قمٜمد اًمٞمَ  نُ ٠مْ يمًم اًمِمي  ،واعم٤ملِ 
ٍ
 .ؾمقاًء سمًقاء

ً  ٖمُ ٚمْ ٖمَ قمغم اًمتي  ٝمؿ اًم٤ٌمًمغُ ُص رْ ذًمؽ طمِ  ـْ ومٛمِ   ٚمٞمٛمل  ٕمْ واًمتي  يٜمل  واًمد   ج٤مري  واًمت   ٤مين  ٙمي ؾ اًم

ٟمف اًمذي يٕمتؼمو اًمٕمرب   اخلٚمٞم٩ِم  َل وَ دُ  صي ظَم أَ  وقمغم وضمفٍ  ،قمديدةٍ  لٍ وَ ذم دُ  واًمقزاري  

 ..اًمٗم٤مردي  اخلٚمٞم٩َم 

 طْم وأَ  دانٍ ٚمْ وسمُ  نٍ دُ ي٘مٓمٜمقن ذم ُمُ  ؿْ ومٝمُ 
ٍ
 ُمِمتٝمرةً  ٌح٧ْم ْص ك أَ سمٙم٤مُمٚمٝم٤م طمتي  ٦مٍ ؾمٙمٜمٞمي  ٞم٤مء

وُي٘مٞمٛمقن ومٞمٝم٤م  ٤مٌت ٜمٞمي ٞمْ ًَ وطُم  ٝمؿ وهلؿ هب٤م ُم٤ًمضمدُ هؿ وـم٘مقؾَم رَ هبؿ.. ُئمٝمرون ومٞمٝم٤م ؿمٕم٤مِِ 

ًٓ ٝم٤م ُمٜم٤مؾم٤ٌمِت وظم٤مرضَم   ه٤م..وهمػمِ  ٦مِ ؿ اجلًمقمٞمي ٞم٤مدهؿ وزجي٤مِت قمْ سم٠مَ  ؿ اطمتٗم٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.67 – 64ش )اًمٞمٝمقد وراء يمؾ ضمريٛم٦م» (1)
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ًمتِمٞمٞمع اعمٜمٓم٘م٦م قمغم  ٦مً ٞمٜمٞمي ًِ مَخْ  ٦مً ٓمي هلؿ ظِم  ني إِ  ، سمْؾ ذم يقم قم٤مؿمقراءَ  رُ ٝمَ ٔمْ ذًمؽ ويَ  زُ ؼْمُ يَ 

 ٙمَ سمروشمقيمقٓت طُم  رارِ همِ 
ِ
 قن.ٞمُ ٝمْ َص  ًمء

 ؾمقادهؿ: اومْم٦م ذم ٟمنم ُمذهٌٝمؿ وشمٙمثػمِ اًمري  ضمٝمقدُ 

٥م ٝمؿ ًمٚمٙمتُ ٗمُ ٞمْ ًمِ ٠مْ وشمَ  روس واعمح٤مضاِت ٤مُمتٝمؿ ًمٚمد  ىمَ رات وإِ وْ هؿ ًمٚمدي قم٘مدُ  -

قم٤مة، هؿ ًمٚمد  دادُ قمْ ؽمٟم٧م وإِ ٟمْ اإلِ  وُمقاىمعِ  اقم٤مِت ذَ واإلِ  قاِت ٜمَ هؿ ًمٚم٘مَ ِم٤مؤُ ٟمْ وإِ  ٤ٌمِت ٞم  تَ واًمٙمُ 

ًمٞمٙمقٟمقا ًمٞمتؿي إقْمداُدهؿ  :ٝمؿٞمْ ًمَ تٕمثلم إِ ٌْ اعمُ  ِح ٜمَ ب اعمِ ئاي ـمُ  ـْ دهؿ يًتٙمثرون ُمِ وًمذا دمِ 

 ج.ؿ ًمٚمخ٤مرؿ وومت٤مي٤مِت اسمتٕم٤مث ؿم٤ٌمهِب  ـَ وذم اعم٘م٤مسمؾ ُيٙمثرون ُمِ  ،عًمٚمتِمٞم   ئًا ؾُم رُ 

 ٞمْ ًَ هؿ عم٤ًمضمدهؿ وطُم سمٜم٤مؤُ  -
 :اراًمي   شمٙمقن سمٛم٤ًمضمدِ  ُم٤م ٌفُ ؿْم اًمتل هل أَ  (1)ؿ٤مِت ٞمي ٜمِ

 مُ ؼْمَ .. وشمُ قم٤مةُ اًمد   ُؾ هي وُي١مَ  ،ج اعمئازمويتخري  ،ًمُل قمْ وشمٜمٓمٚمؼ إَ  ،اُمراُت ١مْ ْذ هب٤م شُمٕم٘مد اعمُ إِ 

 اي٤م.وشمٜمٓمٚمؼ اًمني  ،ٓم٤مُت خٓمي اعمُ 

 ٥ُم ذم ذًمؽ طم٘م٤مِِ  ؿْ : ومٚمٝمُ ٦مِ ج٤مريي واًمت   ٦مِ ٚمٞمٛمٞمي ٕمْ واًمتي  ٦مِ اريي دَ ٞمٝمؿ ذم اعمٜم٤مص٥م اإلِ شمرىم   -

٦ًٌم ٚمقن ٛمث  يُ  ٦مِ ٛمٞمي ٚمْ اًمٕمِ  ّم٤مِت خّم  ذم اًمتي  وٟمٗمقذٌ  سمْؾ  ،٦مٌ اؾمؽماشمٞمجٞمي  وُمقاىمعُ  ٦مٌ زاريي وِ  ًْ
 ٟٓمِ

 وْ أَ - ٌح اًمٕمديدُ ْص وم٘مد أَ  ج٤مرةُ ٤م اًمت  ُمي ، أَ ٦مِ واًمٕمًٙمريي  ٦مِ ٞمي ٟمِ دَ اعمَ  تٝم٤من هب٤م ذم اًم٘مٓم٤مقم٤مِت ًْ يُ 

 صمْ قال وإَ ُمْ وس إَ ءُ ح٤مب رُ ْص أَ  ـْ ُمِ  -اًمٙمثػمُ  ىمؾِ 
ِ
 ٤ًمٍت ؾمي ١مَ وُمُ  يٛمٚمٙمقن ُمّم٤مٟمعَ  ري٤مء

قاق ؾْم ٝمؿ ذم أَ ٚمُ ؿ وشمقهم  وهلؿ ؿمٝمرُت  ،٦مً ٞمي ٌ  ـمِ  وجمٛمٕم٤مٍت  وومٜم٤مدَق  وُمٓم٤مسمعَ  وذيم٤مٍت 

 ًمخ.إ ...(3)ًمكِ ؾْم وإَ  ٛمقرِ ه٥م واًمت  اًمذي 

 ٝمؿ اًمد  ٙمُ ٗمْ ؾَم 
ِ
 سمْ ٝمؿ إَ .. وىمتٚمُ ُم٤مء

ِ
 ..ري٤مء

، اعمٕمّمقُم٦مِ  سِ ٗمُ ٟمْ إَ  ه٤مَق زْ ؿ إِ ئاهلُ حْ تِ اومْم٦م اؾْم اًمري  ٤ًمدِ ومْ إِ  ٔمؿ ضمقاٟم٥ِم قمْ أَ  ـْ ُمِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.119)ص ش اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦م قمغم اًمِمٞمٕم٦م اعم٤مرىم٦م»اٟمٔمر: سمتٗمّمٞمؾ واؾمع:  (1)

 ( .6، ًمٚمديمتقر ٟم٤مس اًمٕمٛمر ص )شاًمراومْم٦م ذم سمئاد اًمتقطمٞمد»ُمذيمرة  (3)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 رُ قَ ومُّم  اًمقًمٞمد.. ُس أْ يِمٞم٥م هل٤م رَ  َح يِمٝمد سمٛمآٍس وومْم٤مِِ  واعمٕم٤مُس  ٝمؿ اًم٘مديؿُ وشم٤مرخيُ 

ِِ ِْم اًمتي  ذي٥م وُمِم٤مهدُ ٕمْ اًمتي  تٞمش اًمتل ٗمْ  سمٛمح٤ميمؿ اًمتي ٓي ك إِ رُ يم  ذَ شمُ  ٓ ؾِ تْ اًم٘مَ  ؿُ قيف وضمرا

 .(1)فٚمَ هْ ٞمدوا أَ سمِ أَ  ئامَ ؾْم روا اإلِ ّم٤مرى يمًم ذم يمت٤مب: دُم  دي اًمٜمي يْ قمغم أَ  وىمٕم٧ْم 

 سم٤مًمد   ٦ٌمِ خْمي اعمُ  ٗمح٤مِت ه٤مشمٞمٙمؿ اًمّمي  ـْ ومٛمِ 
ِ
ظمٞم٤مٟمتٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم  ـْ ه ُمِ رُ يمْ ؾمٌؼ ذِ  ُم٤م ُم٤مء

 قمْ إَ  دظمقلِ  ؾِ ٌُ ؾُم  ٝمؿ وشمذًمٞمؾِ ٗم٤مِِ ٚمَ وطُم 
ِ
ئام ذم ؾْم ٦م اإلِ ُمي قمغم أُ  ٤م ضمري ممي  :ي٤مرهؿ دِ مَم إِ  داء

قم٘مٞمدة اًم٘مقم  ـْ ُمِ  ني  يٙمٗمل أَ َٓ أَ  ؿي صمُ  ..ُمثٞمئًا  ٤مريُخ د هل٤م اًمتي يِمٝمَ  ملْ  ٦مً ُمذسمح قلِ ٖمُ زُمـ اعمَ 

ـَ  دَ ٛمي داب حُمَ اًمن   ٤مين قمنم ص٤مطم٥َم ٝمؿ اًمثي ٤مُمَ ُمَ إِ  ني ه٤م أَ ٕم٦م اًمتل ُمٗم٤مدُ ضْم اًمري   ـِ ًَ احلَ  سم

 ٛمي ِِ هق وسم٤مىمل أَ  عُ ضمِ ؾمػَمْ  اًمٕمًٙمريي 
اًمتل  ًملِ قمْ وإَ  اعمٝم٤مم   وا سمٕمَض د  ١مَ ًمٞمُ  :ٝمؿ سمٕمد ُمقتؿتِ

 ُمٜمٝم٤م يمًم زقمٛمقا:

 ؿُ ّم٤مهِب تِ ٓهمْ  :ٌقنٚمَ ومُٞمّْم  ،ٞم٤مءَ طْم ؾمٞمٕمقدون أَ  ڤ. نَ ًَم ثْ . وقمُ رَ ٛمَ . وقمُ رٍ ٙمْ سمَ  ٤مسمَ أَ  ني أَ 

 ٤مٟمهل٤م سم٤مًمز   ؿْ ٝمِ ومِ ذْ ًم٘مَ  :٦مَ َِم ٤مِِ قمغم قمَ  ، وؾمُٞم٘م٤مم احلد  ٤ممجٞمٕمً  ڤ كِمٍّ قمَ  ـْ ُمِ  ٦مَ ئاومَ اخلِ 

 دُم٤م ِؽ ٗمْ ىمٌقرهؿ ذم ؾَم  ـْ ٝمؿ اعمٌٕمقصمقن ُمِ تُ ٛمي ِِ وؾمُٞمثخـ أَ ، ڤ
ِ
 ،احلجٞم٩م ء

٤مين قمنم ٝمؿ اًمثي ٤مُمُ ُمَ هيدم إِ   اًمٙمقوم٦م، سمْؾ مَم وحيٛمٚمقٟمف ُمٕمٝمؿ إِ  ،دَ قَ ؾْم إَ  رَ جَ ويٜمتزقمقن احلَ 

ِ  لْمِ ُمَ رَ احلَ   .حٞمِح ٝمًم اًمّمي ٤مؾِم ؾَم ٕمٞمدمه٤م قمغم أَ ويُ  ،لْمِ يٗمَ اًمنمي

 .(3)شُح سمْ  اًمذي ٓي ل سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٕمرب إِ سم٘مِ  ُم٤م»ىم٤مل:  روى اعمجٚمز  

ض ؾمٗمًٙم٤م رْ ذم إَ  ٤ممِ ُمَ هذا اإلِ  ٤ًمدُ ومْ ف يٕمٔمؿ إِ ٟمي اي٤مت أَ ود ذم سمٕمض اًمر  وًمذا ورَ 

 ًمٚمد  
ِ
ْ ٟمي وأَ  هُ وْ رَ  يَ ٓي أَ  ٤مُس ك اًمٜمي ك يتٛمٜمي واح طمتي رْ ه٤مىًم٤م ًمألَ زْ وإِ  ُم٤مء خيرج، وي٘مٞمؿ هذا  ف مل

 .(2)٤مسويٕمٛمؾ سمف ذم اًمٜمي  ،دَ اوُ دَ  آلِ  ؿَ ٙمْ طُم  رُ ٔمَ تَ ٜمْ اعمُ  ٤ممُ ُمَ اإلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمٞمدوا أهٚمف جلئال اًمٕم٤ممل.دُمروا اإلؾمئام أ (1)

 (.63/249، ًمٚمٛمجٚمز )شسمح٤مر إٟمقار» (3)

 ( . 89 – 87ش )هلل صمؿ ًمٚمت٤مريخ» (2)
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 ؾِ هْ أَ  قاُل طْم ٤م أَ ُمي وأَ  ،ـِ ٛمَ ٤م واًمٞمَ قريَ وؾُم  اِق رَ اًمٕمِ  ُض رْ ه٤م أَ ٝمؿ أن ومِم٤مهدُ ٛمُ ٤م ضمراِِ ُمي أَ 

  ً  ه٧ْم ق  ؾ هب٤م وؿُم وىمد ُُمث   ٨ِم ثَ اجلُ  ومٛمٜم٤مفمرُ  :َج رَ قمـ ذًمؽ وٓ طَم  ْث ران ومحد  يْ ذم إِ  ٦مِ ٜمي اًم

 قمْ إَ  عُ ٓمْ وىمَ  ،٤ًمدضْم إَ  ٥ُم ٘مْ صمَ  رق  ذي٥م، وُص ٕمْ سم٤مًمتي 
ِ
 ُس ٗمُ ٟمْ شم٘مقى إَ  ٤م ًٓمخ، ممي إ ،ْم٤مء

ً   وصٖمػماِت  رِ ّم٤مب احلراِِ تِ ف، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اهمْ يتِ ؤْ قمغم رُ  ٦مُ سمٞمي إَ  ـ  اًم
(1). 

 دٍ ٛمَ يمَ  ـْ ُمِ  اًم٘مٚم٥ُم  وُب ذُ هذا يَ  ؾِ ثْ عمِ 

 

 ئامُ ؾْم وإِ  ًمنٌ يْ إِ  ٥ِم ٚمْ يم٤من ذم اًم٘مَ  نْ إِ 

ًم٘مد  سمْؾ  ،ٚمقكٍ وُمُ  زراءَ ووُ  قم٤مةٍ ودُ  ْم٤مةٍ وىمُ  وقمٚمًمءَ  دهيؿ سم٘متؾ ظمٚمٗم٤مءَ يْ خ٧م أَ شمٚمٓمي  يمؿْ  

 رَ ٛمَ وقمُ  رٍ ٙمْ  سمَ ِب أَ  ىمؼمْي  َش ٌْ وٟمَ  ،يِػ ه اًمنمي ضمًدِ  ىم٦مَ وه ملسو هيلع هللا ىلصك ٗمَ ٓمَ ّْم ىمؼم اعمُ  َش ٌْ طم٤موًمقا ٟمَ 

 .(3)٤مرٝمًم سم٤مًمٜمي ىمَ رْ وطَم  ڤ

، ومٚمٞم٧ًم سم٤مًمتل هل وسم٤مًمٖم٦مً  قمٔمٞمٛم٦مً  قدَ هَيُ  ـْ ٓملم ُمِ ًْ ٚمَ قاٟمٜم٤م ذم ومِ ظْم إِ  يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مٟم٤مةُ  ـْ وًمئِ 

ٌَؾِ ِ ٙمك ُمـ اًمتل يم٤مٟم٧ْم ٟمْ وأَ  د  ؿَم أَ   ؾٍ ُمَ أَ  ِب زْ طمِ  هل جم٤مزرُ  ومٝم٤م :اومْم٦م اعمجقساًمري  ُمـ ىِم

ذم  ٦مِ ٓمٞمٜمٞمي ًْ ٚمَ ًمت اًمٗمِ خٞمي قاٟمٜم٤م ذم اعمُ ظْم إِ  ذم طمؼ   ؿم٤مهدةٌ  لم ٟم٤مـم٘م٦مٌ ٕمٞم  ٞمْ ٓم٤من اًمِم  ٞمْ اًمِمي  ِب زْ وطمِ 

 ىم٤مُمقا سمف ٟم٤مهٞمؽ قمًمي ، (2)ه٤مذم مح٤مة وطمٚم٥م وهمػمِ  ٦مِ ػميي ّْم ٕم٦م اًمٜمّ ٞمْ اًمِم   ، ويمذا جمزرةُ ٜم٤منَ ٌْ ًمُ 

ًي  مِ رَ احلَ  ٤مهَ دِمَ  ُمـ ُمًػماٍت  ًي وُمٕمٝمؿ اًم وُمـ شمٗمجػمات  هـ1417قاـمػم قم٤مم ٙم٤ميملم واًم

 ؟وم٤ًمدٍ  ـْ ُمِ  ٤ًمدِ ومْ ل سمٕمد هذا اإلِ سم٘مِ  ومٝمْؾ ، (4)هـ1419قم٤مم 

ـُ ؾْم اإلِ  ىم٤مل ؿمٞمُخ  ومٞمًم حيدث ذم زُم٤مٟمف  قم٤مىمؾٍ  يمؾ   رْ ومٚمٞمٜمٔمُ » :(1)$ ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  ئام اسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سمٛمجٛمققمف ًمٕمٌداهلل اًمٖمري٥م، وعمزيد اـمئاع ومدوٟمؽ سمٕمض ُمقاىمع شأطمقال أهؾ اًمًٜم٦م ذم إيران» (1)

 اإلٟمؽمٟم٧م ، يمٛمقىمع اًمؼمه٤من وؿمٌٙم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمًٜم٦م وهمػممه٤م. 

 ( .134 – 119)ص ش ٥م احل٤مرىم٦ماًمِمٝم»اٟمٔمر:  (3) 

ُم٤مذا »( . وًمٌٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م طمزب اًمِمٞمٓم٤من وًمٞمس طمزب اهلل اٟمٔمر: 121 – 124اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص ) (2)

 ، أمحد ومٝمٛمل . شطمزب اهلل وؾم٘مط اًم٘مٜم٤مع»، قمكم اًمّم٤مدق، ششمٕمرف قمـ طمزب اهلل ذم ًمٌٜم٤من

 ( .128اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (4)

 (.11)ص  شم٘مدُم٧م شمرمجتف( 1)
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ذًمؽ  ٔمؿَ ٕمْ د ُمُ ف جيِ ٟمي وم٢مِ  :ئامؾْم ذم اإلِ  واًمٗم٤ًمدِ  ورِ واًمنم   ـِ تَ اًمٗمِ  ـَ زُم٤مٟمف ُمِ  ـْ وُم٤م ي٘مرب ُمِ 

 ي٘مٕمدون قمًمي  ؿ ّٓني وأَ  ،ا٤مس ومتٜم٤ًم وذًّ ٔمؿ اًمٜمي قمْ أَ  ـْ دهؿ ُمِ ودمِ  ،اومْم٦ماًمري  ؾِ ٌَ ىمِ  ـْ ُمِ 

ش٦مِ ُمي اًمٗم٤ًمد سملم إُ  ٘م٤معِ يْ وإِ  واًمنمي   ـِ تَ ٜمٝمؿ ُمـ اًمٗمِ ٛمٙم  يُ 
(1). 

 ،ئامؾْم يـ اإلِ دِ  ـْ ه ُمِ ٤م ُيٕمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار وم٤ًمدُ هذا ممي  ويمؾ  »: $وىم٤مل أيًْم٤م 

يـ ا ًمدِ قمدوًّ  احدً ٚمْ ُمُ  ٤مدي٘مً ٟمْ اومْم٦م يم٤من زِ اًمري  ُمذه٥َم  عَ دَ تَ اًمذي اسمْ  ني  أَ ٤م ُيٌلم  وهق ممي 

 .(3)شئامؾْم اإلِ 

ذوي  ٔمؿُ قمْ ؿ أَ ّني وم٢مِ  :اومْم٦مُ ًم اًمري ؾمٞمي  ، ٓؿٌ ٚمْ وفمُ  ومٗمٞمٝمؿ ضمٝمٌؾ » وىم٤مل قمٜمٝمؿ أيًْم٤م:

 هْ إَ 
ِ
 .(2)شًًم ٚمْ ضمٝمئًا وفمُ  قاء

ـُ  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ   ٧َم ًْ ومٚمَ  ،ضمقهٝمؿوُ  ـْ ُمِ  ةِ دَ رَ اًم٘مِ  خ٦مَ ًْ ٟمُ  أْ رَ ٘مْ شمَ  ملْ  نْ وم٢مِ »: $ ؿِ ٞم  اًم٘مَ  اسم

ٞم٤مر ظِم  داءُ قمْ ًم أَ وٓ ؾمٞمي  ،ٝمؿ٤ٌمهِ ؿْم أَ  رِ قَ اخلٜم٤مزير ذم ُص  ٦مَ خَ ًْ ٟمُ  أْ رَ ٛملم، واىمْ تقؾم  اعمُ  ـَ ُمِ 

قمغم  فم٤مهرةٌ  خ٦مَ ًْ هذه اًمٜم   ني : وم٢مِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ  ح٤مُب ْص أَ  ؿْ وهُ  ،ؾِ ؾُم اهلل سمٕمد اًمر  ؼ ِظمٚمْ 

، وهل شمٔمٝمر وختٗمك سمح٥ًم يم٤مشم٥ٍم  وهمػمِ  ،يم٤مشم٥ٍم  ،ـٍ ُمِ ١مْ ُمُ  ه٤م يمؾ  أُ رَ ٘مْ اومْم٦م يَ وضمقه اًمري 

وُمـ  ،ه٤م ـم٤ٌمقًم٤مأُ دَ رْ وأَ  ،احلٞمقاٟم٤مت ٨ُم ٌَ ظْم أَ  اخلٜمزيرَ  ني ف: وم٢مِ ثِ ٌْ اًم٘مٚم٥م وظُم  ٦مِ ظمٜمزيريي 

 .(4)شٞمفًمَ ٤ٌمدر إِ ف ومٞمُ ٕمِ ٞمْ ضمِ قمـ رَ  ٤ًمنُ ٟمْ وي٘مقم اإلِ  ،ٝم٤مٚمُ يمُ ٠مْ ومئا يَ  ،٤ٌمِت ٞم  ف يدع اًمٓمي ٟمي ف أَ تِ ظم٤مصٞمي 

ح٤مسم٦م، واًمَ٘مْدَح ذم ؾم٤مدات اًمّمي  رَ ٗمْ واًمٙمُ  ٤مدَ حْل اإلِ  واومُض رج اًمري ظْم وأَ »ًْم٤م: يْ وىم٤مل أَ 

ٌي ّم٤مرِ ٟمْ وأَ  ٤مِفِ ًمٞمَ وْ وأَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلِ ؾُم رَ  ِب زْ وطمِ  هلؿ  ٥ِم ٕمّم  واًمتي  ٧ِم ٞمْ ٌَ اًمْ  ؾِ هْ أَ  ٦مِ ه ذم ىم٤مًم٥م حم

 .(1)شؿوُمقآِت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 6/273ش )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م» (1)

 ( . 4/262ش )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م» (3)

 ( . 1/31ش )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م» (2)

 ( .386 – 1/381ش )ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة» (4)

 ( .3/71ش )إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من» (1)
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 :ضرْ اعمٜم٤موم٘ملم ذم إَ  ٤ًمدُ ومْ ج. إِ 

 ٞم٤مٟم٦مِ واخلِ  رِ دْ اًمٖمَ  دِ يَ  ُمد   ـْ ُمِ  يم٤من هؿ ُم٤م٤ًمدِ ومْ اعمٜم٤موم٘ملم وإِ  ٔمؿ وم٤ًمدِ قمْ أَ  ـْ ُمِ  ني  إِ َٓ أَ 

 قمْ َٕ 
ِ
 ،ؿ هلؿِّٓن ذْ ظِم  ـْ وُم٤م يم٤من ُمِ  ،٤مرَ ُمَ واًمدي  َؾ تْ خٜمقا ذم اعمًٚمٛملم اًم٘مَ ثْ ك يُ طمتي  ٦مِ ٚمي اعمِ  داء

 حم٤موًمتٝمؿ مَم إِ  ًم٘مد شمٓم٤مول هبؿ احل٤مُل  سمْؾ  هؿ..ؿ ًمٕمدو  طم٤مل ُمئاىم٤مِت  ؿْ ٤مهُ يي ٝمؿ إِ وختذيٚمِ 

 .(1)هرُ يمْ يمًم ؾمٌؼ ذِ  ِؼ ٚمَ ٓمَ ّْم همزوة سمٜمل اعمُ  ـْ ًمٕمقدة ُمِ يمًم ذم طم٤مدصم٦م ا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ  َؾ تْ ىمَ 

ه٘مقا زْ أَ  وْ أَ  ،ؿ ىمتٚمقا ُمًٚمٛملمّني أَ  ةِ ٌقي ذم زُمـ اًمٜم   ٤مريُخ ًمٜم٤م اًمتي  دْ ُص رْ مل يَ  ؿْ ٕمَ ٟمَ  ْي أَ 

ـي  -ل اًم٘م٤مسٛمِ ٚمْ قمِ  قمغم طمد   - واطًم٤مرْ أَ   سمذًمؽ ىمري٥ٌم  هق ؿمٌٞمفٌ  ُم٤م اًمذي هق صم٤مسم٧ٌم  وًمٙم

 قمْ سم٠مَ هذا اًمٓم٤مسمقر اخل٤مُمس ِ ٦مِ ٚمَ وِص  ةٍ ُمقآ ـْ ر ُمِ يمِ ذُ  وهق ُم٤م ،ُمٜمف
ِ
 ؾِ ِ٘مْ وٟمَ  ،اهلل داء

 ؿ قمٚمٞمٝمؿ.ٝمِ تٞمئاِِ اؾْم  ؾِ ٌُ ؾُم  وشمذًمٞمؾِ  ،ٞمٝمؿًمَ ارهؿ إِ ْه أَ 

 ،َؾ تْ ٘مَ اًمْ  ٤مَذَ ـ سمَ ممي  ؿمد  وأَ  ٔمؿُ قمْ ه أَ ءُ ف وسمئاف ومٜمٙم٤ميتُ ف وشمٚمؽ ومٕم٤مًمُ وُمـ هذا صٜمٞمٕمُ 

ً   ٛمَؾ قمْ وأَ  ُمـ  دٍ طَم أَ  ؾِ تْ وم٘ملم ًم٘مَ ُم٤ٌمذة اعمٜم٤م قمدمَ  ، وًمٕمؾي ئاَح ذم رىم٤مب اعمًٚمٛملم اًم

إْذ ًمق وىمع ُمٜمٝمؿ  :هم٤مي٤متؿ ُمع ت٘مٞمؼ ُمآرهبؿ وسمٚمقغِ  ؿُ هق اعمتئاِِ  ڤح٤مسم٦م اًمّمي 

 طم٤مهلؿ. ْم٤مِح تِ ؿ واومْ هيرِت  ٝمؿ واٟمٙمِم٤مِف سمزواهلؿ وىمتٚمِ  ٤مذاٟمً يْ ًمٙم٤من إِ  ،ذًمؽ

 ٤ًمٍت ؾمي ١مَ وُمُ  ُمرايمزَ  سم٤مـمؾٍ  وُمٜمٝم٩ٍم  حرٍف ٜمْ ُمُ  رٍ ٙمْ ومِ  اومْم٦م ويمؾ  ني ًمٚمٞمٝمقد واًمري ويمًم أَ 

ط ويتآُمر ومٞمٝم٤م، ٓم  ٞمٝم٤م وخُي ًمَ وي إِ ٠مْ يٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ويَ  يم٤مرَ وْ ٤مي٤م وزواي٤م وده٤مًمٞمز وأَ وظمٌ

ف ٟمي إِ  ،ؾمٞم٦ًمُ اًمدي  فوسم٤مـمٜمُ  ،ه اًمٕم٤ٌمدةُ ا فم٤مهرُ هلؿ ُم٘مرًّ  اًقؾمي ىمد أَ  ذْ إِ  :ومٙمذًمؽ اعمٜم٤موم٘مقن

 .ةِ ٌقي ٟمققمف ذم زُمـ اًمٜم   ـْ وُمٜمٝمًج٤م ومريًدا ُمِ  ٤مٚمقسمً ؾْم د ًمٞمٙمقن أُ ار اًمذي ؿُمٞم  اًمي   ُمًجدُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(صـــ )اٟمٔمر:  (1)
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  شاسايضِّ َظذُذ: 

 اًمذي سمٜم٤مه؟ ـِ : ُمَ 2س  ؟اًمٗمٙمرة ص٤مطم٥ُم  ـْ : ُمَ 3ف؟ س ِم٤مِِ ٟمْ إِ  ٦مُ :ُم٤م ىمّمي 1س 

ـْ إِ ٤1مُمتف؟ س ىمَ واقمل إلِ اًمدي  : ُم٤م4س    قمغم ُمر   ًمف ُمثٞمٌؾ  هْؾ  :6ف؟ س ٤مُمُ ُمَ : َُم

ْ  اعمقىمُػ  : ُم٤م٤7مريخ؟ س اًمت    سمف؟ فٌ ٌْ ٤م ًمف ؿِم ُمٜمف وممي  قمل  اًمنمي

 هذه احل٤مدصم٦م؟ ـْ ُمِ  اعمًتٗم٤مدةُ  ؼَمُ واًمٕمِ  روُس اًمد   : ُم٤م8س 

 ٤م..٤مسم٤مِت ضَم ذم إِ  ُؾ ُم  ٠مَ ُمٕمٝم٤م واًمتي  سمٜم٤م اًمقىمقُف  طمري   ٚم٦مٌ ئِ ؾْم ٤م أَ ّني إِ 

ٍَُؤايٗظ  ٘؟ؼا٥ِِْٔإ ١ُقٖص : َاٍُٖٚاأَل ا

٘م٤مل ًمف يُ  ِج رَ زْ ـ اخلَ ُمِ  ٌؾ ضُم ٞمٝم٤م رَ ًمَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ  مِ دَ ٘مْ ُمَ  : يم٤من ذم اعمديٜم٦م ىمٌَؾ اجلقاُب 

سمٕمده٤م  ٦مَ ٙمي  ُمَ مَم ًم٘مت٤مل اعمًٚمٛملم وقم٤مد إِ  دٍ طُم ج ُمع اعمنميملم يقم أُ ظمرَ  اه٥ِم اًمري  رٍ ٤مُمِ ق قمَ سمُ أَ 

 مَم إِ  يذه٥َم  نْ ى أَ أَ ومرَ  ڠ ٝمقرِ ذم آرشمٗم٤مع واًمٔم   آظمذٌ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اًمٜمي  رَ ُمْ أَ  ني ى أَ أَ ورَ 

٤مم ىمَ ٤مه وأَ ده وُمٜمي ومققمَ  ڤف ٌِ حْ وَص  ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ٛمي يًتٜمٍمه قمغم حُمَ  مِ وْ اًمر   ِؽ ٚمِ ُمَ  َؾ ىمْ رَ هِ 

دهؿ يٕمِ  ٥ِم يْ ٗم٤مق واًمري ؾ اًمٜم  هْ أَ  ـْ ُمِ  ّم٤مرِ ٟمْ ُمـ ىمقُمف ُمـ إَ   مج٤مقم٦مٍ مَم ٥م إِ قمٜمده ويمتَ 

هؿ رَ ُمَ  هق ومٞمف وأَ ه قمًمي ويٖمٚمٌف ويرد   ملسو هيلع هللا ىلص قَل ؾُم ٘م٤مشمؾ سمف اًمري يُ  سمجٞمشٍ  مُ دُ ٘مْ ف ؾمٞمَ ٟمي ٞمٝمؿ أَ ٛمٜم  ويُ 

تآُمرون ع اعمُ ا ًمف سمٕمد ذًمؽ ومنَم صدً رْ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف ويٙمقن ُمَ  مُ دُ ٘مْ  يَ خذوا ًمف ُمٕمِ٘مئًا يتي  نْ أَ 

 ُمٕم
ِ
 ٌَ ىمُ  عمًجدِ  ٤مورٍ جُم  ُمًجدٍ  ف ذم سمٜم٤مء

ٍ
 ار.اًمي   ومٙم٤من ُمًجدَ  ٤مء

ٍَُؤايٗظ ََايٖج ا  ش٠؟ِهائف صاحُب ِٔاْٞ: 

وهق  ،اًمٗمٙمرةِ  ِم٠مُ ٜمْ هق ُمَ  اه٥َم اًمري  رٍ ٤مُمِ ٤م قمَ سمَ أَ  ني أَ  ٦مِ صمٜم٤مي٤م اًم٘مّمي  ـْ ْمح ُمِ اجلقاب: يتي 

 اهللِ دِ ٌْ ٤مين سمٕمد قمَ اًمثي  ُؾ ضُم ف سم٤معمديٜم٦م ًمتٜمٗمٞمذه٤م، هذا هق اًمري ٤ٌمقمَ شمْ أَ  ويم٤مشم٥َم  ،هب٤م ٤مدَ ؿَم اًمذي أَ 

ـِ  ـِ  َب  أُ  سم َ  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم  ر واًمدي ٙمْ ذم ىمقُمف وذم اعمَ  ف واعمٙم٤مٟم٦مِ ذم اًمنمي
ِ
  ه٤مء

ِ
 ودي  واًمٕمداء
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 ٓي ي٘م٤مشمٚمقٟمؽ إِ  ٤مىمقُمً  دُ ضمِ أَ  ٓ :دٍ طُم يقم أُ  ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم اعمًٚمٛملم، وهق اًمذي ىم٤مل ًمٚمري 

 وزمي  ،ذٍ يقُمئِ  هقازنُ  ومٚمًمي اّنزُم٧ْم  ،لْمٍ ٜمَ  يقم طُم مَم ذًمؽ إِ  يزل يٗمٕمُؾ  ومٚمؿْ  .ىم٤مشمٚمٜم٤مك ُمٕمٝمؿ

ً   ٦مَ ٚمَ ٔمَ ٜمْ طَم  هذا هق واًمدُ  رٍ ٤مُمِ ق قمَ سمُ وأَ ، (1) اًمِم٤مممَم إِ  ٤مه٤مرسمً   (3)ڤ ٦مِ ٙمَ اعمئاِِ  ٞمؾِ هم

 ًُ  ٧م.ُمـ اعمٞم   احللي  ُج رِ خُيْ  ـْ ُمَ  ٤منَ حَ ٌْ وم

ٍَُؤايٗظ ََايُحايٖج ا  ٙ؟ٔذِِٝٝٔؼع يف َتٙ ٚػَشباػش تٓفَٝز ِٔ: 

ـُ وم٘مد ذيمَ  ،فٝمؿ ذم سمٜم٤مِِ ؾْم ف وأَ ف قمغم ؾمقىمِ ٤مُمتَ ىمَ  إِ ٤م اًمذي شمقممي ُمي : أَ اجلقاُب  يمًم  ٤ممٍ َِم هِ  ر اسم

ً   ضم٤مءَ   :ؿْ وهُ  ،ـ اعمٜم٤موم٘ملمقمنم ُمِ  ْل ٜمَ اصمْ  ًمءَ ؾْم أَ  ٦مِ ٌقيي ة اًمٜمي ػْم ذم اًم

ـُ  امُ زَ . ظُم 1 ـِ  دِ ٞمْ ُمـ سمٜمل قُمٌَ  دٍ ٤مًمِ ظَم  سم ـِ  ورِ ٛمْ سمٜمل قمَ  دِ طَم أَ  دٍ يْ زَ  سم  .ٍف قْ قمَ  سم

ـُ  ٦مُ ٌَ ٚمَ ٕمْ . صمَ 3 ـُ ا ٦مُ ٌَ ٚمَ ٕمْ صمَ  وْ أَ  ٥ٍم ٤مـمِ طَم  سم ـُ  .٥ٍم ٤مـمِ  طَم ِب أَ  سم ف ٟمي َٕ  :وومٞمف ٟمٔمرٌ  :اًمؼَم   دِ ٌْ قمَ  ىم٤مل اسم

 .(2)اد سمدرً ؿمٝمِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 4/91ش )شمٗمًػم أب اًمًٕمقد» (1)

سمـ صٞمٗمل سمـ اًمٜمٕمًمن اًمراه٥م إٟمّم٤مري صمؿ إود ُمـ سمٜمل وٞمٕم٦م سمـ  هق: طمٜمٔمٚم٦م اسمـ أب قم٤مُمر( 3)

زيد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو سمـ قمقف همًٞمؾ اعمئاِٙم٦م، اؾمتِمٝمد سم٠مطمد ىمتٚمف ؿمداد سمـ إؾمقد، ويم٤من 

ذيمر اًمٌٕم٨م وديـ قمٛمرو، ويم٤من ي أسمقه ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يٕمرف سم٤مًمراه٥م، واؾمٛمف قمٛمرو، وي٘م٤مل قمٌد

قم٤مٟمده وطمًده، وظمرج قمـ اعمديٜم٦م وؿمٝمد ُمع ىمريش وىمٕم٦م أطمد، صمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصٌل احلٜمٞمٗمٞم٦م، ومٚمًم سمٕم٨م اًمٜم

رضمع ىمريش إمم ُمٙم٦م، صمؿ ظمرج إمم اًمروم ومًمت هب٤م ؾمٜم٦م شمًع، وي٘م٤مل ؾمٜم٦م قمنم، وأقمٓمك هرىمؾ 

 .ي٤مًمٞمؾ اًمث٘مٗمل ُمػماصمف ًمٙمٜم٤مٟم٦م سمـ قمٌد

وأؾمٚمؿ اسمٜمف طمٜمٔمٚم٦م ومحًـ إؾمئاُمف، واؾمتِمٝمد سم٠مطمد، ٓ خيتٚمػ أصح٤مب اعمٖم٤مزي ذم 

ؿم٤مهلم سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ إمم هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: اؾمت٠مذن طمٜمٔمٚم٦م سمـ أب  ذًمؽ.وروى اسمـ

ُمٕمروم٦م »ذم ىمتؾ أسمقهيًم ومٜمٝم٤ممه٤م قمـ ذًمؽ. يٜمٔمر:  ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ ؾمٚمقل رؾمقل اهلل  اهلل سمـ أب وقمٌدقم٤مُمر 

اإلص٤مسم٦م ذم »(، 277، ٓسمـ ُمٜمده )ص: شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»(، 812/ 3، ٕب ٟمٕمٞمؿ )شاًمّمح٤مسم٦م

 (.119/ 3طمجر )، ٓسمـ شمتٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م

 (. 3/313ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»يٜمٔمر:  (2)



 271 

 

 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـُ  . ُُمٕمت ٥ٌم 2 ـِ  ٦مَ ٞمٕمَ ٌِ ُمـ سمٜمل َو  ػْمٍ َِم ىمُ  سم  .دٍ يْ زَ  سم

ـُ  ٦مَ ٌَ ٞمْ ٌِ ق طَم سمُ . أَ 4 ـِ  ٦مَ ٕمَ ٞمَ ٌِ ُمـ سمٜمل َو  رِ قمَ زْ إَ  سم  .دٍ يْ زَ  سم

ـُ  ٤مدُ ٌي . قمَ 1 ـِ  ؾِ ٝمْ ق ؾَم ظُم أَ  ٍػ ٞمْ ٜمَ طُم  سم ـِ  ورِ ٛمْ ُمـ سمٜمل قمَ  ٍػ ٞمْ ٜمَ طُم  سم  ٍف قْ قمَ  سم

ـُ  ٦مُ يَ ٤مرِ . ضَم 6  .رٍ ٤مُمِ قمَ  سم

ـُ  عٌ ٛم  . جُمَ 7 ـِ  ٦مَ يَ ٤مرِ ضَم  سم  .رٍ ٤مُمِ قمَ  سم

ـُ  دٌ يْ . زَ 8 ـِ  ٦مَ يَ ٤مرِ ضَم  سم  .رٍ ٤مُمِ قمَ  سم

ـُ  ٌؾ تَ ٌْ . ٟمَ 9  ُمـ سمٜمل ُوٌٕمٞم٦م. ِث ٤مرِ احلَ  سم

 .ٌٕمٞم٦مُمـ سمٜمل ُو  ٌج زَ حْ . سمَ 11

 ٌٕمٞم٦مسمـ قمثًمن ُمـ سمٜمل ُو  ج٤مدٌ . سمِ 11

 .(1)سمـ زيد ٦مُمـ سمٜمل أُمٞمي سمـ صم٤مسم٧م  ٦مٌ يٕمَ دِ . وَ 13

سمًمذا أقمٜم٧م ذم هذا  :ُمٜمٝمؿ رضمئًا  ڤاخلٓم٤مب  سمـ ؾم٠مل قمٛمر ىم٤مل قمٙمرُم٦م:

 .(3)ؿوم٘م٤مل: أسمنم هب٤م ؾم٤مري٦م ذم قمٜم٘مؽ ذم ضمٝمٜمي  .أقمٜم٧م ومٞمف سم٤ًمري٦م :اعمًجد؟ ىم٤مل

 ايذٚاعٞ إلقاَت٘؟ ايظؤاٍ ايشابع: َا

ي٦م وم٘مد ضم٤مءت أ ،اجلقاب: أُّم٤م اًمدواقمل وإؾم٤ٌمب وراء إىم٤مُمتف وإٟمِم٤مِف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .اًمٙمريٛم٦م سمٌٞم٤من ذًمؽ ودمٚمٞمتف

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .[117]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/327، ٓسمـ هِم٤مم )شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»يٜمٔمر:  (1)

 (. 8/313ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»يٜمٔمر: (3)
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 ،وإظمئاص اًمٕم٤ٌمدة ًمف ،ًمن سم٤مهللإن اعمٕمٝمقد واعمنموع ذم قمًمرة سمٞمقت اهلل أّن٤م ًملي

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت }: وإلىم٤مُم٦م ذيمره

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ىت يت

 .[26]ؾمقرة اًمٜمقر: {ٺ ٿ ٿ ٿ

 ٟمٞمئ٦م.. زواي٤مه٤م اعم١ماُمرات اًمدي ر ذمشُمدسمي  ال سمٞمقت اهلل ًمتٙمقن أويم٤مرً ٤م أن شمتحقي أُمي 

ومٝمق ُمٜمٙمر ظمٓمػم وطمرب ؿمٜمٞمٕم٦م ت٤مك ظمٚمػ  ،وشُمٜم٩ًم ومٞمٝم٤م ظمٞمقط اعمٙمٞمدة واعمٙمر

يّمقغ  إٟمف ًمٕمٛمؾ ٓ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل.. ٚمًمء أًمقان اخلديٕم٦م واًمّمد  أقمٛمدت٤م ذم اًمٚمٞم٤مزم اًمٔمي 

 .(1)ًمئٞمؿ د ُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف إٓ ذيمل  وٓ حُيد   ،آًمٞم٤مشمف إٓ ُم٤ميمر ظمٌٞم٨م

 {ٱ ٻ ٻ ٻ}واًمتل ُمٜمٝم٤م:  ،ؽ اًمدواقمل وإؾم٤ٌمبوم٢ممم سمٞم٤من شمٚم

 .ة اعم١مُمٜملم وُم٤ًمءتؿ.. أي يم٤من ىمّمد ُمـ أىم٤مُمقه ُمْم٤مري [117]ؾمقرة اًمتقسم٦م:

ٌي  ىم٤مل اسمـ :ىم٤مل اًمقاطمدي : ڤاًمتٗمًػم  ؾِ هْ أَ  ٦مُ وقم٤مُمي  ةُ ٤مدَ تَ ٤مس وجم٤مهد وىمَ قم

 ىمُ  ون سمف ُمًجدَ ْم٤مر  سمٜمقه يُ  اضارً  اذوا ُمًجدً اًمذيـ اختي 
ٍ
 .(3)٤ٌمء

 وذم رواي٦مٍ . (2)شارَ  ِضَ َٓ وَ  رَ َضَ  َٓ : »ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اًمٜمي  ىمقَل  ڤ ةَ رَ يْ رَ ق هُ سمُ روى أَ 

 .(4)شاهلُل فُ ٤مىمي ؿَم  ٤مقي ؿَم  ـْ ُمَ وَ  ،اهللُ  هُ ٤مري َو  ٤مري َو  ـْ ُمَ »زاد: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ٕمحد اًمٗمقرشمٞمف.96 – 91، سمتٍمف يًػم )شُمقىمػ اًم٘مرآن ُمـ اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم» (1)

 (.16/147ش )شمٗمًػم اًمرازي» (3)

، 3241ف، يمت٤مب: ذيمر اًم٘مْم٤مة، سم٤مب: ُمـ سمٜمك ذم طم٘مف ُم٤م يي سمج٤مره، سمرىمؿ: )أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم (2)

صحٞمح ؾمٜمـ اسمـ »(، ُمـ طمدي٨م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م واسمـ قم٤ٌمس، وصححف إًم٤ٌمين ذم 3241

 (.1896، سمرىمؿ: )شُم٤مضمف

(، ُمـ 3243أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، يمت٤مب: ذيمر اًم٘مْم٤مة، سم٤مب: ُمـ سمٜمك ذم ىمف ُم٤م يي سمج٤مره، سمرىمؿ: ) (4)

 (.1897ش )صحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف» سُم٦م، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم طمدي٨م أب
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 معهم
لذي ُيؽِ ه الؿـاشلَ كْ أَ  ْي أَ  ..{یجئ} ا لؽػر  ؼون بباطث ا ورهمـ  ف كه يف صد  ،و

ونَ  بنُ  ..(1)لـشر الؽػر قاطدةً  ولقؽ سٍ ب  طَ  قال ا رً يُ  :ڤ ا يد به ضر  ار

ًر  ،مـقنمْ لؾؿُ  ـ   اوكػ  بال
 

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلص بي

 .[117]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {پ پ پ}

وهذا  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ئاة ُمع اًمٜمي قمـ اًمّمي  قامٌ ىمْ ػ أَ ُمٜملم ًمٞمتخٚمي ١مْ اعمُ  ىمقن سمف مج٤مقم٦مَ ُيٗمر   :ْي أَ 

 اًم٘مٚمقِب  ًمٞمُػ ٠مْ ووع اجلًمقم٦م شمَ  ـْ ُمِ  ٝمرَ فمْ إَ  َض رْ واًمٖمَ  ؼمَ يمْ إَ  ّمدَ ٘مْ اعمَ  ني  أَ مَم ِمػم إِ يُ 

ُمـ َوَضِ  سم٤معمخ٤مًمٓم٦م وشمّمٗمق اًم٘مٚمقُب  ُس ٟمْ ك ي٘مع إُ طمتي  ٤مقم٦م..قمغم اًمٓمي  واًمٙمٚمٛم٦مِ 

 :ُمٜملم١مْ اعمُ  سمذًمؽ شمٗمريُؼ  اعمرادَ  ني ًػم: إِ ٗمْ اًمتي  ؾِ هْ ـ أَ ُم واطمدٍ  وىم٤مل همػمُ ، (2)٘م٤مدطْم إَ 

 ٌَ ذم ُمًجد ىمُ  ٤مقن مجٞمٕمً ّمٚم  ؿ يم٤مٟمقا يُ ّني َٕ 
ٍ
 .(4)٤مء

 .[117]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ}

ويٚمزم  .ه ًمفدي قمَ ا أَ ذَ إِ  :ًمٚم٘مت٤مل اجلٞمَش  دَ َص رْ : أَ ي٘م٤مل ًمٖم٦مً  :٦مُ ٝمٞمئَ واًمتي  دادُ قمْ : اإلِ ص٤مدُ رْ اإلِ 

ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم  ني ًمف، واعمٕمٜمك: هق أَ  عم٤م ُأقمدي  ٥ُم ىم  واًمؽمي  آٟمتٔم٤مرُ  ٦مِ ئَ ٞمِ ٝمْ داد واًمتي قمْ ُمـ اإلِ 

 اًمذي يم٤من ىمدْ  ٥ُم اهِ اًمري  رٍ ٤مُمِ ق قمَ سمُ وهق أَ  ،هرِ ُمْ سُمٜمل سم٠مَ  ـْ هؿ ًم٘مدوم ُمَ وا ُمًجدَ د  قمَ ىمد أَ 

٘م٤مشمؾ يُ  ه سمجٞمشٍ يٜمٍُم  نْ وم أَ اًمر   ٍَمَ ٞمْ وشمآُمر ُمع ىمَ  ،ُمع اعمنميملم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَل ؾُم طم٤مرب رَ 

 ُمٜملم ذم اعمديٜم٦م.١مْ واعمُ  ملسو هيلع هللا ىلص قَل ؾُم سمف اًمري 

 اويمٗمرً  اضارً » ٤مذهؿ ُمًجدهؿُمـ اخت   ًمٚمٛمٕمٜمك اعمت٤ٌمدرِ  ؿُ اعمئاِِ  راُب قمْ واإلِ 

ن هذه شمٙمق نْ أَ  ُمـ ىمٌؾ ،فقًمَ ؾُم ورَ  طم٤مرب اهللَ ـْ عمَ  اص٤مدً رْ ُمٜملم وإِ ١مْ سملم اعمُ  ٤موشمٗمري٘مً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/419ش )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق» (1)

 (.16/147ش )شمٗمًػم اًمرازي» (3)

 (. 8/313ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل» (2)

 (. 11/63ش )شمٗمًػم إًمقد»( و4/384ش )اًمدر اعمٜمثقر»اٟمٔمر:  (4)
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 ار واًمٙمٗمرِ ْض ؾ اإلِ ضْم َٕ  :ْي أَ  :ٚمفضْم َٕ   ُمٜمٝم٤م ُمٗمٕمقٌل يمئاًّ  ني قمغم أَ  ُمٜمّمقسم٦مً  اعمّم٤مدرُ 

 .(1) شًمخإ... ص٤مدِ رْ واإلِ  ريِؼ ٗمْ واًمتي 

دوا ًمدى اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ؿمٞمي  ت٦مُ اعمٌٞمي  داُف هْ هذه اًم٘مْم٤مي٤م سمٛمجٛمققمٝم٤م هل إَ 

 ًم هق ًمٚمْم  ٟمي ار إِ عمًجد اًمي   ٝمؿسمٜم٤مِِ  ؾم٥ٌَم  ني زاقمٛملم أَ  ،ومت٦مَ ورومٕمقا اًمئاي  ،اعمخدعَ 
ِ
 ٕمٗم٤مء

هذا  يمٞمدَ ٠مْ وا شمَ ادُ رَ ، ويمٕم٤مدة اعمٜم٤موم٘ملم أَ اعمٓمػمةِ  ٚم٦مِ ٞمْ ذم اًمٚمي  ٦م واحل٤مضم٦مِ اًمٕمٚمي  ؾِ هْ وأَ  ،ُمٜمٝمؿ

ًً  اعمٕمٜمك وشمٚمؽ اًمٖم٤مي٦مَ  ًً  ٤مشمٚمٌٞم  {ٿٹٺ ٿ ٿ ٿ } ؿ اًمٗم٤مضمرةِ ًمِّن يْ سم٠مَ  ٤موشمدًمٞم
ـي  ،[117]ؾمقرة اًمتقسم٦م: ًي  ٤مسمٞم٤مٟمً  :ص٤مدرْ يم٤من هلؿ سم٤معمِ  اهللَ  ًمٙم هؿ وُم٘م٤مصدِ  ،٦مِ ئَ ٞم  ًمٜمقاي٤مهؿ اًم

ٹ } ٝمؿٗمِ يْ زَ  وإيْم٤مِح  ،سمتٙمذيٌٝمؿ قمديدةٍ  يمًم ذم ُمقاوعَ  هلل  اإلِ  ت اجلقاُب ٠مْ ، ومٞمَ اخلٌٞمث٦مِ 

 .[117]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ٹ ٹ ڤ

٤م ّني د أَ ار جيِ ٝمؿ عمًجد اًمي  ِم٤مِِ ٟمْ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم إِ  سمٕم٦مَ رْ إَ  ؾ هذه اعم٘م٤مصدَ ُمي يت٠مَ  ـْ ُمَ  ني إِ 

 ،دارةاإلِ  وُمقوعُ  ،اًم٘مٞم٤مدة ومٝمق طمجرةُ  :٤ًمدِ ومْ اًمٗم٤ًمد واإلِ  ضمقاٟم٥َم  يمؾي  وطمقْت  ٧ْم شمَ أَ 

، ًمف وٛمػمٌ  دي قواؾْم  ،ض ًمف ىمٚم٥ٌم ُمرِ  ـْ ُمَ  ٌؾ وُمٚمج٠ٌم ًمٙمؾ  ف ُمقِِ ٟمي يمًم أَ  ،آٟمٓمئاىم٦م وىم٤مقمدةُ 

 ؿ.ِت ىمقي  وشمقهلمِ  ،ُمٜملم١مْ ٗمريؼ سملم اعمُ اًمتي  وخترج ُمٜمف ضمح٤مومُؾ  ..اُمراُت ١مَ ٤مك ومٞمف اعمُ ُت 

ٍَُؤايٗظ ََاخلاَُع ا َََُِإ ِٔ:   ٘؟ا

ً   ؾِ هْ أَ  ره٤م سمٕمُض ذيمَ  ٦مٌ ف ومٚمف ىمّمي ٤مُمُ ٤م إُمَ ُمي اجلقاب: أَ   ومٞمٝم٤م: ضم٤مءَ  ػَمِ اًم

ـَ  عَ ٛم  جُمَ  ني إِ »  ّمكم  ويم٤من يُ  ،هثرَ يمْ أَ  آنِ رْ ىمد مجع ُمـ اًم٘مُ  ٤مَدصمً طم ٤ميم٤من همئاُمً  (3) ضَم٤مِرَي٦مَ  سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/419ش )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق» (1)

ـُ ضم٤مر (3) ُع سْم ـِ  -، سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م واًمث٤مء اعمثٚمث٦مشطَم٤مِرصَم٦مَ »ذم اًمٓمٌ٘م٤مت  -ي٦م هق: جُمَٛم  ِع سْم ـِ جُمَٛم  ـِ قَم٤مُِمِر سْم سْم

ـِ زيد، وأُمف ٟم٤مِٚم٦م سمٜم٧م ىمٞمس سمـ قمٌدة سمـ أُمٞم٦م، ومقًمد جمٛمع سمـ ضم٤مري٦م حيٞمك  ٌَْٞمَٕم٦َم سْم ـِ ُو اًْمَٕمٓمي٤مِف سْم

٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ اهلل ومجٞمٚم٦م، وأُمٝمؿ ؾمٚمٛمك سمٜم٧م صم٤مسم٧م سمـ اًمدطمداطم وقمٌٞمد اهلل، ىمتئا يقم احلرة. وقمٌد

 همٜمؿ سمـ إي٤مس ُمـ سمكم.

ٌَْٞمَٕم٦َم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م: يمَِنُ  ـِ ُو ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٛمر وهمػمه: يم٤من ي٘م٤مل ًمٌٜمل قم٤مُمر سمـ اًْمَٕمٓمي٤مِف سْم

َه٥ِم: ًمنمومٝمؿ ذم ىمقُمٝمؿ. ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٛمر: يم٤من ؾمٕمد سمـ قمٌٞمد اًم٘م٤مرئ ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ   =اًمذي
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـِ  ورِ ٛمْ ُمـ سمٜمل قمَ  وذه٥م رضم٤مٌل  ب اعمًجدُ ٤م ظُمر  ف عمي إٟمي  ؿي صمُ  ،هبؿ ومٞمف يم٤مٟمقا  ٍف قْ قمَ  سم

ـِ  ورِ ٛمْ قن سمٌٜمل قمَ ّمٚم  يُ  ٛمف ذم ومٙمٚمي  ڤ رَ ٛمَ قمُ  ويم٤من زُم٤منُ  ،ذم ُمًجدهؿ ٍف قْ قمَ  سم

 :رَ ٛمَ وم٘م٤مل ًمٕمُ  ؟اراعمٜم٤موم٘ملم ذم ُمًجد اًمي   ٤ممِ ُمَ سم٢مِ  َس ٞمْ ًمَ أَ  ،ٓ :وم٘م٤مل ، هبؿّمكم  ًمٞمُ  عٍ ٛم  جُمَ 

  قمٚمٛم٧ُم  ُم٤م ،ههمػمُ  فَ ًمَ إِ  واهلل اًمذي ٓ ڤُمٜملم ١مْ اعمُ  ػْمَ ُمِ ي٤م أَ 
ٍ
 ،هؿرِ ُمْ ُمـ أَ  سمٌمء

وُم٤م  ، هبؿصكم  ُمقين أُ وم٘مدي  ،ُمٕمٝمؿ آنَ رْ ىمُ  ويم٤مٟمقا ٓ ،آنِ رْ ًمٚم٘مُ  ٤مىم٤مرًِ  ٤مهمئاُمً  ٧ُم ٜمْ ل يمُ وًمٙمٜم  

ـِ طْم  قمغم أَ ٓي هؿ إِ رِ ُمْ أَ  ـْ ى ُمِ رَ أَ  ؿ ُمـ طم٤مهلِ  ْي ـ أَ  ذيمروا ـ وذم رواي٦م ـ وًمق قمٚمٛم٧ُم  ُم٤م ً

 .(1) شئاة هبؿه سم٤مًمّمي رَ ُمَ ىمف وأَ وصدي  ڤ رُ ٛمَ ه قمُ ومٕمذرَ  .ُمٕمٝمؿ ٧ُم ٞمْ صٚمي  ـ ُم٤م

ٍَُؤايٗظ ٌِادُغايٖظ ا ٖ : ٌْ  اسٜخ؟ايٖت ع٢ً َشِّ ي٘ َجٝ

 يمؿْ  ث٤مل:ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعم :رُ ٤مِِ ٔموٟم ٤ٌمهٌ ؿْم ٤مريخ أَ اًمتي  ار قمغم ُمر  اًمي   : وعمًجدِ اجلقاُب 

 ٟمْ ذم اإلِ  ٛمٞمؿ وروقم٦مً ّْم ذم اًمتي  ى ُمـ اهلل شمراه٤م هم٤مي٦مً سُمٜمٞم٧م قمغم همػم شم٘مقً  هل ُم٤ًمضمدُ 
ِ
 ِم٤مء

٘م٤مم د، شمُ ٕم٘مَ ع شمُ دَ ًمٜمنم اًمٌِ  قي٦مٌ ًمْ وأَ  ،دٌَ ٕمْ شمُ  ومٗمٞمٝم٤م ىمٌقرٌ  ؟ضارٍ  ٝم٤م ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ُم٤ًمضمدُ ًمٙمٜمي 

 وْ إَ  شم٘مديسِ  وحم٤مضاُت  ،راوم٦ماخلُ  ومٞمٝم٤م دروُس 
ِ
 ٕمقن سمٗمٙمرٍ ٌ  ج اعمتِم، وُمٜمٝم٤م يتخري ًمٞم٤مء

 .ُمٜمحروم٦مٍ  وـمري٘م٦مٍ  ،ظم٤مـمئٍ  وُمٜمٝم٩ٍم  ،و٤ملٍّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إُم٤مم ُمًجد سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف، ومٚمًم ىمتؾ سم٤مًم٘م٤مدؾمٞم٦م، اظمتّمؿ سمٜمق قمٛمرو سمـ قمقف ذم قمقف  =

اإلُم٤مُم٦م إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وأمجٕمقا أن ي٘مدُمقا جمٛمع سمـ ضم٤مري٦م، ويم٤من يٓمٕمـ قمغم جمٛمع ويٖمٛمض 

قمٚمٞمف: ٕٟمف يم٤من إُم٤مم ُمًجد اًميار، وم٠مسمك قمٛمر أن ي٘مدُمف، صمؿ دقم٤مه سمٕمد ذًمؽ، وم٘م٤مل: ي٤م جمٛمع 

٤م، ويم٤مٟم٧م اًم٘م٤مًم٦م زم قمٝمدي سمؽ واًمٜم٤مس ي٘م قًمقن ُم٤م ي٘مقًمقن، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم يمٜم٧م ؿم٤مسمًّ

 هيٕم٦م، وم٠مُم٤م اًمٞمقم وم٘مد أسمٍمت ُم٤م أٟم٤م ومٞمف وقمروم٧م إؿمٞم٤مء.

وم٠ًمل قمٜمف قمٛمر وم٘م٤مًمقا: ُم٤م ٟمٕمٚمؿ إٓ ظمػًما، وًم٘مد مجع اًم٘مرآن وُم٤م سم٘مل قمٚمٞمف إٓي ؾمقر يًػمة، 

وٓ يٕمٚمؿ ُمًجد يتٜم٤مومس ذم إُم٤مُمف وم٘مدُمف قمٛمر، ومّمػمه إُم٤مُمٝمؿ ذم ُمًجد سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف، 

ُمثؾ ُمًجد سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف، وُم٤مت جمٛمع سم٤معمديٜم٦م ذم ظمئاوم٦م ُمٕم٤موي٦م اسمـ أب ؾمٗمٞم٤من، وًمٞمس ًمف 

(، اإليمًمل، ٓسمـ 61/ 1، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 273/ 4ش )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»قم٘م٥م. 

 (.441/ 1ًمٚمدارىمٓمٜمل )ش اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ»(، 3/ 3ُم٤ميمقٓ )
 (.2/16ش )ؾمػمشمف»ه اسمـ هِم٤مم ذم ذيمر (1)
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 ٤ًمُت ؾمي ١مَ واعمُ  ٦مُ احلداصمٞمي  دي٦مُ ٟمْ وإَ  ٦مُ اًمٕمٚمًمٟمٞمي  ار يمذًمؽ اعمدارُس اًمي   سمٛم٤ًمضمدِ  وؿمٌٞمفٌ 

 ضم٦مِ ئاق واعمروي ظْم ًمألَ  اهل٤مدُم٦مِ  ٦مِ اقمٞمي ذَ اإلِ  ٤مِت واعمحٓمي  ٦مِ ٞمي اًمٗمْم٤مِِ  اًم٘مٜمقاِت  ذاُت  ٦مُ ئاُمٞمي قمْ اإلِ 

 .ٛم٦مِ ذيٚم٦م واجلريًمٚمري 

ق رَ اًمٗمِ  رِ وؾم٤مِِ  (1)٦مِ واًم٘م٤مدي٤مٟمٞمي  ٦مِ ٞمي واًمٌٝم٤مِِ  ٦مِ يم٤مًم٤ٌمسمٞمي  ٦مُ ٗم٤مىمٞمي اًمٜم   ًمُت ٜمٔمي يمذًمؽ اعمُ  

  (2)٦مّمػميي يم٤مًمٜمي  ..ٝم٦مٌ ُمقضمي  ٤مٌت ومجٕمٞمي  ٦مٌ ٛمَ ىم٤مِِ  اًمتل هل٤م يمٞم٤مٟم٤مٌت  (3)٦مِ اًم٤ٌمـمٜمٞمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(121، 121ص )ىمد ؾمٌؼ شمٕمريػ هلذه اًمٗمرق. اٟمٔمر:  (1)

، قمغم مجٚم٦م ُمـ اًمٗمرق واحلريم٤مت وآدم٤مه٤مت اًمٙمٗمري٦م، وجيٛمٕمٝم٤م شاًم٤ٌمـمٜمٞم٦م»اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م: يٓمٚمؼ هذا آؾمؿ  (3)

اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٕم٘م٤مِد وإقمًمل، سمدقمقى أن ًمٙمؾ فم٤مهٍر سم٤مـمٜم٤ًم وًمٙمؾ مجٞمًٕم٤م ُمٌدأ اًمتحٚمؾ ُمـ اًمٜمّمقص 

شمٜمزيؾ شم٠مويئًا، وضمٕمٚمقا اًمت٠مويؾ رؾم٤مًم٦م إِٛم٦م، وراُمقا سمذًمؽ اًمتحٚمؾ ُمـ ٟمّمقص اًمنمع يمٚمٝم٤م، وإدظم٤مل 

 أدي٤مّنؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م قمغم اإلؾمئام سم٤مؾمؿ اإلؾمئام، ويمؾ  يتديـ سمديٜمف سم٤مؾمؿ اإلؾمئام.

(: )إن اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م إٟمًم ًم٘مٌقا هب٤م 11صـ )شومْم٤مِح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م»يمًم ذم  )**(ىم٤مل أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم

ًمدقمقاهؿ أن ًمٔمقاهر اًم٘مرآن وإظم٤ٌمر سمقاـمـ دمري ذم اًمٔمقاهر جمرى اًمّٚم٥م ُمـ اًم٘منم، وأّن٤م 

سمّمقره٤م شمقهؿ قمٜمد اجلٝم٤مل إهمٌٞم٤مء صقًرا ضمٚمٞم٦م، وهل قمٜمد اًمٕم٘مئاء وإذيمٞم٤مء رُمقُز وإؿم٤مرات إمم 

 طم٘م٤مِؼ ُمٕمٞمٜم٦م(.

: )اًمذي يّمح قمٜمدي ُمـ ديـ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م أّنؿ دهري٦م زٟم٤مدىم٦م ي٘مقًمقن ٌٖمدادياًم٘م٤مهر اًم ىم٤مل قمٌد 

سم٘مدم اًمٕم٤ممل ويٜمٙمرون اًمرؾمؾ واًمنماِع يمٚمٝم٤م عمٞمٚمٝم٤م إمم اؾمت٤ٌمطم٦م يمؾ ُم٤م يٛمٞمؾ إًمٞمف اًمٓمٌع. اٟمٔمر: 

 .اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي ًمٕمٌدش اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»

....................... 

هـ( يم٤من ُمـ يم٤ٌمر 411ؾمئام، زيـ اًمديـ اًمٓمقد، وًمد قم٤مم ))**( حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اعمٚم٘م٥م سمحج٦م اإل

، شاًمًٌٞمط»، شاًمقؾمٞمط»، شاًمقضمٞمز»، شإطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ»اًمِم٤مومٕمٞم٦م وقمٔمًمء اًمٗمئاؾمٗم٦م واًمّمقومٞم٦م، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: 

 هـ(.111وهمػمه٤م. شمقذم قم٤مم )

ش ت اًمذه٥مؿمذرا»(، 4/111ش )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م»(، 1/462ش )وومٞم٤مت إقمٞم٤من»(، 7/33ش )إقمئام»اٟمٔمر: 

 (. 2/97ش )آداب اًمٚمٖم٦م»(، 3/191ش )ُمٗمت٤مح اًمًٕم٤مدة»(، 4/11)

ون ُمـ همئاة اًمِمٞمٕم٦م اًمزاقمٛملم  (2) هل طمريم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م فمٝمرت ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري أصح٤مهُب٤م ُيٕمد 

أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ آؾمتٕمًمر اًمٗمرٟمز ذم ؾمقري٤م اؾمؿ اًمٕمٚمقي لم متقهًي٤م وشمٖمٓمٞم٦م  -ڤ -شم٠مًمٞمف قمكمٍّ 

ً قمك اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م، 371ٝم٤م أسمق ؿمٕمٞم٥م حمٛمد سمـ ٟمّمػم اًمٜمٛمػمي  )ت حل٘مٞم٘متٝمؿ .. ُم١مؾم  هـ( ادي

 .ڤوأني حمٛمًدا ىمد ظمٚمؼ ؾمٚمًمن اًمٗم٤مرد  ملسو هيلع هللا ىلصيٕمت٘مدون أني قمٚمٞم٤ًّم ىمد ظمٚمؼ حمٛمًدا 

 =ىم٤مل اسمـ ٟمّمػم سم٢مسم٤مطم٦م اعمح٤مرم، وأطمؾي اًمٚمقاط سملم اًمرضم٤مل، يٕمٔم ٛمقن اخلٛمرة، وحيتًقّن٤م،  
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 هؿ.وهمػمِ  (3)٦مِ ٤مؿمٞمي واحلِمي  (1)روزواًمد  

 ، طمٞم٨م ٓض اخلٌٞمث٦مِ ومْ اًمري  قمـ ؿمجرة ق وشمٗمرقم٧ْم رَ ُمٕمٔمؿ هذه اًمٗمِ  ْت ٠مَ َِم وىمد ٟمَ 

ـٍ دِ  وْ ، أَ سيٍح  قم٘مؾٍ  وْ ، أَ صحٞمٍح  ٟم٘مؾٍ  ـْ ُمِ  و٤مسمطَ  شمتج٤مرى  قاءٌ هْ ًم هل أَ ٟمي وإِ  ،رادعٍ  ي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمقن ىمٓمٕمٝم٤م، يزقمٛمقن أن ًمٚمٕم٘مٞمدة سم٤مـمٜم٤ًم وفم٤مهًرا ... ويٕمٔم ٛمقن ؿمجرة اًمٕمٜم٥م ُمـ أضمؾ ذًم = ؽ، وحير 

 إًمخ.

٦م هؿ وؾم٤مِر  $ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م   قن سم٤مًمٜم ّمػميي شمٕم٤ممم: ه١مٓء اًم٘مقم اعمًٛمي

أصٜم٤مف اًم٘مراُمٓم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، سمؾ وأيمٗمر ُمـ اعمنميملم، وضرهؿ أقمٔمؿ 

 يمر أن دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ ُم٤ٌمطم٦م.ُمـ ضر اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم... وذ

( يمًم اشمٗمؼ قمٚمًمء اعمًٚمٛملم قمغم أٟمف ٓ دمقز ُمٜم٤ميمحتٝمؿ وٓ 21/141ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى»اٟمٔمر: 

 (.1/1ش )ُمقؾمققم٦م إدي٤من»تؾ  ذسم٤مِحٝمؿ وٓ جيقز دومٜمٝمؿ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم. اٟمٔمر: 

ف اخلٚمٞمٗم٦م اًمٗم٤مـمٛمل احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل، أ (1) ظمذت ضمؾي قم٘م٤مِده٤م قمـ اإلؾمًمقمٞمٚمٞم٦م، اًمدروز ومرىم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م شم١مًم 

وهل شمٜمت٥ًم إمم ٟمِمتٙملم اًمدرزي، ٟمِم٠مت ذم ُمٍم ًمٙمٜمٝم٤م مل شمٚم٨ٌم أن ه٤مضمرت إمم اًمِم٤مم، قم٘م٤مِده٤م 

( 421 -هـ 271ظمٚمٞمط ُمـ قمدة أدي٤من وأومٙم٤مر، اعم١مؾمس اًمٗمٕمكم هلذه احلريم٦م محزة سمـ قمكم اًمزوزين )

 أًميػ يمت٥م اًمٕم٘م٤مِد اًمدرزي٦م.

ٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾوُمـ قم٘م٤مِدهؿ شم٠مًمٞمف اخلٚمٞمٗم٦م ا  حل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل، وعم٤م ُم٤مت ىم٤مًمقا سمٖمٞمٌتف ورضمققمف. يٜمٙمرون ٕا

مجٞمًٕم٤م، وُيٚم٘مٌقّنؿ سم٤مٕسم٤مًم٦ًم، يٕمت٘مدون ٟمًخ دي٤مٟمتٝمؿ ًمٙمؾ اًمنماِع، ي١مُمٜمقن  قمٚمٞمٝمؿ اًمّمئاة واًمًئام

سمتٜم٤مؾمخ إرواح، ويٜمٙمرون اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، يًتٌٞمحقن دُم٤مء همػمهؿ وأُمقاهلؿ وظمّمقًص٤م اعمًٚمٛملم، يٕمٞمش 

 ( .337 – 332ؿ اًمٞمقم ذم ًمٌٜم٤من وؾمقري٤م. )اٟمٔمر: ُمقؾمققم٦م إدي٤من ُمـ هم٤مًمٌٝم

احلِم٤مؿمقن : ـم٤مِٗم٦م إؾمًمقمٞمٚمٞم٦م وم٤مـمٛمٞم٦م ٟمزاري٦م اٟمِم٘م٧م قمـ اًمٗم٤مـمٛمٞملم، شمدقمق إمم إُم٤مُم٦م ٟمزار سمـ  (3)

اعمًتٜمٍم سم٤مهلل وُمـ ضم٤مء ُمـ ٟمًٚمف، وُم١مؾمًٝم٤م احلًـ سمـ اًمّم٤ٌمح، متٞمزت هذه اًمٓم٤مِٗم٦م سم٤مطمؽماف 

ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وديٜمٞم٦م ُمتٕمّم٦ٌم، وُمـ أسمرز قم٘م٤مِد اًم٘مقم: شمٚمت٘مل ُمٕمت٘مداتؿ ُمع  اًم٘متؾ وآهمتٞم٤مل ٕهداف

 ُمٕمت٘مدات اإلؾمًمقمٞمٚمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م ضورة وضمقد إُم٤مم ُمٕمّمقم. 

ىم٤مل سمٕمض زقمًمِٝمؿ سمتٜم٤مؾمخ إرواح، احل٩م ًمدهيؿ فم٤مهره إمم اًمٌٞم٧م احلرام وطم٘مٞم٘متف إمم إُم٤مم 

هـ( اٟمخرط 173ًمٕمديؿ : ذم قم٤مم )اًمزُم٤من فم٤مهًرا أو ُمًتقًرا، ىم٤مل قمٜمٝمؿ اعم١مّرخ يمًمل اًمديـ سمـ ا

ؾمٙم٤من ضمٌؾ اًمًًمق ذم أصم٤مم واًمٗمًقق وأؾمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤معمتٓمٝمريـ واظمتٚمط اًمرضم٤مل ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٜم٤ًمء 

ذم طمٗمئات اًمنماب ومل يٛمتٜمع رضمؾ قمـ أظمتف أو اسمٜمتف وارشمدت اًمٜم٤ًمء ُمئاسمس اًمرضم٤مل ... إًمخ. 

 (. 318 - 312)ص: ش ُمقؾمققم٦م إدي٤من»اٟمٔمر: 
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ـي  ح٤مهب٤م يمًم يتج٤مرى اًمٙمٚم٥ُم ْص سم٠مَ  ُمـ  رىمٞم٘م٦مٍ  رقمقا سمٖمئاًم٦مٍ ادي  اًم٘مقمَ  سمّم٤مطمٌف، وًمٙم

ِِ ًِ ٗمُ ٟمْ ًمٞمدومٕمقا قمـ أَ  :٤موٟمٗم٤مىمً  ائام زورً ؾْم اإلِ   ً  اًم َؾ ٝمؿ همقا
ِ
ٝمؿ  ومٝمؿ يمًم وصٗمَ ٓي ، وإِ قء

  .(1)اعمحُض  ف اًمٙمٗمرُ ، وسم٤مـمٜمُ ُض ومْ ُمذهٌٝمؿ اًمري  فم٤مهرُ : ٝمؿ سم٘مقًمف، وومْمحَ اًمٖمزازم  

  :ارً صمَ ٙم٤مه٤م أَ ٟمْ وأَ  اار ظمٓمرً اًمي   ُم٤ًمضمدِ  ؿمد  أَ  ـْ وُمِ 

 (2)قدؾْم ٤م ٟمقادي اًمٚمٞمقٟمز إَ واًمتل خمرضم٤مُت ، (3)٦ميم٤معم٤مؾمقٟمٞمي  ٦مُ اًمٞمٝمقديي  ًمُت ٜمٔمي اعمُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.27ش )٦مومْم٤مِح اًم٤ٌمـمٜمٞم» (1)

أُم٤م ش. اًم٘مقة اخلٗمٞم٦م»ون إطمرار أو اًمٌٜم٤مء احلّر ويم٤من اؾمٛمٝم٤م ؤاعم٤مؾمقٟمٞم٦م ًمٖم٦م: ي٘مّمد هب٤م اًمٌٜمي٤م (3)

اصٓمئاطًم٤م: ومٝمل ُمٜمٔمٛم٦م هيقدي٦م هي٦م إره٤مسمٞم٦م هم٤مُمْم٦م حمٙمٛم٦م اًمتٜمٔمٞمؿ تدف إمم وًمن ؾمٞمٓمرة 

ّمٞم٤مت اعمرُمقىم٦م ذم اًمٞمٝمقد قمغم اًمٕم٤ممل وشمدقمق إمم اإلحل٤مد واإلسم٤مطمٞم٦م واًمٗم٤ًمد، ضمؾ أقمْم٤مِٝم٤م ُمـ اًمِمخ

 اًمٕم٤ممل.

ىم٤مل احل٤مظم٤مم ٓيمقيز: اعم٤مؾمقٟمٞم٦م هيقدي٦م ذم شم٤مرخيٝم٤م ودرضم٤مت٤م وشمٕم٤مًمٞمٛمٝم٤م ويمٚمًمت اًمن  ومٞمٝم٤م، هيقدي٦م 

 ُمـ اًمٌداي٦م إمم اًمٜمٝم٤مي٦م.

م(، 42أُم٤م قمـ شم٤مريخ فمٝمقره٤م ومٕمغم ظمئاف ؿمديد: ًمتٙمتٛمٝم٤م اًمِمديد، واًمراضمح أّن٤م فمٝمرت ؾمٜم٦م )

ويمتٌف وسم٤مًمٖمٞمٌٞم٤مت، اًمٕمٛمؾ قمغم شم٘مقيض إدي٤من، اًمًٕمل ذم وُمـ ُم٤ٌمدِٝم٤م: يٙمٗمرون سم٤مهلل ورؾمٚمف 

إؾم٘م٤مط احلٙمقُم٤مت اًمنمقمٞم٦م واًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م ... إًمخ، إسم٤مطم٦م اجلٜمس، يٌث قن اًمٗمرىم٦م ويقرصمقن 

اًمٕمداوات ويٌٕمثقن روح اًمٗمقى اًمٗمٙمري٦م واًمٕمّمٌٞم٤مت اًمٓم٤مِٗمٞم٦م، اًمٕمٛمؾ قمغم اًمًٞمٓمرة قمغم رؤؾم٤مء 

 اعمٜمٔمًمت اًمدوًمٞم٦م سمؽمؤؾمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ أطمد اعم٤مؾمقٟمٞملم، اًمدول ًمْمًمن شمٜمٗمٞمذ أهداومٝمؿ، اًمًٞمٓمرة قمغم

 يمٛمٜمٔمٛم٦م إُمؿ اعمتحدة ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمٕمٚمقم، وُمٜمٔمًمت إرص٤مد اًمدوًمٞم٦م، وهمػمه٤م.

شمًٞمٓمر قمغم ُمٕمٔمؿ وؾم٤مِؾ اإلقمئام ودور اًمّمح٤موم٦م واًمٜمنم ذم اًمٕم٤ممل، هلؿ قمّم٤مسم٤مت إره٤مسمٞم٦م شم٘مقم 

أن ُم٤ٌمدِٝم٤م احلري٦م واعم٤ًمواة واإلظم٤مء. اٟمٔمر: سمتٜمٗمٞمذ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلضمراُمٞم٦م، شمزقمؿ اعم٤مؾمقٟمٞمي٦م فم٤مهًرا 

ش اعمذاه٥م اعمٕم٤مسة وُمقىمػ اإلؾمئام ُمٜمٝم٤م»( ويمذًمؽ 414 – 447ُمـ )ش ُمقؾمققم٦م إدي٤من»

 (.118 -31اًمرمحـ قمٛمػمة ) ًمٚمديمتقر/ قمٌد

ٟمقادي اًمٚمٞمقٟمز إؾمقد: جمٛمققم٦م ٟمقاد ذات ـم٤مسمع ظمػمي واضمتًمقمل ذم اًمٔم٤مهر، ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٕمدو أن  (2)

ُمٚمٖمـ »ُمـ اعمٜمٔمًمت اًمٕم٤معمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمًمؾمقٟمٞم٦م اًمتل شمديره٤م أص٤مسمٕمٝمؿ، ُم١مؾمًٝم٤م شمٙمقن واطمدة 

م( سمحٞم٨م شمْمؿ رضم٤مل إقمًمل ُمـ خمتٚمػ أٟمح٤مء اًمقٓي٤مت 1911، سمدأ ومٙمرت٤م قم٤مم )شضمقٟمس

هؿ سم٤مًمٚمٞمقٟمز إؾمقد   =اعمتحدة، ويم٤من أول ٟم٤مد شم٠مؾمس ذم ُمديٜم٦م ؾم٤مٟم٧م أٟمٓمقٟمٞمق سمتٙم٤ًمس، وُمًًمي
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 .(3)ؿمٝمقد هيقه ٛم٦مُ ٜمٔمي ويمذًمؽ ُمُ  (1)واًمروشم٤مري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٟمنم  -اًمدقمقة ًملظم٤مء واحلري٦م واعم٤ًمواة.  -. شمتجغم أٟمِمٓمتٝمؿ اًمٔم٤مهرة ذم: رُمًزا إمم اًم٘مقة واجلرأة. =

اًمٕمٛمؾ  -ُم٤ًمقمدة اعمٙمٗمقوملم ودقمؿ اعمنموقم٤مت اخلػمي٦م.  -ُمٕم٤مين اخلػم واًمتٕم٤مون سملم اًمِمٕمقب. 

 قمغم ٟمنم اعمٕمروم٦م سمٙمؾ اًمقؾم٤مِؾ اعمٛمٙمٜم٦م.

ختٗمل وراءه٤م  ًمٙمـ ظمٓمقرة هذه اًمٜمقادي شمٙمٛمـ ذم : أ( ٟمِم٤مـم٤مت٤م اخلػمي٦م اًمٔم٤مهرة يمٛمّمٞمدة

أهداف اعم٤مؾمقٟمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م. ب( جيٞمدون مجع اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمِمئقن اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م ًمٚمٌٚمد 

اًمديـ »اًمذي يٕمٛمٚمقن ومقق أروف، صمؿ ُيٌٕم٨م هب٤م إمم ُمريمز اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕم٤معمل. ج( يرددون داًًِم ؿمٕم٤مر 

 (.421 – 421ش )ُمقؾمققم٦م إدي٤من»اٟمٔمر: ش. هلل واًمقـمـ ًمٚمجٛمٞمع

، شاًمتٜم٤موب»روشم٤مري: ُمٜمٔمٛم٦م ُم٤مؾمقٟمٞم٦م شمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمٝمقدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وىمد ضم٤مء هذا آؾمؿ ُمـ اًم (1)

شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمرة اًمتل ص٤مطم٧ٌم آضمتًمقم٤مت إومم ٕقمْم٤مء اًمٜم٤مدي اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕم٘مدوّن٤م ذم ُمٙم٤مشمٌٝمؿ 

، أول ٟم٤مد ًمٚمروشم٤مري ذم ُمديٜم٦م شسمقل ه٤مريس»م( أؾمس اعمح٤مُمل 1911سمِمٙمؾ ُمتٜم٤موب، ومٗمل قم٤مم )

م( يم٤مٟم٧م ىمد اُمتدت احلريم٦م إمم صمًمٟملم دوًم٦م وأصٌح 1947ق .. صمؿ سمٕمد ووم٤مة اعم١مؾمس قم٤مم )ؿمٞمٙم٤مهم

( قمْمًقا، وذم سمئاد قمرسمٞم٦م وإؾمئاُمٞم٦م سمٕمض هذه اًمٜمقادي، 237111( ٟم٤مد، وشمْمؿ )6811هل٤م )

 يمٗمٚمًٓملم واجلزاِر وُمّرايمش.

ظمتٞم٤مر اًمٕمْمق قمدم اقمت٤ٌمر اًمديـ واًمقـمـ ُم٠ًمًم٦م ذات ىمٞمٛم٦م وٓ ذم ا -أهؿ إومٙم٤مر واعمٕمت٘مدات: 

شمٚم٘مـ ٟمقادي اًمروشم٤مري أومراده٤م ىم٤مِٛم٦م إدي٤من اعمٕمؽمف هب٤م ًمدهي٤م  -وٓ ذم اًمٕمئاىم٦م سملم إقمْم٤مء. 

٤م يم٤مًمٌقذي٦م واعمًٞمحٞم٦م واعمحٛمدي٦م واهلٜمدويمٞم٦م ... إًمخ.  إؾم٘م٤مط -قمغم ىمدم اعم٤ًمواة ُمرشم٦ٌم أسمجديًّ

شمتٔم٤مهر  -٦م ًمٚمٞمٝمقد. اقمت٤ٌمر اًمديـ يتٞمح هلؿ جم٤مل اًمتٖمٚمٖمؾ ذم أوؾم٤مط اعمجتٛمٕم٤مت ويقومر احلًمي

 ( . 347 -342سم٤مًمٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمين وذم اًم٤ٌمـمـ ختدم ُمّم٤مًمح اًمٞمٝمقد. )اٟمٔمر: ُمقؾمققم٦م إدي٤من 

قمل أّن٤م  (3) ؿمٝمقد هيقه : ُمٜمٔمٛم٦م قم٤معمٞم٦م شم٘مقم قمغم هي٦م اًمتٜمٔمٞمؿ وقمٚمٜمٞم٦م اًمٗمٙمرة ديٜمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م شمدي

ريٙم٤م ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمًٞمحٞم٦م واًمقاىمع أّن٤م ت٧م اًمًٞمٓمرة اًمٞمٝمقدي٦م وشمٕمٛمؾ حل٤ًمهبؿ، فمٝمرت ذم أُم

أؾمًٝم٤م اًمراه٥م شمِم٤مرًمز ش. مجٕمٞم٦م اًمٕم٤ممل اجلديد»ُمـ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم ُمٞمئادي، وشمٕمرف سم٤مؾمؿ 

م( اًمذي 1943 -م1869م( صمؿ ظمٚمٗمف ذم ر٤ِمؾمتٝم٤م ومراٟمٙمٚملم رذرومقرد )1916 -م1863راؾمؾ )

 أًميػ يمت٤مب )ؾم٘مقط سم٤مسمؾ( ويرُمز سم٤ٌمسمؾ ًمٙمؾ إٟمٔمٛم٦م اعمقضمقدة ذم اًمٕم٤ممل.

٤م عمٛمٚمٙم٦م اهلل. ي١مُمٜمقن سم٤مًمٙمت٤مب إومٙم٤مر وا ًً عمٕمت٘مدات: ي١مُمٜمقن سمٞمٝمقه إهل٤ًم هلؿ وسمٕمٞمًك رِٞم

اعم٘مدس ًمٚمٜمّم٤مرى ًمٙمٜمٝمؿ يٗمنوٟمف طم٥ًم ُمّم٤محلٝمؿ. ـم٤مقمتٝمؿ اًمٕمٛمٞم٤مء ًمرؤؾم٤مِٝمؿ. ٓ ي١مُمٜمقن 

ش. اًمروح اًم٘مدس –آسمـ  –سمٞمٝمقه »سم٤مٔظمرة وٓ سمجٜم٦م وٟم٤مر ... إًمخ. ي٘مقًمقن سم٤مًمتثٚمٞم٨م، ويٗمنوٟمف 

 = داؾمٞم٦م اًمٞمٝمقدي٦م رُمًزا هلؿ. ضمٕمٚمقا اًمٜمجٛم٦م اًمً
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 ني َٕ  :اراًمي   ٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م جم٤مًمُس يُ  نْ يّمٚمح أَ  رَ آظَم  ُمـ ٟمقعٍ  ضارٍ  وهٜم٤مك ُم٤ًمضمدُ 

وُم٤م شمِمتٛمؾ  هذه اعمج٤مًمَس  ني ذًمؽ أَ  :اراًمي   ُم٤ًمضمدَ  ٤مِمٌف مت٤مُمً ه٤م يُ ه٤م وظمٓمرَ دورَ 

ٌ  رُ ًمٚمحُ  وهتٍؽ  وٟمٛمٞمٛم٦مٍ  ٦ٌمٍ ٞمْ قمٚمٞمف ُمـ همِ    رات وىمدٍح ثَ ًمٚمٕمَ  عٍ ُم٤مت وشمت
ِ
٦م ُمي إُ  ذم قمٚمًمء

 ٤مٍت هلٞمئَ  زٍ ٛمْ وهمَ  زٍ وعمَْ  ،روس واعمح٤مضاِت يمثػميـ قمـ اًمد   ٤م ي٘مقُمقن سمتٜمٗمػمقم٤مِت ودُ 

ًِ  ي٦مٌ د  ١مَ هل ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ُمُ ، ٦مٍ دقمقيي  ٤ًمٍت ؾمي ١مَ وُمُ  ٦مٍ ظمػميي   ٤م.ذاِت  وًمٚمٖم٤مي٦مِ  ،ٝم٤مًمٚمٜمتٞمج٦م ٟمٗم

 قدُ ٝمُ ُمٜمٝمؿ اًمٞمَ ؿ ىمد ؾمٚمِ  ،٤مِت ٞمي ٝمٛمقن اًمٜم  ويتي ، قاَل ىمْ ًمقن إَ وي ٝم٤م يت٠مَ ؾُم ئاي ومجُ 

 م  واًمذي  صِ ريح واًمتٜم٘م  جْ وٟم٤مًمقا سم٤مًمتي  ،هؿقن وهمػمُ واًمٕمٚمًمٟمٞم   ّم٤مرى واهلٜمدوُس واًمٜمي 

 ُمٜملم وذه٤مِب ١مْ ريؼ سملم اعمُ ٗمْ ذًمؽ اًمتي  ُمـ صمٛمراِت  َس ٞمْ ًمَ ، أَ ًمنِ يْ ئام واإلِ ؾْم اإلِ  َؾ هْ أَ 

 قمْ إَ  ؿ ومتٙملمِ ِت ىمقي 
ِ
 ئاُمل  ؾْم اإلِ  اًمٕمٛمؾِ  صقرةِ  ٩م ذًمؽ شمِمقيفُ ، ومٙم٤من ُمـ ٟمت٤مِِ داء

 ؟فُمًػمشمِ  وشمٕمقيُؼ 

 اف ظمٚمقً شمَ وضمدْ  ،فقاًمَ طْم أَ  ٧َم شمتٌٕمْ  ا ُم٤مذَ ف إِ ف وشمٚمؽ ـمري٘متُ هذا ُمًٚمٙمُ  ـْ ُمَ  ني أَ  واعمِمٙمٚم٦مُ 

هداٟم٤م اهلل  ..رٍ ٛمِ ثْ ُمُ  وقمٛمؾٍ  ،ٍؼ ُمقومي  دٍ ٝمْ وضُم  ،ُم٤ٌمركٍ  ، وسمذلٍ ه٤مدوم٦مٍ  ُمِم٤مريم٦مٍ  يمؾ   ـْ ُمِ 

 .(1)ىدَ واهلُ  ٤مهؿ واعمًٚمٛملم ًمٚمحؼ  يي وإِ 

ِ اًمي   ـ ُمًجدُ  هذا اعمًجدُ :$ ٥ٍم ٓمُ ىمُ  دُ ي٘مقل ؾمٞم    دِ ٝمْ ذ قمغم قمَ ار اًمذي اخت 

 ارً قَ خذ ُص يزال يتي  ُم٤م هذا اعمًجدُ  - ئام واعمًٚمٛملمؾْم ًملِ  ُمٙمٞمدةً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ 

 ،فشمِمقهيُ  وْ ئام أَ ؾْم اإلِ  ف ؾمحُؼ ئام وسم٤مـمٜمُ ؾْم ه اإلِ خذ ذم صقرة ٟمِم٤مٍط فم٤مهرُ تي يُ  ،كؿمتي 

ه٤م وهل شمرُمل هذا س وراءَ يـ قمٚمٞمٝم٤م ًمتتؽمي اًمد   ٦مَ ع ٓومتشمرومَ  و٤معٍ وْ أَ  خذ ذم صقرةِ تي وشمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هرجمدون ُمـ أقمٔمؿ اعمٕم٤مرك ىم٤مـم٦ٌم قمٜمدهؿ اًمتل يزقمٛمقن أن اعمًٞمح ؾمٞم٘مقده٤م، وؾمٞم٘متؾ اًمذيـ  =

ش م3111محيك ؾمٜم٦م »( و391-392)ص: ش ُمقؾمققم٦م إدي٤من»ٟمًقا ُمديٜم٦م اًم٘مدس .. إًمخ. اٟمٔمر: 

 ( . 171ص  -166اًمٕمزيز ُمّمٓمٗمك يم٤مُمؾ ُمـ ص ) ًمٕمٌد

 ؾمئاُمل ـ جم٤مًمس اًميار .اٟمٔمر: ُمقىمع اًم٤ٌمطم٨م اإل (1)
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 :ئامؾْم ث قمـ اإلِ شمتحدي  وسمحقٍث  ٥ٍم ويمتُ  وشمٜمٔمٞمًمٍت  يـ ذم صقرة شمِمٙمٞمئاٍت اًمد  

 رهؿ هذه اًمتِمٙمٞمئاُت خد  حؼ ومتُ ٛمْ ُيذسمح ويُ  ئامَ ؾْم ٘ملم اًمذيـ يريدون اإلِ ٚمِ ر اًم٘مَ خد  ًمتُ 

ؼ ٚمِ اًم٘مَ  وِ ًمٚمخقف أَ  داقمَل  ف ٟٓمي وأَ  ،سمخػمٍ  ئامَ ؾْم اإلِ  ني أَ  ـْ قطمٞمف هلؿ ُمِ سمًم شمُ  ٥ُم وشمٚمؽ اًمٙمتُ 

 .(1)قمٚمٞمف

 ْو اعمٜم٤موم٘ملم طمرصقا قمغم إِ  ني وًمذا ُيٚمحظ أَ 
ِ
 قمٞمي اًمنمي  ٗم٤مء

ِ
 ذَ ظُم ٠مْ ًمٞمَ  ٦م قمغم هذا اًمٌٜم٤مء

ىمد  ظمٌٞم٨ٌم  ُم٤ميمرٌ  ٚمقٌب ؾْم وهذا أُ  ..٦مَ ٛمٞمي ؾْم اًمري  ٌٖم٦مَ ف ومٞمف اًمّمي وصئاشمِ  ملسو هيلع هللا ىلصًمف  ٌل  سم٤مومتت٤مح اًمٜمي 

 .(3)٤مسُمـ اًمٜمي  يٜمٓمكم قمغم يمثػمٍ ٍ

 ـْ يٜمتٝمقا ُمِ  نْ ُم٤من، ومًم أَ زْ إَ  قمؼمَ  ار ذم ُمقاىمػ اعمٜم٤موم٘ملم يمثػمً يتٙمري  ٚمقُب ؾْم ا إُ وهذ

 ٟمْ إِ 
ِ
 وي٘مقُمقا ٓي إِ  ،ئاُح ْص واإلِ  ه اخلػمُ ٤م فم٤مهرُ ممي  رٍّ ٘مَ ُمَ  وْ أَ  ٦ًمٍ ؾمي ١مَ ُمُ  وْ هلؿ أَ  ُمٕم٘مؾٍ  ِم٤مء

  دِ طَم سم٤مؾمتْم٤موم٦م أَ 
ِ
ًٓ ىم ٤مسِ ك جيد ًمف ًمدى اًمٜمي طمتي  :ٓومتت٤مطمف اعمِم٤ميِخ  وْ أَ  اًمٕمٚمًمء  ٌق

 .٦مً وذقمٞمي  ٦مً ٞمٜمَ ٟمِ ٠مْ ٛمَ وـمُ 

ٍَُؤايٗظ ٞٗايٖؼ املٛقُف : َاابُعايٖظ ا ا ٖٛ ع٢ً ٚممَّ ؟شاسَٔ َظذذ ايضِّ شع

 ػانًت٘؟!

ص ٌٝمف ومٞمتٚمخي ؿْم ار وُم٤م أَ ُمع ُمًجد اًمي   ؾِ ٕم٤مُمُ ذم اًمتي  قمل  اًمنمي  ٤م اعمٜمٝم٩ُم ُمي : أَ اجلقاُب 

 ومٞمًم يكم:

ـَ  َؽ ٤مًمِ دقم٤م ُمَ  ملسو هيلع هللا ىلص قَل ؾُم اًمري  ني د ذم احلدي٨م أَ : ورَ ئاُف شمْ واإلِ  اهلدمُ  ٤م ظَم أَ  (2)ؿِ َِم ظْم اًمد   سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1711 -2/1711ش )ذم فمئال اًم٘مرآن» (1)

 ( ًمٕمكم حمٛمد اًمّمئّاب. 118ش )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م» (3)

سمْمؿ اعمٝمٛمٚم٦م واعمٕمجٛم٦م سمٞمٜمٝمًم ظم٤مء ُمٕمجٛم٦م، وي٘م٤مل سم٤مًمٜمقن سمدل اعمٞمؿ، وي٘م٤مل يمذًمؽ سم٤مًمتّمٖمػم،  (2)

ـُ اًمّدظَمْٞمشِ  (، 124/ 1ش )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م». يٜمٔمر: َوُي٘م٤مُل ومِٞمِف: اًمّدظَمْٞمُش، َوُيَ٘م٤مُل ومِٞمِف: اسْم

 (.192/ 1ش )اًمروض إٟمػ»
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ـِ  ٤ممِلِ سمٜمل ؾَم  ـَ  ـَ ٕمْ وُمَ  (1)ٍف قْ قمَ  سم اًمٕمجئاين   ي  دِ قمَ  سم
ا ذَ  هَ مَم ٤م إِ ٘مَ ٚمَ ٓمَ اٟمْ » وم٘م٤مل هلًم: (3) 

ـِ  ٤ممِلِ ٤م سمٜمل ؾَم ٞمَ شمَ ك أَ ومخرضم٤م ُمنقملم طمتي  ش.٤مهُ ىمَ ر  طَم ، وَ ٤مهُ ُمَ دِ ٤مهْ ومَ  ُٚمفُ هْ أَ  ٤ممِلِ اًمٔمي  دِ جِ ًْ اعمَْ   سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ اًمدظمِمؿ سمـ همٜمؿ سمـ قمقف سمـ قمٛمرو سمـ قمقف. ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم  هق: ُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ سمـ ُم٤مًمؽ (1)

ِمؿ اًمٕم٘م٦ٌم. ذم ىمقل اسمـ إؾمح٤مق، وُمقؾمك، واًمقاىمدي. وىم٤مل أسمق ُمٕمنم: مل يِمٝمد ُم٤مًمؽ سمـ اًمدظم

وذيمر اًمقاىمدي أيْم٤م، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمًمقمٞمؾ اسمـ أب طمٌٞم٦ٌم، قمـ داود سمـ احلّملم، ىم٤مل: مل يِمٝمد 

ُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ اًمٕم٘م٦ٌم. ىم٤مل أسمق قمٛمر: مل خيتٚمٗمقا أٟمف ؿمٝمد سمدًرا وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اعمِم٤مهد. وهق 

 اًمذي أه يقم سمدر ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو، ويم٤من يتٝمؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق.

أًمٞمس يِمٝمد أن ٓ إًمف : »ملسو هيلع هللا ىلص، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصضمؾ إمم رؾمقل اهلل وهق اًمذي أه ومٞمف اًمر

ىم٤مل: سمغم، وٓ صئاة ش أًمٞمس يّمكم!: »ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل اًمرضمؾ: سمغم. وٓ ؿمٝم٤مدة ًمف! وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ش اهلل!

 ش.أوًمئؽ اًمذيـ ّن٤مين اهلل قمٜمٝمؿ»ًمف. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف: 

سمـ ُم٤مًمؽ. وروى ىمت٤مدة، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ومٞمف هق قمت٤ٌمن  ملسو هيلع هللا ىلصواًمرضمؾ اًمذي ؾم٤مر رؾمقل اهلل 

: ٓ شمًٌقا أصح٤مب. ىم٤مل أسمق ملسو هيلع هللا ىلصومًٌقه، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ذيمر ُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ قمٜمد اًمٜمٌل 

قمٛمر: ٓ يّمح قمٜمف اًمٜمٗم٤مق، وىمد فمٝمر ُمـ طمًـ إؾمئاُمف ُم٤م يٛمٜمع ُمـ ات٤مُمف، واهلل أقمٚمؿ. 

، ٕب ٟمٕمٞمؿ ش٦م اًمّمح٤مسم٦مُمٕمروم»(، 1211/ 2، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»

 .(124/ 1ش )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، 149/ 2ش )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، 3464/ 1)

ـُ قَمِدي   (3) ـُ سم ، ُمـ طمٚمٗم٤مء سمٜمل ُم٤مًمؽ سمـ هق: َُمْٕم ٌَْدِري  ، اًم ، اًمَٕمَ٘مٌِل   اًمَٕمْجئَاِن اًمَٕمْجئَايِن 
ـِ ـِ اجلد  سم سم

إٟمّم٤مر، يم٤من يٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ىمٌؾ اإلؾمئام ، ويم٤من ُمـ ص٤محلل إٟمّم٤مر، ًم٘مل  قمقف، ُمـ ؾم٤مدة

أسم٤م سمٙمر وقمٛمر يقم اًمً٘مٞمٗم٦م، ُمـ أهؾ اًمٕم٘م٦ٌم، وسمدر واعمِم٤مهد، وأظمقه قم٤مصؿ هق اًمذي رده رؾمقل 

 ُمـ اًمروطم٤مء ذم خمرضمف إمم سمدر. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

: أن ـ اسمـ قم٤ٌمساهلل، قم ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: وًمف قم٘م٥م اًمٞمقم. وروى اًمزهري، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد

ُمٕمـ سمـ قمدي أطمد اًمرضمٚملم اًمٚمذيـ ًم٘مٞم٤م أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ومه٤م يريدان ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة، وم٘م٤مٓ ٕب 

سمٙمر وقمٛمر: ٓ قمٚمٞمٙمؿ أن ٓ شم٘مرسمقهؿ، واىمْمقا أُمريمؿ. ىم٤مل قمروة: سمٚمٖمٜم٤م أن اًمٜم٤مس سمٙمقا قمغم 

ُم٤م  -واهلل-ٜمل وىم٤مًمقا: ًمٞمتٜم٤م ُمتٜم٤م ىمٌٚمف، ٟمخِمك أن ٟمٗمتتـ سمٕمده. وم٘م٤مل ُمٕمـ: ًمٙم -ملسو هيلع هللا ىلص-رؾمقل اهلل 

 أطم٥م أين ُم٧م ىمٌٚمف طمتك أصدىمف ُمٞمًت٤م، يمًم صدىمتف طمٞم٤ًّم.

ىم٤مل اسمـ إصمػم: ُمٕمـ سمـ قمدي سمـ اًمٕمجئان اًمٌٚمقي، طمٚمٞمػ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف، قم٘مٌل، 

آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م »سمدري، ُمِمٝمقر. ويم٤من ُمٕمـ ممـ اؾمتِمٝمد يقم اًمٞمًمُم٦م، ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة. 

ؾمػم »(، 3141/ 1، ٕب ٟمٕمٞمؿ )شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»(، 1441/ 4، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شإصح٤مب

 (.231/ 1، ًمٚمذهٌل )شأقمئام اًمٜمٌئاء
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

ـِ  ِؽ ٤مًمِ رهُط ُمِ  ؿْ وهُ  ٍف قْ قمَ   ٞمؽ سمٜم٤مرٍ ًمَ إِ  َج رُ ظْم ك أَ ين طمتي رْ ٔمُ اٟمْ  :ـٍ ٕمْ عمَ  ٌؽ ٤مًمِ ، وم٘م٤مل ُمَ ؿِ َِم ظْم اًمد   سم

ضم٤م ظمرَ  ؿي صمُ  ،إمؾ ومٞمف ٟم٤مرً ؿْم وم٠مَ  ،ؾخْ ٤م ُمـ اًمٜمي ٗمً ٕمْ ؾَم  ذَ ظَم وم٠مَ  ،فٚمِ هْ  أَ مَم ؾ إِ ودظَم  .كمهْ أَ  ـْ ُمِ 

 .(1)ىمقا قمٜمفومتٗمري  ،وهدُم٤مه ،ىم٤مهومحري  ،فٚمُ هْ وومٞمف أَ  ،ك دظمئاهان طمتي يِمتدي 

   قمددٌ وىمد سملمي 
ِ
وُم٤م يم٤من  ،اراًمي   ُم٤ًمضمدِ  هق هدمُ  قملي اًمنمي  اعمًٚمَؽ  ني أَ  ُمـ اًمٕمٚمًمء

ْ  ،راره٤مقمغم همِ  ـِ ُمَ وأَ  ،كيمٛمِم٤مهد اًمنم   ـَ ٌَ ٚمي اًم ڤ رُ ٛمَ قمُ  اَق رَ اعمٕم٤ميص، وىمد أَ  ٤ميم

  ٞم٥َم اًمذي ؿِم 
ِ
،  (3)ٞمؾاِِ ْه سمٜمل إِ  ؾِ جْ قمِ  ؾ..جْ قا قمغم ذًمؽ سمتحريؼ اًمٕمِ واؾمتدًم   ،سم٤معم٤مء

ً   آًم٦مِ  ئاُف شمْ ويمذًمؽ إِ  ،ٝم٤مٜمُ ٛمَ ْْم وٓ يَ  ،رِ ٛمْ اخلَ  آٟمٞم٦مِ  ويمُن  وؿمؼ   اىم٦مُ رَ وُمـ ذًمؽ إِ  ر حْ اًم

 .(2)ه٤موٟمحقِ  تدقم٦مِ ٌْ اعمُ  ٥ِم ويمتُ  صم٤من واخلٜمزيرِ وْ ٛمف وإَ وقمزاِِ 

ـُ  ف قًمُ ؾُم ورَ  اعمٕمّمٞم٦م اًمتل ُيٕمَم اهلُل ٙمٜم٦مِ ُمْ أَ  وُمٜمٝم٤م تريُؼ »: $ ؿُ ٞم  اًم٘مَ  ىم٤مل اسم

هبدُمف، وهق ُمًجد  رَ ُمَ ار وأَ اًمي   ُمًجدَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ق رَ ٝم٤م يمًم طمري ومٞمٝم٤م وهدُمُ  ملسو هيلع هللا ىلص

ُمٜملم وُم٠موًى ١مْ سملم اعمُ  ٤موشمٗمري٘مً  اه ضارً ءُ ٤م يم٤من سمٜم٤معمي  ،اهلل ومٞمف ر اؾمؿُ  ومٞمف وُيذيمَ ُيّمغمي 

 ،وتريٍؼ  ٤م هبدمٍ ُمي إِ  :فشمٕمٓمٞمٚمُ  ٤ممِ ُمَ قمغم اإلِ  ف ومقاضم٥ٌم ٟمُ ٠مْ هذا ؿَم  ُمٙم٤منٍ  ويمؾ   ،ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم

 . ُووع ًمفف قمًمي راضمِ ظْم ف وإِ صقرشمِ  ٤م سمتٖمٞمػمِ ُمي وإِ 

ْ  ومٛمِم٤مهدُ  ،اراًمي   ُمًجدِ  نَ ٠مْ ا يم٤من هذا ؿَم ذَ وإِ  ٤مذ  اخت  مَم ٝم٤م إِ ك اًمتل يدقمق ؾمدٟمتُ اًمنم 

 ،اعمٕم٤ميص واًمٗمًقِق  ويمذًمؽ حم٤مل   ،ضم٥ُم وْ وأَ  ،سم٤مهلدم طمؼ  ُمـ دون اهلل أَ  ادادً ٟمْ ومٞمٝم٤م أَ  ـْ ُمَ 

٤ٌمع سمٙم٤مُمٚمٝم٤م يُ  ىمري٦مً  رُ ٛمَ ق قمُ وىمد طمري  ،راِت ٙمَ ٜمْ اعمُ  سم٤مِب رْ ريـ وأَ ًمي اخلَ  وسمٞمقِت  ،يم٤محل٤مٟم٤مت

 .(1)شًمخإ... (4)٤مه ومقيً٘مً وؾمًمي  ،ٗمل  ٘مَ اًمثي  دٍ ِِم يْ وَ رُ  ق طم٤مٟمقَت وطمري  ،رُ ٛمْ ومٞمٝم٤م اخلَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/32ش )اًمتٗمًػم»(، وُمـ ـمري٘مف اسمـ ضمرير ذم 1/311ش )اًمًػمة»أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق ذم  (1)

 ( ًملُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد. 4/292ش )اًمٗمروع» (3)

 ( . 4/122ش )يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع» (2)

ش اًمٙمٜمك»(، واًمدوٓب ذم 17129، 17121، 11111ش )ُمّمٜمٗمف»أظمرج ٟمحقه قمٌد اًمرزاق ذم  (4)

(، 1/11ش )اًمٓمٌ٘م٤مت»(، واسمـ ؾمٕمد ذم 1/112ش )أظم٤ٌمر اعمديٜم٦م»(، واسمـ ؿم٦ٌم ذم 3/181)

 (.49)صش تذير اًم٤ًمضمد»وهمػمهؿ سمٓمرق خمتٚمٗم٦م، وصحح إصمر إًم٤ٌمين ذم 

 (.2/171ش )زاد اعمٕم٤مد» (1)
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طمٞم٨م  :اندَ زيْ  ريؿِ اًمٙمَ  دِ ٌْ قمَ  ٞمخُمـ اًمِمي  دِ اعمًدي  ودوٟمؽ هذا آؾمتدراك اًمٙمريؿِ 

٤م هق ذم خذ ممي ُيتي  ُم٤م يمؾ  » ار:يٚمحؼ سمٛمًجد اًمي   ىم٤مل ذم شم٘مرير ىم٤مقمدٍة عمٕمروم٦م ُم٤م

 :ارسمٛمًجد اًمي   ومٝمق ُُمٚمحٌؼ  ُمنموعٍ  همػمَ  ٤مخذوه همرًو تي ويريد ُمُ  فم٤مهره ُمنموعٌ 

يم٤من  ُم٤م يمؾ   :اًم٘م٤مقمدةِ  ٤م ذم هذهٜمَ ٚمْ ىمُ  ،٤مزَ جْي ٟم٤م اإلِ دْ رَ ا أَ ذَ وإِ  ،هوقمٜم٤مَس  ،فف حيٛمؾ روطَم ٟمي َٕ 

ار، سمٛمًجد اًمي   حٌؼ ٚمْ ُمٜملم ومٝمق ُمُ ١مْ سم٤معمُ  ارَ ْض خذوه اإلِ تي ويريد ُمُ  ٤مه ُمنموقمً فم٤مهرُ 

 ٤ممُ ُمَ ره اإلِ ذيمَ  ٚمحؼ سمف ُم٤مار وُم٤م يُ ٟمٓم٤مق ُمًجد اًمي   ـْ وسمٜم٤مًء قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة خيرج ُمِ 

ـُ  ْ وهمػمُ  ؿِ ٞم  اًم٘مَ  اسم طم٤مٟم٤مت اخلٛمر و ٤ميمـ اعمٕم٤ميص واًمٗمًقِق ُمَ ك وأَ ه ُمـ ُمِم٤مهد اًمنم 

 ،حؼ سمفٚمْ ومئا شمُ  ،ُمنموعٍ  ه٤م همػمُ فم٤مهرُ  هذه اعمٜمٙمراِت  ني َٕ  :ذًمؽوٟمحق ِ واعمٜمٙمراِت 

 .(1)ش٤ما وسم٤مـمٜمً فم٤مهرً  سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمٜمٙمراٍت  ،اريمٛمًجد اًمي   ،اًم٦مَ زَ ٧م اإلِ اؾمتح٘مي  نِ وإِ 

َ اهلدمُ  :ٌؾ وىمد ي٘مقل ىم٤مِِ  ًمق طمٞمؾ سملم  يٜمٗمع وٓ يي   ك ٓف ُمٌٜمً ٟمي إِ  ؟حريُؼ واًمتي  مِل

ر هذا ًم ظمٓمَ رسمي  ،٤م ًمٚمٛمًٚمٛملميًّ ُم٤مد   ٤مف يمًًٌ ذم سم٘م٤مِِ  ني ٞمؾ: إِ يِمتٝمقن ًم٘مِ  ًٞمف وسملم ُم٤مؾم  ١مَ ُمُ 

ثر يمْ ويزٟمقّن٤م سمٜمٔمر أَ  ،سمٔمقاهره٤م قرَ ُمُ اعمًٚمٛملم اًمذيـ ي٘مٞمًقن إُ  سمٕمضِ  قمغم سم٤ملِ 

ـي  ..٦مً ؾمٓمحٞمي  ٚمؿ يٕم ،ذه٤معمـ اختي  اورُمزً  ٤م وقم٤مءً ويمقَّن  هذه اعمقاىمعِ  رَ ظمٓمَ  ُؾ ُمي يت٠مَ  ـْ ُمَ  ًمٙم

ًٓ ئْ تِ واؾْم  ،جلذوره ٤مذم إزاًمتٝم٤م اىمتئاقمً  ني أَ   .(3)فتِ وُمَ رُ َٕ  ّم٤م

 :واعمٗم٤مؾمدِ  اعمّم٤مًمِح  ُمراقم٤مةُ 

 هدمِ  قةِ ٓمْ دام قمغم ظُم ىمْ قمٜمد اإلِ  اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمدِ  ضم٤مٟم٥ِم  ُمراقم٤مةُ  ٦م سمٛمٙم٤منٍ ٞمي مْه ُمـ إَ 

ْ  اِت اعمقشمك وُمزار طم٦مِ ْض ف وأَ ٤مشمِ ف ومجٕمٞمي ٤ًمشمِ ؾمي ١مَ ٗم٤مق وُمُ اًمٜم   رِ ١مْ ُم٘م٤مر اًمٙمٗمر وسمُ  ك اًمنم 

ح٤مب ّْم تِ ُمع اؾْم  ؿِ ٝم٤م اعمئاِِ وفمرومِ  سمتقىمٞمتٝم٤م اعمٜم٤مؾم٥ِم  قةِ ٓمْ هذه اخلُ  ومتحريرُ  ذًمؽ.. وٟمحقِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٙمريؿ  ( ًمٚمِمٞمخ قمٌد117 -3/116، سمتٍمف يًػم )شاعمًتٗم٤مد ُمـ ىمّمص اًم٘مرآن»يٜمٔمر:  (1)

 زيدان . 

 ( ٕمحد ضمٝم٤من اًمٗمقرشمٞمف. 98ش )ُمقىمػ اًم٘مرآن ُمـ اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم»يٜمٔمر:  (3)
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 ٤مِت ئَ ٞمْ اًمٌِ  ، ومٞمج٥م ُمرقم٤مةُ رَ آظَم  يّمٚمح ذم ُمٙم٤منٍ  ىمد ٓ ،أن ىمد يّمٚمح ذم ُمٙم٤منٍ  ُم٤م ني أَ 

ًمٞمس  ٦مُ ٜمي واعمِ  وهذا وهلل احلٛمدُ  ،اعمحٞمٓم٦مَ  روَف واًمٔم   دةَ تجد  اعمُ  قاَل طْم وإَ  اعمختٚمٗم٦مَ 

  ٧م ومٞمف ُمِم٤مورةُ ا متي ذَ إِ  ،ِنٍ وٓ قمَ  زٍ جِ ٕمْ سمٛمُ 
ِ
 ؾ احلؾ  هْ أَ  ـْ ُمِ  ي واعمِمقرةِ أْ وذوي اًمري  اًمٕمٚمًمء

 ..٘مدِ واًمٕمَ 

ًٓ  ،يٕم٦ماًمنمي  ُم٘م٤مصدِ  ُمئاطمٔم٦مَ  ُؾ ٛمِ اًمذي هُيْ  ٝم٤مدَ تِ آضْم  ني إِ  عمآٓت  وٓ ُيٚم٘مل سم٤م

ُم٘م٤مصد  ف ذم ُمٜم٤مىمْم٦مِ ع ص٤مطمٌُ وىمد ي٘مَ  ،تٛمؾٍ ٙمْ ُمُ  همػمُ  دٌ ٝمْ وم٤مت هق ذم طم٘مٞم٘متف ضُم ٍم  اًمتي 

 ْ ٌي  ،عِ اًمنمي  .(1)قمٜمٝم٤م رةِ ٓمٝمي اعمُ  يٕم٦مُ اًمنمي  ه٧ِم داث اعمٗم٤مؾمد اًمتل شمٜمزي طْم ٥م ذم إِ ويتً

 :ادً سمَ ومٞمف أَ  ؿْ ٘مُ شمَ  ٓ

ك اهلل َّن  ني أَ  يـ ذم أي٦مِ ٗمن  اعمُ  يمئامِ  طم٤مصَؾ  ني أَ  شدِ ٞمْ قطمِ ذح يمت٤مب اًمتي »ذم  ضم٤مءَ 

ف طمثي  ؿي ًمف ذم ذًمؽ، صمُ  ٤مشمٌٕمً  ٦مَ ُمي وإُ  ،ادً سمَ أَ  ار سمّمئاةٍ اًمي   ذم ُمًجدِ  ي٘مقمَ  نْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصف قًمَ ؾُم رَ 

 ىمُ  ئاة ذم ُمًجدِ قمغم اًمّمي 
ٍ
وهل  ،قى٘مْ يقم سُمٜمل ومٞمف قمغم اًمتي  لِ وي أَ  ـْ س ُمِ اًمذي ُأؾم   ٤ٌمء

ًٓ  وُمٕم٘مئًا  ،ُمٜملم١مْ ًمٙمٚمٛم٦م اعمُ  ٤مومجٕمً  ملسو هيلع هللا ىلصف قًمِ ؾُم اهلل ورَ  ـم٤مقم٦مُ   .(3)فٚمِ هْ ئام وأَ ؾْم ًملِ  وُمٜمز

ـُ ئاؾْم اإلِ  وىمد ىم٤مس ؿمٞمُخ  ـِ ُمَ ذم أَ  ئاةَ واًمّمي  واعم٘م٤ممَ  ٨َم ٙمْ قمغم ذًمؽ اعمُ  ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  م اسم  ٤ميم

ً  رْ ض احِلجر وأَ رْ أَ  سمقا ُمثَؾ ُمـ قُمذ   وم٘مد  :اعمرور هب٤م اع طم٤مَل ْه ٦م اإلِ ٜمي ض سم٤مسمؾ، واًم

ـُ  ـَ ذِ اًمي  ـَ ٤ميمِ ًَ قا ُمَ ٚمُ ظُم دْ شمَ  ٓ» :سم٤محلجر ىم٤مل ٤م ُمري عمي  ملسو هيلع هللا ىلص ف صغمي ٟمي أَ  ڤ رُ ٛمَ قمُ  روى اسم  ي

ْ  نْ ٢مِ ومَ  ،لمَ ٤ميمِ قا سمَ قٟمُ ٙمُ شمَ  نْ  أَ ٓي إِ  ،ؿْ ٝمُ ًَ ٗمُ ٟمْ قا أَ ٛمُ ٚمَ فمَ   نْ أَ  :ؿْ ٝمِ ٞمْ ٚمَ قا قمَ ٚمُ ظُم دْ ئا شمَ ومَ  ،لمَ ٤ميمِ قا سمَ قٟمُ ٙمُ شمَ  مَل

ًي ْه وأَ  ،فؾَم أْ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص قُل ؾُم ع رَ ىمٜمي  ؿي صمُ  ش.ؿْ ٤مهَبُ َص ي أَ ذِ اًمي  َؾ ثْ ُمِ  ؿْ ٙمُ ٞمٌَ ِّم يُ   ٤مزَ ضَم ك أَ طمتي  ،ػْمَ ع اًم

 .(2)اًمقادي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمر  رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ/ قمٌدش اقمت٤ٌمر اعمآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤م٩ِم اًمتٍموم٤مت» (1)

 .(469 -468اًمًٜمقد )

 (. 1/162ش )شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد» (3)

 =(، 432أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: أسمقاب اعم٤ًمضمد، سم٤مب: اًمّمئاة ذم ُمقاوع اخلًػ، سمرىمؿ: ) (2)
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ًي  ملسو هيلع هللا ىلص وىمد يم٤من  ـي  ،ٗم٦مَ ًمِ دَ زْ ُمُ  حمّن صٌٞمح٦مَ  سمقادي ػْم ُينع اًم ًمٚمحجٞم٩م  وؾم

 .(1)ًمخإ... ومٞمف اًمٕمذاُب  ؾِ ٞمْ ؾ اًمٗمِ هْ ل قمغم أَ اًمذي ٟمزَ  ف اعمٙم٤منُ ٟمي َٕ  :ومٞمف اعَ ْه اإلِ 

ذم  ومٞمف وٓ جم٤مُمٚم٦مَ  هقادةَ  ٓ سمتنميع طم٤مؾمؿٍ  ُل طْم اًمقَ  ٤م ؾمٌؼ يمٞمػ ضم٤مءَ ْمح ممي يتي 

 ٜم٤مٍت ًٙم  سمٛمُ  ٕمٝمؿ اعمٕم٤مجل٦مُ شمٜمٗمع ُم إْذ ٓ :اراًمي   ٤مُمقا ُمًجدَ ىمَ أَ  ـْ ٕم٤مُمؾ ُمع ُمَ اًمتي 

 .(3)ه اعم٤ٌمريم٦مُ وآصم٤مرُ  ،ه اًمٞم٤مٟمٕم٦مُ صمًمرُ  ُف ٍم  ، ًمذا يم٤من هلذا اًمتي ٤مٍت َِ وُمٝمد  

ٍَُؤايٗظ  ُٔايٖج ا ِٖٝكائف ٌُٚاملظا٥ٔ ُشَبٚائع سُٚغ: َاايٗذاَ ٖزا  َِٔٔ املظتٓبط١ُ ١ُٗ

 احلذخ؟

 ه٤م:رزِ سمْ أَ  ـْ ُمِ  ،ومٙمثػمة ٦مِ ٝمٞمي ٘مْ اًمٗمِ  ؾِ اعم٤ًمِِ  وسمٕمُض  ؼَمُ واًمٕمِ  روُس ٤م اًمد  ُمي : أَ اجلقاُب 

ـُ  ُخ ٞمْ ره اًمِمي ُم٤م ذيمَ   :ؼَمِ واًمٕمِ  روسِ ُمـ اًمد   هذه احل٤مدصم٦مِ  آي٤مِت  طمقَل  ديٍّ ٕمْ ؾَم  اسم

ُ  يم٤من وم٤موئًا  نْ وإِ  اًمٕمٛمَؾ  ني أَ  -1  ٤م قمٜمف.ومٞمٜم٘مٚم٥م ُمٜمٝمٞمًّ  ،٦مُ ٞمي ه اًمٜم  شمٖمػم 

 اعمٕم٤ميص اًمتل يتٕملمي  ٤م ُمـّني وم٢مِ  ،ُمٜملم١مْ سملم اعمُ  ريُؼ ٗمْ ؾ هب٤م اًمتي حيُّم  طم٤مًم٦مٍ  يمؾي  ني أَ  -3

 ٝم٤م.اًمتُ زَ ٝم٤م وإِ شمريمُ 

ٝم٤م ٤ٌمقمُ  اشم  يتٕملمي  ،ٝمؿئاومُ تِ ُمٜملم واِْ ١مْ اعمُ  حيّمؾ هب٤م مجعُ  ُمنموقم٦مٍ  طم٤مًم٦مٍ  يمؾي  ني يمًم أَ  -2

 ار هبذا اعم٘مّمدِ اًمي   هؿ عمًجدِ ٤مذَ ؾ اخت  قمٚمي  اهللَ ني َٕ  :قمٚمٞمٝم٤م هب٤م واحل٨م   رُ ُمْ وإَ 

 .ط فقًمِ ؾُم ورَ  هللِ  واعمح٤مرسم٦مَ  ًمؽ اًمٙمٗمرَ يمًم ُيقضم٥م ذ ،قمٜمف ِل ٝمْ ًمٚمٜمي  ٥ِم قضمِ اعمُ 

 ،اراعمٜم٤موم٘ملم ذم ُمًجد اًمي   ُمٕمّمٞم٦مُ  رْت صمي ٘م٤مع يمًم أَ ذم اًمٌِ  رَ صم  ١مَ شمُ  اعمٕمّمٞم٦مَ  ني وُمٜمٝم٤م أَ  -4

ذم ُمًجد  ْت رَ صمي يمًم أَ  ،ـِ ٤ميمِ ُمَ ذم إَ  رُ صم  ١مَ شمُ  ٤مقم٦مُ ويمذًمؽ اًمٓمي  ،وُّنل قمـ اًم٘مٞم٤مم ومٞمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمزهد واًمرىم٤مِؼ، سم٤مب: ٓ شمدظمٚمقا ُم٤ًميمـ اًمذيـ فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ إٓ أن شمٙمقٟمقا  =

 ( .3981/1سم٤ميملم، سمرىمؿ: )

 ( .4/118ًمِمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ش دة ذم اًمٗم٘مفذح اًمٕمٛم» (1)

 ( ًمٕمكم سمـ حمٛمد اًمّمئاب.119 -118ش )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م» (3)
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 ٌَ ىمُ 
ٍ
 {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ} :ومٞمف ك ىم٤مل اهلُلطمتي  ،٤مء

  .[118]ؾمقرة اًمتقسم٦م:

ـِ ُمَ ئاة ذم أَ قمـ اًمّمي  ُل ٝمْ وُمٜمٝم٤م اًمٜمي  -1   .(1)٤مهِب رْ وقمـ ىمُ  ،قمٜمٝم٤م دُ ٕمْ واًمٌُ  ،٦مِ اعمٕمّمٞمَ  ٤ميم

ف ُمِم٤مرسمُ  اظمتٚمٗم٧ْم  نْ إِ و اًمٙمٗمرَ  ني ار أَ اًمي   ذم طم٤مدصم٦م ُمًجدِ  اًمٕمٔمٞمٛم٦مِ  وسِ رُ ُمـ اًمد   -5

يمًم ىم٤مل  ،يـحلرب هذا اًمد   واطمدةً  ٛم٦مً ف حُلْ ٞم٤مومِ ـمْ أَ  رِ سم٤ًمِِ  ف ئمؾ  ٟمي  أَ ٓي ف إِ ٤مه٤مشمُ وادم  

ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷  }شمٕم٤ممم: 

 َؾ ىمْ رَ  هِ مَم إِ  اًمٗم٤مؾمُؼ  رٍ ٤مُمِ ققمَ سمُ َرطَمَؾ أَ  نْ  أَ ٓي ، ومًم هق إِ  [72]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: {﮸

ْ طمتي  اُمًتٜمًٍم  مِ وْ اًمر   ِؽ ٚمِ ُمَ    .(3)ازرة١مَ سم٤معمُ  واًمققمدَ  واحلٗم٤موةَ  طم٤مَب ك وضمد اًمؽمي

َ  ُب عص  الت   -6  ببشاراِت  مَ ؾِ الؽتاب وطَ  لِ هْ أَ  مَ ؾْ طِ  أَ َر قد قَ  اهِب الر   رٍ امِ و طَ بُ فلَ  ؿى..طْ إ

 الؽريمَ  آنَ ْر ع مـه الؼُ ى به بعد بعثته وسؿِ ؼَ تَ لْ وا ملسو هيلع هللا ىلصى ػَ طَ ْص الؿُ  ب ضفورِ قُر 

ِ ُس هلل ولَر  والؿحاربةَ   الجحودَ ٓ  ى إِ بَ فلَ  ،البالغةُ  ةُ ج  طؾقه الحُ  وقامْت   ملسو هيلع هللا ىلص هول

[22]ؾمقرة إٟمٕم٤مم: {ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ}
(2). 

ّٓ  :ؼ١ايفاح اع١َُػ: ِإاثاَ

ذم  ُمتقاصؾٍ  وُمٙمرٍ  وٍب ءُ دَ  ٍل ٕمْ قمـ ؾَم  اظمؾ واخل٤مرِج اهلل ذم اًمدي  داءُ قمْ أَ  َئ ومتِ  .. ُم٤م

  ،رَ ٝمْ وشمدٟمٞمًٝمؿ اًمٓم   ،شمٚمقيثٝمؿ اًمٕمٗم٤مَف 
ِ
 ،٦مِ ٛمَ ِْم احلِ  ومتزيِ٘مٝمؿ ضمئاسمٞم٥َم  ،وهتٙمٝمؿ ؾُمؽُمَ احلٞم٤مء

، ٤مرِ واًمٕم اًمٗمْمٞمح٦مِ  ظمقِف  ةِ وَ ذْ ٤مدهؿ جلَ مْخ وإِ  ،راضقمْ ة قمغم إَ ػْم هؿ عمٕم٤مين اًمٖمَ دِ أْ ووَ 

 .حئال دواقمٞمفوًمئاٟمْ  ،وًمٚمً٘مقط ُمٝم٤مويف ،حراف ُمٜم٤مطمٞمفدوا ًمئاٟمْ ومٛمٝمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .1/211ش )شمٗمًػم اًمًٕمدي» (1)

 (. 612اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس ) ، حمٛمد قمٌدشاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م تٚمٞمٚمٞم٦م» (3)

 (. 612رس )اًم٘م٤مدر أسمق وم٤م ، حمٛمد قمٌدشاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م تٚمٞمٚمٞم٦م» (2)
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ـُ ؾْم اإلِ  ىم٤مل ؿمٞمُخ   قَ ٝمُ ومَ  ،٤مٝمَ تِ ٤مقمَ ؿَم وإِ  ٦مِ َِم ٤مطمِ ٗمَ  اًمْ غَم قمَ  ٤منَ قمَ أَ  ـْ ُمَ : »$ ٦مَ ٞمي ٛمِ ٞمْ شمَ  ئام اسم

 .(1)ش٦مِ َِم ٤مطمِ ٗمَ  اًمْ مَم إِ  ٤منَ ٞمَ ٌْ اًمّم  وَ  ٤مءَ ًَ اًمٜم   قدُ ٘مُ ي يَ ذِ اًمي  ادِ اًم٘مقي  ُؾ ثْ ُمِ 

 ضْم ات ذم أَ قَ ٝمَ واًمِمي  ِح اًم٘م٤ٌمِِ  ٦مَ ٤مقمؿَم إِ  ني إِ 
ِ
 ٗمقسِ ًمٚمٜم   ًم٤ٌمقم٨ٌم  ،تٛمٕم٤مِت جْ واعمُ  َهِ إُ  قاء

هبؿ ىمد  اعمحٞمٓم٦مَ  ٦مَ ئَ ٞمْ اًمٌِ  ني ًمِمٕمقرهؿ أَ  :ٝم٤مذم مم٤مرؾمتِ  ًمقغِ واًمقُ  ،٤مشمٙم٤مهِب ُمـ ارْ  ضم٦مِ تحر  اعمُ 

 ومٞمٝم٤م. واٟمتنمْت  ،هب٤م صم٧ْم شمٚمقي 

 :ًمٚمٗم٤مطمِم٦م قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ٤مقم٦مُ ؿَم أ.إِ 

 ٜمْ اجلِ  ٤مرةِ صمَ ٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م وإِ ؿَم ذم إِ  اًم٤ٌمرزُ  ورُ اًمدي  قدِ ٝمُ ًم٘مد يم٤من ًمٚمٞمَ 
ِ
دور  س وٟمِمقء

 
ِ
 وم٤مًمٗمت٤مةُ  :داومٝمؿهْ أَ  وت٘مٞمِؼ  ،راوٝمؿهمْ وذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ أَ  :قم٤مرةئام اًمد  ومْ أَ  وشمروي٩ِم  اًمٌٖم٤مء

وجيٕمٚمٝمؿ  ،ؿوُيٚمٖمل قم٘مقهلَ  ،ٝمؿٜم٤مىمَ قمْ ويٚمقي أَ  ،ضم٤مَل اًمر   عُ ٜمِ ٘مْ يُ  ـْ ُمَ  ظمػمُ  اًمٗم٤مشمٜم٦مُ  ٕمقُب اًمٚمي 

 ؾمٚمقه٤م.رْ وفمٗمقه٤م وأَ  ـْ ٚمّملم عمَ خُمْ  اضمٜمقدً 

٦م ذم اًمٕمٍم ٤مطمٞمي سمَ ودقم٤م ًملِ  ،ٙم٤مر اًمٗم٤ًمدومْ ج َٕ روي  ـْ ُمَ  ؾِ اِِ وَ ُمـ أَ  ًمٞمقن سمٚمقم ُيٕمد   ني إِ 

قد ٝمُ وقمٛمؾ هق وجمٛمققم٦م ُمـ اًمٞمَ  ،ي  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  س اعم٤مؾمقين  ٜمْ ٤مقم٦م اجلِ ؿَم سم٢مِ  ومٓم٤مًم٥َم  ،احلدي٨ِم 

 ٥ِم ذر يمتُ ىمْ أَ  ـْ واج ُيٕمتؼم ُمِ اًمزي  ًمهؾْم أَ  ٤مػ ًمٞمقن يمت٤مسمً ًمي وأَ  ،٤مًَ ٟمْ رَ ٦م ذم ومَ ٤مطمٞمي سمَ قمغم ٟمنم اإلِ 

 قم٤مرة.س واًمد  ٜمْ اجلِ 

 مَم ر إِ ٟمٔمَ  ـْ وُمَ 
ٍ
 ،قمٚمٞمٝم٤م ًٞمٓمرُ ٤مسمع اعمُ هق اًمٓمي  َس ٜمْ جيد اجلِ  وم٦مِ حري ُمـ شمقراتؿ اعمُ   رء

 قراة:ٟمّمقص اًمتي  ـْ ومٛمِ 9  (3)ُمـ صٗمح٤مت٤م ؾ اًمٙمثػمَ واًمذي يِمٖمَ 

 احلٞمقاٟم٤مت. ؾِ ًْ ٤م ُمـ ٟمَ ّني ذًمؽ َٕ  :٦مٍ هيقديي  همػمِ  ةٍ أَ رَ اُمْ  يي يٖمتّم٥م أَ  نْ أَ  ًمٚمٞمٝمقدي   جيقزُ 

ٌَ  اًمٗم٤مطمِم٦مِ  ٤مقم٦مُ ؿَم إِ  جيقز ًمٚمٞمٝمقدي    ٖمْ واًم
ِ
  يٙمقنَ ٓي سمنمط أَ  ،ىرَ ظْم أُ  دوًم٦مٍ  ي  ذم أَ  ْم٤مء

 .(2)هيقد ذًمؽ ذم دوًم٦مِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 61، ؿمٞمخ آؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ششمٗمًػم ؾمقرة اًمٜمقر» (1)

 ( . 71-71-69اًمرمحـ قمٛمػمة ) ، قمٌدشاعمذاه٥م اعمٕم٤مسة وُمقىمػ آؾمئام ُمٜمٝم٤م» (3)

 ُمٜمتدى ومئاؿمٞم٤مت قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ـ قمـ أقمٞم٤مد اًمٞمٝمقد .  (2)
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 َؾ روا وؾم٤مِِ ؿ ؾمخي ّني يمٞمػ أَ  ضِ رْ ذم إَ  قدِ ٝمُ ٤ًمد اًمٞمَ ومْ ذم ُمٌح٨م إِ  ٤مًم٘مد ُذيمر ؾم٤مسم٘مً 

وهمػم ذًمؽ ًمؽموي٩م  اًمٗم٤موح٦مِ  حِػ واًمّم   ِت د وٟمنم اعمجئاي هقًمٞمق ئامَ ومْ ئام وأَ قمْ اإلِ 

 اًمٗم٤مطمِم٦م. ٤مقم٦مِ ؿَم وإِ 

ًمتًٝمٞمؾ وشمٞمًػم وًمقغ  :٦مِ ًٞمي ٜمْ اجلِ  اعمٜم٤مه٩ِم  ر شمٕمٚمٞمؿَ وىمري  ٤معَ ؿَم أَ  ـْ ُمَ  ُل وي ؿ أَ ّني إِ  سمْؾ 

  ب واًمٓم٤مًم٤ٌمِت ئاي اًمٓم  
ِ
س ٜمْ اجلِ  نُ ٠مْ ويم٤من ؿَم  ٤م..ِت ٠مَ ذم مَحْ  وآرشمٙم٤مسِ  ،ذم اًمٗمحِم٤مء

مترات ١مْ شمقصٞم٤مت ُمُ  ـْ ُمِ  اءً زْ ٌح سمٕمد ذًمؽ ضُم ْص واًمذي أَ  ،هيقد ُم٤ٌمدئِ  ف ُمـ٤مقمتِ ؿَم وإِ 

 ومٛمـ ذًمؽ: ،ه٤موهمػمِ  ٦مِ اًمٕم٤معمٞمي  ةِ أَ رْ اعمَ 

ـُ  -  ٤مرظم٦مِ اًمّمي  قمقةِ ٦م قمـ ـمريؼ اًمدي يي َه إُ  واسمطِ واًمري  ٦مِ وضمٞمي اًمزي  اًمٕمئاىم٤مِت  تقي

 وضمٞم٦م.ٞم٤مٟم٤مت اًمزي ًمٚمخِ 

 سمتٜمٗمػم اًمٜم  وذًمؽ  ،ؿ آظمتٞم٤مري  ٘مْ  اًمٕمُ مَم إِ  قمقةُ اًمدي  -
ِ
 ة وشمرسمٞم٦مِ ُمـ احلٛمؾ واًمقٓدِ  ٤ًمء

 ٗم٤مل.ـمْ إَ 

  لمِ ًَ ٜمْ اجلِ  ُمٓم٤مًم٦ٌمُ  -
ِ
سمٕمٞمًدا قمـ  ،٤ًمس سمفطْم د اإلِ سمٛمجري  ز  ٜمْ هؿ اجلِ وـمرِ  سمتٕمجٞمؾ ىمْم٤مء

ل  قمواج اًمنمي شمٕم٘مٞمدات اًمزي 
(1) 

 ٤م سمح٘مقىمٝمؿ.يـ ضمٜمًٞمًّ ٤مذ  اًمِمي  ُمٓم٤مًم٤ٌمُت  ْت أَ دَ وسمَ  ،اعمثكمي  واَج قا اًمزي ٤مقمُ ؿَم أَ  -

 ؿَم ٝمؿ ذم إِ ؾم٤مسم٘متُ  اًمٙمريؿِ  اًمٜمٌقي   ذم اًمٕمٝمدِ  قدِ ٝمُ يم٤من ًمٚمٞمَ وًم٘مد 
ِ
 ،٤مقمتٝمؿ ًمٚمٗمحِم٤مء

ـُ  ٥ُم ٕمْ ٝمقات، ومٝم٤م هق يمَ هؿ ًمٚمِمي وٟمنِم  ػم يم٤من ِْم سمٜمل اًمٜمي  زقم٤مُم٤مِت  دُ طَم أَ  ِف ْذَ إَ  سم

 ذم هِ  ٕم٤مرَ ؿْم ويٜمِمد إَ  ملسو هيلع هللا ىلصف قًمِ ؾُم رَ  اهلل وؾم٥م   ح سم٥ًم  ُيٍم  
ِ
 ڤح٤مسم٦م اًمّمي  ج٤مء

ذم  ؾمقاءٌ  ،ؿِت رَ ٓمْ اًمٕمرب وومِ  ِب دَ ج سمف قمـ أَ ظمرَ   ُم٤ممَم دم٤موز إِ  سمْؾ  ،ومل يٙمتػ سمذًمؽ

 دِ ث سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م ذم ىمّم٤مِِ يتحدي  ذَ ظَم وم٠مَ  ،ٝمؿتِ ضم٤مهٚمٞمي  وْ أَ  ،ٝمؿئاُمِ ؾْم إِ 
ِ
 ،ُمٜملم١مْ اعمُ  ه قمـ ٟم٤ًمء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.73ػمة )اًمرمحـ قمٛم ، قمٌدشاعمذاه٥م اعمٕم٤مسة وُمقىمػ اإلؾمئام ُمٜمٝم٤م» (1)
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ُمـ  رٍ ُمْ ف سم٠مَ ه٤مُمتِ  اًم٦مُ زَ وإِ  ،فؾِم أْ سمحٛمد اهلل ىمٓمػ رَ  ك شمؿي طمتي  ٤م،ٟموُيٖمري سم٤مًمز   ،زَ ثػم اًمٖمراِِ ومٞمُ 

٤مقمتٝمؿ ؿَم وإِ  قمغم ٟمنمهؿ اًمٗم٤ًمدَ  ودوٟمؽ ذم زُم٤مٟمٜم٤م ؿمقاهدُ  .(1)ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ 

 .ذيٚم٦مَ اًمري 

 .(3)٤مٙمَ يْ رِ ُمْ ٤م وأَ وسمي ورُ ذم أُ  ٞمضِ سمْ إَ  ىمٞمِؼ اًمري  ُمديرو دم٤مرةِ  قدُ ٝمُ اًمٞمَ 

 مَم وإِ ، (2)اًمٕم٤ممل  مجٞمع ُمقاظمػمِ مَم إِ  ر اًمٗمتٞم٤مِت ّمد  وشمُ  ،راضقمْ جر سم٤مَٕ شمتي  ٞمُؾ اِِ ْه إِ 

 .ٛم٦مٌ ٜمٔمي ُمُ  ٦مٌ هيقديي  ٤مٌت ٦م اًمتل شمنمف قمٚمٞمٝم٤م مجٕمٞمي ٚمٞمي ٞمْ قادي اًمٚمي اًم٤ٌمرات واعمئاهل واًمٜمي 

ينمف  ضِ ٞمَ سمْ إَ  ىمٞمِؼ قاق اًمري ؾْم ٤مت َٕ ٚمٞمي ٞمْ اِِ ْه ًمتقريد اًمٗمتٞم٤مت اإلِ  ٦مٍ مجٕمٞمي  رُ ٓمَ ظْم وأَ 

 قمْ أَ  ـْ قمٚمٞمٝم٤م ؿمٚمقُمقسمػم ًمِمتلم ُمِ 
ِ
 اعم٤مسم٤مم اًم٤ٌمرزيـ. ِب زْ طمِ  ْم٤مء

، ٤مينٍّ عمْ ٞمقن ُم٤مرك أَ ٚمْ ٟمٞم٦م قمنم ُمِ صمًم ٞمَؾ اِِ ْه إِ  ومتٞم٤مُت  ه٤م رسمح٧ْم دَ ٤مٟمٞم٤م وطْم عمْ أَ  ـْ وُمِ 

ذم اعمجتٛمع  ٦مُ رؾمت٘مراـمٞمي إ َهُ شمديره٤م إُ  ج٤مرةَ هذه اًمت   ني خ٤مر أَ تِ ويٕمؽمف ؿمٚمقُمق سم٤مومْ 

اًمٞمٝمقدي  
(4). 

ٜمذر سمتحٓمٞمؿ ٤م يُ ممي  ،ه سمقاؾمٓم٦م اًمٞمٝمقدْه  اًمٕم٤ممل سم٠مَ مَم إِ  ذيٚم٦مِ قمدوى اًمري  ْت وَه 

 مَ ٘م٤موِ شمُ  نْ ٤م مل شمًتٓمع أَ ًَ ٟمْ رَ ومٝم٤م هل ومَ  .دةِ اعمقضمق اًمٙمٞم٤مٟم٤مِت  وهدمِ  ،ٛم٦مِ اعمجتٛمٕم٤مت اًم٘م٤مِِ 

لم ىمد ُمـ اًمٗمرٟمًٞم   يم٤مُمئًا  ضمٞمئًا  ني َٕ  :ٌققملْمِ ؾْم أُ  ـْ ثر ُمِ يمْ أَ  ٤مٟمٞم٦مِ اًمثي  ٦مِ ٞمي اًمٕم٤معمَ  ذم احلرِب 

 قدُ ٝمُ اًمتل ٟمنمه٤م اًمٞمَ  واعمٞمققم٦مِ  ٨ِم خٜم  واًمتي  ٦مِ وم٤مهٞمَ واًمري  قِ ٝمْ ؼ واًمٚمي ًْ ف سم٥ًٌم اًمٗمِ وطُم رُ  ُم٤مشم٧ْم 

 ٤م.ًَ ٟمْ رَ ذم ومَ 

 نْ ويٙمٗمل أَ ، ه٤م٤مرُ ٤م ودمي ٝمؿ ؾمًمهُت وم قم٤مرة اًمٞمٝمقدُ قن قمغم اًمد  ٛمُ ريٙم٤م اًم٘م٤مِِ ُمْ وذم أَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4127، سمرىمؿ )شومتح اًم٤ٌمري»(، 1436 - 1431/ 2ش )صحٞمح ُمًٚمؿ»اٟمٔمر:  (1)

 ( . 126، هٜمري ومقرد، قمّرسمف ظمػمي مّح٤مد )ص شاًمٞمٝمقدي اًمٕم٤معمل» (3)

 ( . 7اًمٗمت٤مح )ص  ، سمٜم٤مُملم ومريدُم٤من، قمّرسمف: زهدي قمٌدشُمـ حيٙمؿ واؿمٜمٓمـ وُمقؾمٙمق» (2)

 ( .172اهلل اًمتؾ )ص  ، قمٌدشضمذور اًمٌئاء» (4)
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 معهم
سمقزم أدًمر اًمتل  ٦مُ هل اًمٞمٝمقديي  مخًلم ؾمٜم٦مً  قاَل ذم ٟمٞمقيقرك ـمِ  قم٤مرةِ اًمد   ٙم٦مَ ٚمِ ُمَ  ني أَ  ٟمٕمٚمؿَ 

 .(1)اًمٗمًؼ ح يمٞمػ يم٤مٟم٧م شمدير صٜم٤مقم٦مَ قو  شمُ  قمدةٌ  ٥ٌم قمٜمٝم٤م يمتُ  ْت نِم ٟمُ 

سم٤ٌمريس وأىمٌٞم٦م  "اًم٤ًمن ضمرُم٤من" ذم يمٝمقف زي ٜمْ اجلِ  وٟمنم اًمٞمٝمقد اًمِمذوذَ 

ن دُ اًمٌٞمٙم٤مدزم وطمل اًمتٌقهق ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م وسم٤مرات ُمٕمرووم٦م ذم ٟمٞمقيقرك وهقًمٞمقد وُمُ 

 اًمًقيد واًمٜمروي٩م وهقًمٜمدا.

ط ُمع ٌِ اًمذي ُو  ٨ِم خٜمي اعمُ  اًمٚمقرد اًمٞمٝمقدي   ومْمٞمح٦مَ  اًمٞمٝمقدُ  وذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م اؾمتٖمؾي 

 ٤مهيقديًّ  احلٛمٚم٦مِ  دُ ، ويم٤من ىم٤مِِ ز  ٜمْ ذوذ اجلِ اًمِم   إسم٤مطم٦م مَم تدف إِ  قمِمٞم٘مف، وىم٤مدوا محٚم٦مً 

ٌي 1917ف ًمٚمؼمعم٤من ؾمٜم٦م م ُمنموقمَ طمٞم٨م ىمدي  :وًمٗمٜمدن فاؾمٛمُ  اًمٕمٛمقم  ك جمٚمُس م وىمد ًم

 .زي ٜمْ اجلِ  ذوذَ ٌٞمح اًمِم  وواومؼ قمغم ُمنموع ىم٤مٟمقن يُ  ،ٝمؿتَ ٌَ همْ رَ  اًمؼميٓم٤مين  

ٝمؿ ٤مسمٕمَ َص ، وٟمٚمٛمس أَ ٞمعِ اخلٚم دِب وإَ  اجِلٜمست جمئاي  قن ٟمنَم يتقًمي  قدَ ٝمُ د اًمٞمَ وٟمجِ 

ً  اًمتل شمُ  ٦مِ ًٞمي ٜمْ ئام اجلِ ومْ إَ  وراءَ   ٗم٤مز.ٚمْ ٞمٜمًم واًمت  ٕمرض ذم اًم

ً    ُمرايمزِ مَم ؾ إِ ًمٚمتقص   ٤ًمءَ اًمٜم   قدُ ٝمُ اًمٞمَ  وىمد اؾمتٖمؾي  قمغم  طِ ٖمْ واًمْمي  ،ٓم٦مٚمْ اًم

  ً دي  ٓمٞم٤مدقمغم اْص  ؾ اًمٞمٝمقدُ وم٘مد قمٛمِ  :٦مِ اًمٗمرٟمًٞمي  قرةِ ث ىمٌؾ اًمثي يمًم طمدَ  ،لمٞم٤مؾمٞم  اًم

 ٤م، وُمـ اًمٜم  ًَ ٟمْ رَ ومَ  ٤ٌمر رضم٤مِٓت يمِ  ـْ ويم٤من ُمِ  ،قُمػماسم
ِ
 دور ًمٞم٤من ًمٚمدوق ٤موصدي٘مً  ،ٌئاء

 اعمَ  قمؿ   ابنِ 
 ٥م  سمٚمُ  ٧ٌْم ومٚمٕمِ  ،ُمدام هٞمقز ٝم٤مٛمُ اؾْم  طمًٜم٤مءَ  ٦مً هيقديي  ةً أَ رَ اُمْ  قدُ ٝمُ ٞمف اًمٞمَ ًمَ م إِ وم٘مدي  ،ؽٚمِ

 ف دورًمٞم٤منهق وصدي٘مُ  قدُ ٝمُ رىمف اًمٞمَ همْ وهٙمذا أَ  ،فقمِمٞم٘متَ  ٧ًْم ُمْ ك أَ طمتي  ،ؾضُم اًمري 

 ةً ُم٤ٌمءَ  اًم٤ٌمًمٞمف روي٤مل ك سم٘مٍمًٛمي ٌح ىمٍم اًمدوق دور ًمٞم٤من اعمُ ْص ك أَ طمتي  ،سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م

 ئاق.ظْم ًمتحٓمٞمؿ إَ  ٜم٦مِ تْمٛم  ٤مصٞمص اعمُ ىمَ ٦م إَ ًمٙم٤مومي  ٤موُمٜمٌٕمً  ،ذيٚم٦مًمٚمري 

اًمتل يم٤من  ٦مِ ًٞمي ٟمْ رَ اًمٗمَ  قرةِ ًمٚمٞمٝمقد ذم شمدُمػم اًمثي  ٦مً ئان ُمٓمٞمي ضُم ٌح هذان اًمري ْص وسمذًمؽ أَ 

 .(3)قدُ ٝمُ ٝم٤م اًمٞمَ وراِِ  ُمـ اًمقطمٞمدُ  اسمُح اًمري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 177اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص  (1)

 (.317 – 311)ص ش ُمٙم٤مِد هيقدي٦م» (3)
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 اومْم٦م ًمٚمٗم٤مطمِم٦م.اًمري  ٤مقم٦مُ ؿَم ب. إِ 

ـٌ ف دِ ٟمي روج قمغم أَ اًمٗمُ  اومْم٦م اؾمتحئاُل ًم٘مد ؿم٤مع وومِم٤م قمٜمد اًمري  ٌي  ي  دون اهللَ وىمرسمك يتٕم

سملم  يي اًمن   ٗم٤مَق وآشم   ٧َم ىمي ١مَ اعمُ  واَج ، واًمذي حيٙمل اًمزي ٕم٦مُ تْ ف قمٜمدهؿ اعمُ اسمتُ سمذًمؽ وسمقي 

َط سمٕمُض ٤مطم٦م اًمز  سمَ قمغم إِ  ةِ أَ رْ ؾ واعمَ ضُم اًمري   ؾٍ ضُم ٛم٦م رَ ّْم سمٕمِ   شمٙمقنَ ٓي ٞمٝمؿ أَ ُمئاًمِ  ٟم٤م سمٞمٜمٝمًم َذَ

 .رَ آظَم 

وىمد ، (1)ٝم٤موًمٞم   نِ ذْ ك إِ وٓ طمتي  سمْؾ  ،ئانٍ قمْ وٓ إِ  ٝمقدٍ  ؿُم مَم حيت٤مج إِ  ٓ واُج وهذا اًمزي 

ٝمؿ ٛمُ قمْ ذًمؽ زَ  ـْ ومٛمِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل   اًمٜمي مَم ٝم٤م إِ سمقا ذم رومع سمٕمِْم ويمذَ  ،واي٤مٍت ٗمقا ذم ضمقاز ذًمؽ رِ ًمي أَ 

َ  ـْ ُمَ » :ملسو هيلع هللا ىلصف ىم٤مل ٟمي أَ  َ  ـْ ُمَ وَ  ،٤مرِ ٌي اجلَ  طَ خَ ؾَم  ـَ ُمِ أَ  ،ةً ري ُمَ  عَ تي مَت َ  عَ ُمَ  طُمنِمَ  ،لْمِ شمَ ري ُمَ  عَ تي مَت ْٕ  ،ارِ رَ سمْ ا

َ  ـْ ُمَ وَ   .(3)ش٤منِ ٜمَ ل ذم اجْلِ ٜمِ امَحَ زَ  ،اٍت ري ُمَ  َث ئَا صمَ  عَ تي مَت

 ةً ع ُمري متتي  ـْ ُمَ  ف ىم٤مل:ٟمي أَ  ملسو هيلع هللا ىلصٓمٗمك ّْم اه٤م قمغم اعمُ ؽَم اومْ  واي٦مٌ رِ  قمٜمد اًمٙم٤مؿم٤مين   ضم٤مءَ  سمْؾ 

ع متتي  ـْ ، وُمَ ـِ ًَ احلَ  ٦مِ ضَم رَ ف يمدَ تُ ضَم رَ ومدَ  شملمِ ع ُمري متتي  ـْ ، وُمَ لْمِ ًَ احلُ  ضم٦مِ رَ ف يمدَ درضمتُ  يم٤مٟم٧ْم 

ـِ ا كِم  قمَ  ف يمدرضم٦مِ ومدرضمتُ  اٍت ُمري  صمئاَث  ف ومدرضمتُ  اٍت ُمري  سمعَ رْ ع أَ متتي  ـْ ، وُمَ ٥ٍم ٤مًمِ  ـمَ ِب أَ  سم

 .(2)يمدرضمتل

هؿ ًمًٕم٤مرِ  واءً رْ اومْم٦م إِ سم٤مًمري  غ احل٤مُل وًم٘مد سمٚمَ  ..(4)رٌ ومٝمق يم٤موم ٕم٦مَ تْ ٙمر اعمُ ٟمْ أَ  ـْ ُمَ  سمْؾ 

  ز  ٜمْ اجلِ 
 ضمقاز آؾمتٛمت٤مع مَم ِمػم إِ شمُ  واي٤مٍت ردوا رِ وْ أَ  نْ أَ  ٝمؿ احلٞمقاين  ىمِ زْ ًمٜمَ  ٤م٤ٌمقمً ؿْم وإِ

 .. (1)ٝم٤مٚمِ هْ سم٠مَ  ُيٚمحؼ اًمٕم٤مرُ  نْ أَ  ٦مَ يمراهٞمي  :٤مسمٙم٤مرَت   يٗمضي ٓي سمنمط أَ  ،ٙم٤مرسمْ سم٤مًمٕمذارى وإَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .491، ًمٚمٓمقد )ص شاًمٜمٝم٤مي٦م» (1)

 (.2/266، ٕب ضمٕمٗمر سمـ قمكم سمـ احلًلم )شُمـ ٓ حيي اًمٗم٘مٞمف» (3)

 (.216، ًمٗمتح اهلل اًمٙم٤مؿم٤مين )شُمٜمٝم٩م اًم٘م٤مصديـ» (2)

 ( . 3/491اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (4)

 (.3/46ل )، ًمٚمٙمٚمٞمٜمشاًمٗمروع» (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
خيرضمٝم٤م  ٦مِ ٕمَ تْ ف سم٤معمُ ٟمي َٕ  :واعمثقسم٦مَ  رَ ضْم يرون ومٞمف إَ  سمْؾ ، سم٤مًمٕم٤مهرات اًمٌٖم٤مي٤م عَ ت  ٛم٤مطمقا اًمتي سمَ وأَ 

 .(1) احلئالمَم ُمـ احلرام  إِ 

 ٚم٦مِ ٗمْ وٞمٕم٦م واًمٓم  سم٤مًمري  عَ ٛمت  ٕم٦م اًمتي ٞمْ اًمِم   ٦مِ ٛمي ِِ ٝمؿ وهمػُمه ُمـ أَ مخٞمٜمٞم   ؾي طَم سم٤مهلل أَ  واًمٕمٞم٤مذُ  سمْؾ 

 .(3)اوًمًّ وشمٗمخٞمذً  ٖمػمةِ اًمّمي 

.(2)ٚمًمِت ًْ اعمُ   قمقرات همػمِ مَم ر إِ ٔمَ ٝمؿ اًمٜمي ًِ ٗمُ ٟمْ قا َٕ ٤مطمسمَ وىمد أَ    ٕمػمَ يُ  نْ وا أَ ٤مزُ ضَم يمًم أَ  .

ه٤مدي يرُ  ؿي صمُ  ،ًمٞمًتٛمتع هب٤م : ص٤مطمٌفمَم ف إِ ضم٤مريتَ  ُؾ ضُم اًمري 
(4). 

ٕم٦م تْ ذم اعمُ  اومْم٦مِ قال اًمري طْم  أَ مَم ر إِ ٟمٔمَ  ـْ ُمَ : »قد  ًمُ إَ  ٙمريٍّ ؿُم  حَمُْٛمقدُ ُم٦م اًمٕمئاي  ٤ممُ ُمَ ىم٤مل اإلِ 

شمزين  اًمقاطمدةَ  ةَ أَ رْ اعمَ  ني وم٢مِ  :ه٤منٍ رْ  سمُ مَم إِ  ٤مٟمٛمف قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمز  ٙمْ حيت٤مج ذم طُم  ُم٤من ٓاًمزي  ذم هذا

 ُػ شُمقىمَ  ٕم٦مِ تْ ًمٚمٛمُ  قمديدةٌ  قاٌق ؾْم قمٜمدهؿ أَ  ٧ْم ئَ ٤م ىمد ُهٞم  ّني إِ  :وشم٘مقل وًمٞمٚم٦مٍ  ذم يقمٍ  ةً قمنميـ ُمري 

ـي  ،٤ًمءُ ومٞمٝم٤م اًمٜم     اًمٜم  مَم ضم٤مل إِ قن سم٤مًمر  شمُ ٠مْ ادون يَ ىمقي  وهل
ِ
 وسم٤مًمٜم   ،٤ًمء

ِ
ومٞمخت٤مرون  ،ضم٤مل اًمر  مَم إِ  ٤ًمء

 .(1)شفٌِ َْم اهلل وهمَ   ًمٕمٜم٦مِ مَم ؿ إِ هيديْ ون سم٠مَ ذُ ظُم ٠مْ ويَ  ٤م،ٟماًمز   رةَ ضْم ٜمقن أُ وُيٕمٞم   ،قنُو رْ يَ  ُم٤م

ودوٟمؽ هذه  -سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذُ -قاط  اًمٚم  مَم ٟم٤م إِ اًمز   وم٤مطمِم٦مَ  ٕم٦مُ ٞمْ سمؾ ًم٘مد ضم٤موز اًمِم  

  م  أُ  قمغم اًمقاـمِئ  ُم٧ْم ظمؾ ـ طمرُ دْ أَ  ْي أَ  ـ ٥َم ىمَ وْ وم٠مَ  سمٖمئامٍ  ا ٓط اًم٤ٌمًمغُ ذَ إِ  اًمٗمت٤موى:
ِ
 اعمقـمقء

 .(6)ًمخإف... تُ ٜمَ ف واسمْ تُ ظْم وأُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 14/411، ًمٚمحّر اًمٕم٤مُمكم )شوؾم٤مِؾ اًمِمٞمٕم٦م»(، 3/349، ًمٚمٓمقد )شاًمتٝمذي٥م» (1)

 (.3/349، ًمٚمخٛمٞمٜمل )شترير اًمقؾمٞمٚم٦م» (3)

 ( .6/111ش )ومروع اًمٙم٤مذم» (2)

 ( .1/471اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (4)

(، اعم١مًمػ: أسمق اعمٕم٤مزم حمٛمقد 339)ص: ش ص٥م اًمٕمذاب قمغم ُمـ ؾم٥م إصح٤مب»يٜمٔمر:  (1)

اهلل  هـ(، دراؾم٦م وت٘مٞمؼ: قمٌد1243)اعمتقرم:  اهلل سمـ حمٛمد سمـ أب اًمثٜم٤مء إًمقد سمـ قمٌد ؿمٙمري

 م.1997-هـ  1417، اًمٜم٤مذ: أوقاء اًمًٚمػ، اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، اًمٌخ٤مري

 ( .211، ًمٚمخقِل )شاعم٤ًمِؾ اعمٜمتخ٦ٌم» (6)
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 وِ ٞمٝم٤م أَ ظِم أَ  وْ ٞمٝم٤م أَ سمِ ٓط سم٠مَ  ؿي صمُ  ةً أَ رَ اُمْ  ج اًمرضمُؾ ا شمزوي ذَ ف إِ ٟمي قمغم أَ  رى شمٜمص  ظْم وومتقى أُ 

 ِح ْم٤مِِ هذه اًمٗم ُيِمٕمر سمٗمِمق   ذم ومت٤موهيؿ ُم٤م ِح وهلؿ ُمـ اًم٘م٤ٌمِِ  ..(1)م قمٚمٞمفمل ترُ  ،ٝم٤مٜمِ اسمْ 

 .(3)سم٤مهلل رادهؿ واًمٕمٞم٤مذُ ومْ ٝم٤م سملم أَ ذم جمتٛمٕم٤متؿ وؿمٞمققمِ 

 :اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٗم٤مطمِم٦م ٤مقم٦مُ ؿَم ج.إِ 

ٝمؿ ٤مقمتِ ؿَم إِ  ـْ اًمٕمّمقر ُمِ  وقمغم ُمر   لِ وي إَ  ئامِ ؾْم اعمٜم٤موم٘مقن ذم صدر اإلِ  َئ تِ ُم٤م ومَ 

 ٤م ُم٤مُمي وم٠مَ  ٝم٤م..ٞمْ ًمَ إِ  ٦مِ اقمٞمي اًمدي  ؾِ ٤ٌمب واًمقؾم٤مِِ ؾْم ٝمؿ ًمألَ تِ ئَ وتٞم ،ذيٚم٦مهؿ ًمٚمري وٟمنِم  ،ًمٚمٗم٤مطمِم٦م

 :صمئاصم٦مٌ  ٦م وم٘مد يم٤من ًمف ُم٤ًمراٌت ثَ ٕمْ اًمٌِ  ـِ ُمَ يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم زَ 

 ُمَ اإلِ  راهُ يمْ . إِ 1
ِ
   ٟم٤م.قمغم اًمز   ٤مء

   ؽ.ومْ اإلِ  . طم٤مدصم٦مُ 3

 .. اعمٕم٤ميم٤ًمُت 2

 اإلِ  راهُ يمْ ٤م إِ ُمي وم٠مَ 
ِ
 ًمِت ُمـ ؾِم  ٦مٍ ٛمَ ذم ؾِم  ٌؾ ُمٗمّمي  ذم ذًمؽ طمدي٨ٌم  وم٘مد ُمري  ٟم٤م..قمغم اًمز   ُم٤مء

ـَ  اهللِ  دَ ٌْ قمَ  ني ويمٞمػ أَ  ،ٝمؿ اًمٗم٤مطمِم٦مَ ٤َمقمتُ ؿَم  وهل إِ َٓ أَ  ،ُمٜملم١مْ اعمٜم٤موم٘ملم ُمع اعمُ  ؾِ شمٕم٤مُمُ   ب  أُ  سم

ـِ  ًي ف قمغم اًمز  ٤مِِ ُمَ إِ  سمٕمَض  هُ رِ ٙمْ ذم ذًمؽ طمٞم٨م يم٤من يُ  ٤مؾًم أْ يم٤من رَ  قلٍ ٚمُ ؾَم  سم ٥م ُمـ ٟم٤م ًمٞمتٙم

ـي وراِِ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ } :ف شمٕم٤مممل ومٞمف ىمقًمُ وهق اًمذي ٟمزَ  ..ٝم

]ؾمقرة  {ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

[22اًمٜمقر:
(2). 

ٛمٚمقا قمْ وم٠مَ ، ٝم٤مواهمتٜمٛمقا واىمٕمتَ  ،ٝم٤متَ َص رْ وم٘مد اهتٌؾ اعمٜم٤موم٘مقن ومُ  ؽومْ اإلِ  ٤م طم٤مدصم٦مُ ُمي وأَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.241، ًمٚمًٞمًت٤مين )شاعم٤ًمِؾ اعمٜمتخ٦ٌم» (1)

 ( .114 – 116)ص ش يمت٤مب ؾمٞم٤مطم٦م ذم قم٤ممل اًمتِمٞمع» عمزيد اـمئاع اٟمٔمر: (3)

 ( ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م.197اٟمٔمر: عمزيد شمٗمّمٞمؾ: )ص:  (2)
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 ٤مهرةِ اًمٓمي  ٦مَ َِِم ٤مِ قمَ  ُمـ ٟمٞمئًا  :اتؿًم٘م٤مءَ  رِ وذم ؾم٤مِِ  ،وذم ُمٜمتدي٤متؿ ،جم٤مًمًٝمؿ ٝمؿ قمؼمَ تَ ٜمَ ًِ ًمْ أَ 

ؿ ذًمؽ وـم٤مر ، ويم٤من اًمذي شمزقمي ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ٞم٤مٟم٦م ًمٗمراش اًمٜمي وم٘مذومقه٤م سم٤مخلِ  ڤ ةِ أَ ؼَمي اعمُ 

ـُ  زاوي٦مٍ  سمف ذم يمؾ    قرُ ٝمُ ع قمٚمٞمف مُجْ مْج أَ  وهذا ُم٤م ،ه ُمٜمٝمؿؼْمَ  يمِ ومٝمق اًمذي شمقممي  :قلٍ ٚمُ ؾَم  اسم

 
ِ
 .اًمٕمٚمًمء

 ٟمٗمقَس  ىم٧ْم ري ، ويمذا آعم٧م وأَ ٌقي  اًمٜمي  ر اًمٌٞم٧ِم ٝمْ ٧م سمٓمُ عمي أَ  قمٔمٞمٛم٦مٌ  ٦مٌ ٜمَ حِمْ  وىمد يم٤مٟم٧ْم  

  ؿمديدٍ  ذم يمرٍب  ؿْ ٝمر وهُ يزيد قمغم اًمِمي  ُم٤م ٌل  قا ُمع اًمٜمي ح٤مسم٦م اًمذيـ فمٚم  اًمّمي 
ٍ
 ،يمٌػمٍ  وسمئاء

 ٦مَ َِم ٤مِِ ُمٜملم قمَ ١مْ اعمُ  م  ُٕ  ٦مِ َِ ؼَم  اعمُ  سمٜمزول أي٤مِت  ٦مُ ٚمي اًمٔم   واٟمزاطم٧ِم  ،٦مَ ٛمي ػ اهلل اًمٖمُ يمَِم  نْ  أَ مَم إِ 

 .ڤ

اد رَ ا أَ ذَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ  يم٤منَ » ىم٤مًم٧م: ڤ ٦مُ َِم ٤مِِ قمَ  روْت ؽ يمًم ومْ اإلِ  وطم٤مدصم٦مُ  

ـي تُ يي ، وم٠مَ فواضمِ زْ  أَ سملْم  عَ رَ ىمْ أَ  َج رُ خَيْ  نْ أَ   .شُمٕمف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ٤م رَ ج هِب ٝم٤م ظمرَ ج ؾمٝمٛمُ ظمرَ  ٝم

ل، ٛمِ ٝمْ ج ؾَم ومخرَ  (1)همزاه٤م سمٞمٜمٜم٤م ذم همزوةٍ  عَ رَ ىمْ ٠مَ ومَ » :ڤ ٦مُ َِم ٤مِِ قمَ  ىم٤مًم٧ْم 

ُل زِ وُأٟمْ  (3)لدضمِ قْ ذم هَ  ُؾ ٤م ُأمْحِ ٟمَ وم٠مَ  ،ج٤مُب ل احلِ سمٕمدُم٤م ٟمزَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم ومخرضم٧ُم ُمع رَ 

 ٦مِ ٜمَ يْ دِ ٤م ُمـ اعمَ ٟمَ قْ ٟمَ ؾ ودَ ف شمٚمؽ، وىمٗمَ همزوشمِ  ـْ ُمِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم غ رَ ا ومرَ ذَ ك إِ ٟم٤م طمتي ومٞمف، ومِنْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل سمـ  ذم همزوة همزاه٤م : هل همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ يمًم قمٜمد اسمـ اؾمح٤مق ُمـ رواي٦م قم٤ٌمد سمـ قمٌد (1)

٤مق أظمرضمٝم٤م اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي. ، وُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمحاًمرمحـ قمـ قم٤مِِم٦م وقمٛمرة سمٜم٧م قمٌد اًمزسمػم

وقمٜمد أب يٕمغم ُمـ رواي٦م ص٤مًمح سمـ يمٞم٤ًمن قمـ اًمزهري قمـ قمروة واسمـ اعمًٞم٥م وقمٚم٘مٛم٦م وقمٌٞمد اهلل 

إذا أراد ؾمٗمًرا أىمرع سملم ٟم٤ًمِف، وم٠ميتٝمـ ظمرج ؾمٝمٛمٝم٤م ظمرج  ملسو هيلع هللا ىلصوًمٗمٔمف )ىم٤مًم٧م قم٤مِِم٦م يم٤من رؾمقل اهلل 

يّمٜمع ومخرج ؾمٝمٛمل قمٚمٞمٝمـ  هب٤م ُمٕمف، ومٚمًم يم٤مٟم٧م همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ أىمرع سملم ٟم٤ًمِف يمًم يم٤من

(، 3/611ش )شم٤مريخ اًمٓمؼمي»(، 3/397ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم». اٟمٔمر:  ملسو هيلع هللا ىلصومخرج ب رؾمقل اهلل 

 ( . 8/418ش )ومتح اًم٤ٌمري»(، 4/411ش )ُمًٜمد أب يٕمكم»(، 18/92ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»

 (،8/418ش )ومتح اًم٤ٌمري»(، وذم 1/313ش )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط»اهلقدج : ُمريم٥م اًمٜم٤ًمء، اٟمٔمر:  (3) 

اهلقدج : سمٗمتح اهل٤مء واًمدال سمٞمٜمٝمًم واو ؾم٤ميمٜم٦م وآظمره ضمٞمؿ : حمٛمؾ ًمف ىم٦ٌم شمًؽم سم٤مًمثٞم٤مب وٟمحقه، 

ـّ .  يقوع قمغم فمٝمر اًمٌٕمػم يريم٥م ومٞمف اًمٜم٤ًمء ًمٞمٙمقن أؾمؽم هل
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 ك ضم٤موزُت طمتي  ٧ُم طمٞمؾ، ومٛمِمٞمْ طملم آذٟمقا سم٤مًمري  ٧ُم ٛمْ ٞمؾ، وم٘مُ طمسم٤مًمري  ًمٞمٚم٦مً  نَ ىم٤مومٚملم، آذَ 

ىمد  (1)فَمَٗم٤مرِ  عِ زْ ذا قمْ٘مٌد زم ُمـ ضَم كم، وم٢مِ طْم  رَ مَم إِ  ٌٚم٧ُم ىمْ ين أَ ٠مْ ؿَم   ىمْمٞم٧ُم ، ومٚمًمي َش ٞمْ اجلَ 

 .شقم٘مدي ٧ُم ًْ ٛمَ تَ وم٤مًمْ  ،عَ ٓمَ ٘مَ اٟمْ 

 ،ضملدَ قْ ٚمقن زم، وم٤مطمتٛمٚمقا هَ اًمذيـ يم٤مٟمقا ُيرطمي  (3)طُ هْ اًمري  َؾ ٌَ ىمْ وأَ  ،هؤُ ٖم٤متِ ًٜمل اسمْ وطمٌَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضمزع فمٗم٤مر : سمٗمتح اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًمزاي سمٕمده٤م ُمٝمٛمٚم٦م، ذم رواي٦م ومٚمٞمح سمـ ؾمٚمٞمًمن قمـ اًمزهري )ُمـ  (1)

يمت٤مب: اًمِمٝم٤مدات سم٤مب شمٕمديؾ اًمٜم٤ًمء سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، ش اًمٌخ٤مري»اٟمٔمر: ضمزع أفمٗم٤مر( سمزي٤مدة أًمػ . 

، سم٠مًمػ وأهؾ اًمٚمٖم٦م شأفمٗم٤مر»(، ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل : اًمرواي٦م 4/444ش )ُمًٜمد أب يٕمكم»(، و2/113)

، شأفمٗم٤مر»وىمع ذم سمٕمض رواي٤مت ُمًٚمؿ »وىم٤مل اًم٘مرـمٌل : ش. فمٗم٤مر»ٓ يٕمرومقٟمف سم٠مًمػ وي٘مقًمقن: 

 وهل ظمٓم٠م.

٤ًٌم قمغم ًمٙمٜمٝم٤م ذم أيمثر رواي٤مت أصح٤مب اًمزهري، طمتك إن ذم »هذا ىمٚم٧م :  ىم٤مل اسمـ طمجر ُمٕم٘م

أٟمف »وإن صمٌت٧م اًمرواي٦م »، إمم أن ىم٤مل: شضمزع إفم٤مومػم»رواي٦م ص٤مًمح اسمـ أب إظمي، قمٜمد اًمٓمؼماين 

، ومٚمٕمؾ قم٘مده٤م يم٤من ُمـ اًمٔمٗمر أطمد أٟمقاع اًم٘مًط وهق ـمٞم٥م اًمراِح٦م يتٌخر سمف ومٚمٕمٚمف شضمزع أفمٗم٤مر

ف ضمزقًم٤م شمِمٌٞمًٝم٤م سمف وٟمٔمٛمتف ىمئادة إُم٤م حلًـ ًمقٟمف أو ًمٓمٞم٥م راِحتف، قمٛمؾ ُمثؾ اخلرز، وم٠مـمٚم٘م٧م قمٚمٞم

أن ىمٞمٛمتف يم٤مٟم٧م اصمٜمل قمنم درمًه٤م وهذا ي١ميد أٟمف ًمٞمس ضمزقًم٤م فمٗم٤مرًي٤م، إذ ًمق »وىمد طمٙمك اسمـ اًمتلم : 

 (.8/419ش )ومتح اًم٤ٌمري»اٟمٔمر: ش. يم٤من يمذًمؽ ًمٙم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتف أيمثر ُمـ ذًمؽ

اد وسمٞم٤مض شمِمٌف سمف إقملم وفمٗم٤مر )سمقزن ىمٓم٤مم( وهل هق اخلرز اًمٞمًمين اًمّمٞمٜمل ومٞمف ؾمق»واجلزع :  

، ٓسمـ آصمػم شاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»اٟمٔمر: ش. ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٙمن، اؾمؿ ُمديٜم٦م حلٛمػم سم٤مًمٞمٛمـ

ومتح »(، و1/621، ًمٚمٜمقوي )شذح ُمًٚمؿ»(، و2/13ش )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط»(، و1/369)

 (.8/419ش )اًم٤ٌمري

ؾ إمم إرسمٕملم وٓ شمٙمقن ومٞمٝمؿ اُمرأة وٓ واطمد ًمف ُمـ اًمرهط ُمـ اًمرضم٤مل ُم٤م دون اًمٕمنمة وىمٞم (3)

، ٓسمـ إصمػم شاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»ًمٗمٔمف، وجيٛمع قمغم أرهط وأره٤مط وأراهط مجع اجلٛمع. 

(3/382.) 

مل أقمرف ُمٜمٝمؿ هٜم٤م أطمًدا إٓ أن ذم رواي٦م اًمقاىمدي: أن أطمدهؿ أسمق ُمقهقسم٦م »وىم٤مل اسمـ طمجر: 

: ؿمٝمد أسمق ُمقهي٦ٌم همزوة اعمريًٞمع ويم٤من ي٘مقد سمٕمػم قم٤مِِم٦م، ويم٤من ُمقمم ًمرؾمقل اهلل، وقمٜمد اًمٌئاذري

ش ومتح اًم٤ٌمريش. »ُمـ ُمقاًمٞمد ُمزيٜم٦م، ويم٠من إصؾ أسمق ُمقهقسم٦م ويّمٖمر ومٞم٘م٤مل : أسمق ُمقهي٦ٌم

، ًمٚمٌئاذري )ص شأٟم٤ًمب إذاف»(، و3/436ش )ُمٖم٤مزي اًمقاىمدي»(، واٟمٔمر: 8/419)

482.) 
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ذاك  ذْ إِ  ٤ًمءُ  ومٞمف، ويم٤من اًمٜم  ين  قن أَ ٌُ ًَ حَيْ  ؿْ وهُ  ٧ُم ٌْ يمِ رَ  ٚمقه قمغم سمٕمػمي اًمذي يمٜم٧ُم ومرطمي 

ـي  ٤مٗم٤مومً ظِم   ٦مَ ٗمي ظِم  ومٚمؿ يًتٜمٙمر اًم٘مقمُ  ،ٕم٤ممُمـ اًمٓمي  (1)اًمُٕمٚم٘م٦مَ  ُؾ يمُ ٠مْ ًم ٟمَ ٟمي ، إِ ؿُ حْ اًمٚمي  مل يث٘مٚمٝم

ً   طمديث٦مَ  ضم٤مري٦مً  ويمٜم٧ُم  ،قهٕمُ ومَ طملم رَ  ِج دَ قْ اهلَ   وؾم٤مروا، ومقضمدُت  ،ٕمثقا اجلٛمَؾ ، ومٌـ  اًم

ْ وم٠مَ  ،ٞم٥ٌم وٓ جُم  اعٍ ٍؿ وًمٞمس هب٤م دَ ُمٜم٤مزهلَ  ٧ُم ئْ ، ومجِ اجلٞمُش  دي سمٕمدُم٤م اؾمتٛمري ٘مْ قمِ  ُمٜمززم  ٧ُم ممي

ذم ُمٜمززم  ٤م ضم٤مًم٦ًمٌ ٟمَ ، ومٌٞمٜم٤م أَ زَمي ومػمضمٕمقن إِ  ،ؿ ؾمٞمٗم٘مدوينّني أَ  ٧ُم ٜمْ ٜمَ وفمَ  ،ومٞمف اًمذي يمٜم٧ُم 

ـُ  انُ ، ويم٤من َصْٗمقَ ٧ُم ٛمْ ومٜمِ  ،ٜمل قمٞمٜملهمٚمٌتْ  ٚمٛمل   ؾِ ٓمي ٕمَ اعمُْ  سم  ً اًم
  يمقاين  اًمذي  ؿي صمُ ،  (3)

ِ
 ُمـ وراء

 ٌح قمٜمد ُمٜمززم.ْص وم٠مَ ،  (2)٩َم ًمَ دْ اجلٞمش، وم٠مَ 

ج٤مب، احلِ  ومٜمل طملم رآين، ويم٤من رآين ىمٌَؾ ومٕمرَ  ،٤مينشمَ ، وم٠مَ ؿٍ ٟم٤مِِ  ٤ًمنٍ ٟمْ إِ  ى ؾمقادَ أَ ومرَ 

 وواهلل ُم٤م ،٤ٌمبٚمْ ل سمجِ ٝمِ ضْم وَ  (1)ُت رْ ومَخٛمي  ،ومٜمل قمرَ طملم (4)فضم٤مقمِ ؽِمْ ؾْم ٤مسم ٧ُم ٔمْ ٘مَ ٞمْ تَ وم٤مؾْم 

قمغم  ومقـمَئ  ،فراطمٚمتَ  ٤مَخ ٟمَ ك أَ ف، طمتي ضم٤مقمِ ؽِمْ همػم اؾْم  ُمٜمف يمٚمٛم٦مً  ٧ُم ٕمْ ٛمِ وٓ ؾَم  ،ٛمٜمل يمٚمٛم٦مً يمٚمي 

 (6)يـرِ قهمِ سمٕمدُم٤م ٟمزًمقا ُمُ  ٤م اجلٞمَش ٜمَ ٞمْ شمَ ك أَ طمتي  اطمٚم٦مَ ب اًمري  قدُ ٘مُ يَ  َؼ ٚمَ ٓمَ وم٤مٟمْ  ،ٝم٤مومريمٌتُ  ،٤ميدهْي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٓسمـ شاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»ٓمٕم٤مم: أي اًمٌٚمٖم٦م ُمٜمف. اًمٕمٚم٘م٦م : سمْمؿ اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًمئام ُمـ اًم (1)

 (.2/389إصمػم )

 ذم همزواشمف.  ملسو هيلع هللا ىلصصح٤مب ضمٚمٞمؾ يم٤من ص٤مطم٥م ؾم٤مىم٦م رؾمقل اهلل (3)

 وم٠مدًم٩م : سم٤مًمتِمديد ؾم٤مر آظمر اًمٚمٞمؾ.  (2)

 أي سم٘مقًمف: إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن. (4)

 (. 3/77، ٓسمـ آصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م»ومخّٛمرت: أي همٓمٞم٧م.  (1)

، اسمـ إصمػم شاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»همريـ: اًمقهمرة سمًٙمقن اًمٖملم اعمٕمجٛم٦م ؿمدة احلر. ُمق (6)

سم٘مقًمف:  سمـ محٞمد اًمرزاق سم٘مقًمف: اًمقهمرة ؿمدة احلر، قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمف قمٌد ( ويمذا ومنه٤م قمٌد1/318)

( يمت٤مب اًمتقسم٦م، وذم رواي٦م ومٚمٞمح سمـ ؾمٚمٞمًمن: 8/118ش )صحٞمح ُمًٚمؿ»ُم٤م ىمقًمف ُمقهمريـ؟ اٟمٔمر: 

( يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات، سم٤مب شمٕمديؾ اًمٜم٤ًمء 2/113ش )اًمٌخ٤مري»ل ُمقهمريـ. اٟمٔمر: )ُمٕمرؾملم( سمد

 (.4/444ش )ُمًٜمد أب يٕمغم»سمٕمْمٝمـ سمٕمًْم٤م. و

( أن اًمتٕمريس هق ٟمزول اعم٤ًمومر آظمر اًمٚمٞمؾ، وًمٙمـ 2/316ٓسمـ إصمػم )ش همري٥م احلدي٨م»وذم 

 =( 8/461ش )ريومتح اًم٤ٌم»ىم٤مل اسمـ طمجر: وروى ُمٖمقريـ: واًمتٖمقير اًمٜمزول وىم٧م اًم٘م٤مِٚم٦م. اٟمٔمر: 
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ـُ  اهلل دُ ٌْ قمَ  َؽ ومْ  اإلِ ويم٤من اًمذي شمقممي  ،ؽهٚمَ  ـْ ؽ ُمَ ومٝمٚمَ ، (1)ٝمػمةاًمٔمي  رِ حْ ذم ٟمَ  ـِ  َب  أُ  سم  سم

 .قلٍ ٚمُ ؾَم 

 :قم٤مي٦م سم٤معمديٜم٦ماًمد   ِم٤مرُ تِ أ. اٟمْ 

 ح٤مِب ْص ُيٗمٞمْمقن ذم ىمقل أَ  ٤مُس واًمٜمي  اؿمٝمرً  ٧ُم ُمْ طملم ىمدِ  ٧ُم ٞمْ ٙمَ تَ وم٤مؿْم  ،٤م اعمديٜم٦مَ ٜمَ ُمْ دِ وم٘مَ 

  رُ ٕمُ ؿْم أَ  ؽ، ٓومْ اإلِ 
ٍ
ُمـ  ُف رِ قمْ أَ   ٓين  أَ  ،ضمٕملذم وَ  (3)ريٌٜملُمـ ذًمؽ، وهق يُ  سمٌمء

اهلل  قُل ؾُم رَ  ًم يدظمؾ قمكمي ٟمي تٙمل، إِ ؿْم ى ُمٜمف طملم أَ رَ أَ  اًمذي يمٜم٧ُم  َػ ٓمْ اًمٚم   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ 

 رُ ٕمُ ؿْم وٓ أَ  ،ريٌٜمليٜمٍمف، وذاك اًمذي يُ  ؿي ؟ صمُ ؿْ ٙمُ ٞمْ يمٞمػ شمِ  :ي٘مقل ؿي صمُ  ،ؿًٚم  ومٞمُ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)٧ُم ٝمْ ٘مِ سمٕمدُم٤م ٟمَ  ك ظمرضم٧ُم ، طمتي سم٤مًمنمي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمت٤مب اًمتقسم٦م، ُمـ ـمريؼ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد قمـ أسمٞمف قمـ ش صحٞمح ُمًٚمؿ»(، ذم 464و) =

 (.8/118ص٤مًمح سمـ يمٞم٤ًمن )

، شذح ُمًٚمؿش. »روايتف سم٤مًمٕملم وٕمٞمػ»)ُمققمريـ( سمٕملم وراء ُمٝمٛمٚمتلم. ىم٤مل اًمٜمقوي: 

إٟمًم هل (، ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ طمجر سم٠من رواي٦م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ قمٜمد ُمًٚمؿ 1/621ًمٚمٜمقوي )

يم٠مٟمف ُمـ وقمزت إمم ومئان سمٙمذا أي »)ُمققمزيـ( سمٕملم ُمٝمٛمٚم٦م وزاي: ىم٤مل: ووضمٝمٝم٤م اًم٘مرـمٌل سم٘مقًمف: 

ٗمف سمٕمْمٝمؿ سمٛمٝمٛمٚمتلم وهق همٚمط ش ومتح اًم٤ٌمريش. »شم٘مدُم٧م وإول أومم ـ يٕمٜمل ُمقهمريـ ـ وصحي

(8/362.) 

 اعمقضمقد سم٠ميديٜم٤م )ُمققمريـ( سمٕملم وراء ُمٝمٛمٚملم، وىمقلش صحٞمح ُمًٚمؿ»ىمٚم٧م: اًمرواي٦م ذم 

ش اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط»اًمٜمقوي: سم٠مٟمف وٕمٞمػ أومم ُمـ ىمقل اًم٘مرـمٌل سم٠مٟمف شمّمحٞمػ: وذًمؽ أن ذم 

 ( )وقمر صدره( ًمٖم٦م ذم وهمر.3/111)

 (.3/129ش )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط»ٟمحق اًمٔمٝمر: أوهل٤م: وهق وىم٧م ؿمدة احلر.  (1)

 (.3/386، اسمـ آصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م»يريٌٜمل: يِمٙمٙمٜمل.  (3)

ع: إذا سمرأ وأوم٤مق ويم٤من ىمري٥م اًمٕمٝمد سم٤معمرض، ومل يرضمع إًمٞمف ٟم٘مف اعمريض ُمـ سم٤مب ـمرب وظمْم (2)

ش اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط»( و1/111، اسمـ إصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»يمًمل صحتف وىمقشمف، 

(، وقمٜمد اسمـ اؾمح٤مق طمتك ّن٘م٧م ُمـ وضمٕمل سمٕمد 678، ص )شخمت٤مر اًمّمح٤مح»(، و4/394)

 ( . 3/399ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم»سمْمع وقمنميـ ًمٞمٚم٦م، 
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ٌَ  ٍح ٓمَ ًْ ُمِ  م  ُمٕمل أُ  ومخرضم٧ْم  ُزٟم٤م، ويمٜمي  (1)اعمٜم٤مصعِ  َؾ ىِم   ًمٞمئًا ٓي ٟمخرج إِ  ٤م ٓوهق ُُمَتؼمي

ًٌ  (3)َػ ٜمُ اًمٙمُ  خذَ ٟمتي  نْ ، وذًمؽ ىمٌؾ أَ  ًمٞمؾٍ مَم إِ   لِ وي إَ  اًمٕمرِب  رُ ُمْ ٟم٤م أَ ُْمرُ وأَ  ،ُمـ سمٞمقشمٜم٤م ٤مىمري

 م  ٤م وأُ ٟمَ أَ  ٓمٚم٘م٧ُم ٜمد سمٞمقشمٜم٤م، وم٤مٟمْ ه٤م قمخذَ ٟمتي  نْ أَ  ِػ ٜمُ ى سم٤مًمٙمُ ذي ٠مَ تَ ٤م ٟمَ ومٙمٜمي  ،طِ ىمٌؾ اًمٖم٤مِِ  زِ ؼَم  ذم اًمتي 

َٓمٍح  ًْ ـِ   ُرْهؿِ ِب أَ  ٦مُ ٜمَ وهل اسمْ  ،ُِم ـِ  رِ خْ َص  ٝم٤م سمٜم٧ُم ُم  ، وأُ ٤مٍف ٜمَ ُمَ  دِ ٌْ قمَ  سم  رٍ ٙمْ  سمَ ِب أَ  ظم٤مًم٦مُ  رٍ ٤مُمِ قمَ  سم

َٓمُح واسمٜمُ  ،يِؼ د  اًمّم   ًْ ـُ  ٝم٤م ُِم ٤م ُمـ ٜمَ همْ رَ ىمد ومَ  ،سمٞمتل ىِمٌَؾ  ٍح ٓمَ ًْ ُمِ  م  ٤م وأُ ٟمَ أَ  ٧ُم ٚمْ ٌَ ىمْ وم٠مَ  (2)٦مَ ٤مصمَ صمَ أُ  سم

 ُم٤م َس ئْ سمِ  :، وم٘مٚم٧ُم ٌح ٓمَ ًْ ُمِ  َس ٕمِ شمَ  :وم٘م٤مًم٧ْم  (4)ٝم٤مـمِ رْ ذم ُمِ  ٍح ٓمَ ًْ ُمِ  م  أُ  ْت رَ ثَ ومٕمَ  ،ٜم٤مٟمِ ٠مْ ؿَم 

 ؟ارً دْ د سمَ ؿمٝمِ  رضمئًا  لْمَ ٌ  ًُ شمَ أَ  ،ىمٚم٧ِم 

ْ وَ أَ  (1)٤مهُ تَ ٜمْ هَ  ْي أَ  :ىم٤مًم٧ْم   ٜمل سم٘مقل شمْ ؼَمَ ظْم وُم٤م ىم٤مل؟ وم٠مَ  :ىم٤مل؟ ىمٚم٧ُم  شمًٛمٕمل ُم٤م مَل

 اهلل قُل ؾُم رَ  ؾ قمكمي  سمٞمتل ودظَم مَم إِ  رضمٕم٧ُم  ومٚمًمي  ،قمغم ُمريض ٤مُمرًو  ُت دْ دَ وم٤مزْ ،  (6)ؽومْ اإلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م »ٜم٤مصع : اعمقاوع اًمتل ُيتخغم ومٞمٝم٤م ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٦م، واطمده٤م ُمٜمّمع يمٛم٘مٕمد، اعم (1)

ومتح »(، وذم 2/89، ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي )شاًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط»( و1/61، اسمـ إصمػم )شاحلدي٨م

 ( واعمٜم٤مصع أُم٤ميمـ ُمٕمرووم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٌ٘مٞمع. 1/349ش )اًم٤ٌمري

اًم٘م٤مُمقس »دت سمف هٜم٤م اعمٙم٤من اعمٕمد ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٦م، اًمٙمٜمػ: مجع يمٜمٞمػ: اعمٙم٤من اًم٤ًمشمر، وأرا (3)

 (. 181، ص )شخمت٤مر اًمّمح٤مح»(، و2/193ش )اعمحٞمط

 مجٞمًٕم٤م. رضي اهلل طـفمسمـ قم٤ٌمد سمـ اعمٓمٚم٥م، شمقذم ذم ظمئاوم٦م قمثًمن  ُمًٓمح سمـ أصم٤مصم٦م (2)

واطمد اعمروط: وهل أيمًٞم٦م  ومٕمثرت ذم ُمرـمٝم٤م: أي وـمئتف سمرضمٚمٝم٤م ومً٘مٓم٧م، واعمرط: سمٙمن اعمٞمؿ: (4)

 (. 631و413، ص)شخمت٤مر اًمّمح٤مح»ُمـ صقف أو ظمز يم٤من ي١مشمزر هب٤م. 

، اسمـ آصمػم شاًمٜمٝم٤مي٦م»هٜمت٤مه: ي٤م سمٚمٝم٤مء يم٠مّن٤م ٟم٧ًٌم ىمٚم٦م اًمٕم٘مؾ اعمٕمروم٦م سمٛمٙم٤مِد اًمٜم٤مس وذورهؿ.  (1)

(1/379-381 . ) 

أم ُمًٓمح ًمٙمـ وىمع  ـمرق طمدي٨م اإلومؽ جمتٛمٕم٦م قمغم أن قم٤مِِم٦م سمٚمٖمٝم٤م اخلؼم ُمـ»ىم٤مل اسمـ طمجر:  (6)

قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم اعمٖم٤مزي ُمـ طمدي٨م أم روُم٤من ُم٤م خي٤مًمػ هذا وًمٗمٔمف: سمٞمٜم٤م أٟم٤م ىم٤مقمدة أٟم٤م وقم٤مِِم٦م إذ 

وجل٧م اُمرأة ُمـ إٟمّم٤مر، وم٘م٤مًم٧م: ومٕمؾ اهلل سمٗمئان وومٕمؾ، وم٘م٤مًم٧م أم روُم٤من: وُم٤م ذاك؟ ىم٤مًم٧م: 

ًم٧م ومٕمؾ اهلل اسمٜمل ومٞمٛمـ طمدث احلدي٨م. ىم٤مًم٧م: وُم٤م ذاك؟ ىم٤مًم٧م: يمذا ويمذا وذم ىمّم٦م يقؾمػ )ىم٤م

سمٗمئان وومٕمؾ ىم٤مًم٧م، وم٘مٚم٧م مل؟ ىم٤مًم٧م إٟمف ٟمٛمك ذيمر احلدي٨م وم٘م٤مًم٧م قم٤مِِم٦م: أي طمدي٨م؟ وم٠مظمؼمت٤م، 

ش اًمٌخ٤مري»اٟمٔمر: ش. ؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ، ومخرت ُمٖمِمٞم٤ًّم قمٚمٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مًم٧م ومًٛمٕمف أسمق سمٙمر ورؾمقل اهلل 

 (.1/111(، ويمت٤مب: اعمٖم٤مزي )4/131يمت٤مب: إٟمٌٞم٤مء )

ًٓ ُمـ أم ُمًٓمح، صمؿ ذه٧ٌم ًمٌٞم٧م أُمٝم٤م وـمرق اجلٛمع أّن٤م ؾم»ىم٤مل اسمـ طمجر :  ٛمٕم٧م ذًمؽ أو

 =ًمتًتٞم٘مـ اخلؼم ُمٜمٝم٤م، وم٠مظمؼمت٤م أُمٝم٤م سم٤مُٕمر جمٛمئًا سم٘مقهل٤م: هقين قمٚمٞمؽ، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، صمؿ دظمٚم٧م 
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٤م ٟمَ وأَ  :؟ ىم٤مًم٧ْم يي قَ سمَ آت أَ  نْ زم أَ  نُ ذَ ٠مْ شمَ ؟ وم٘مٚم٧م: أَ ؿْ ٙمُ ٞمْ يمٞمػ شمِ  :ىم٤مل ؿي ؿ ـ صمُ ـ شمٕمٜمل ؾمٚمي  ملسو هيلع هللا ىلص

ٌَٚمِ  اخلؼمَ  ـَ ٘مِ ٞمْ تَ ؾْم أَ  نْ ريد أَ أُ  ذٍ ئِ ٜمَ ٞمْ طمِ   .ًَم ٝمِ ُمـ ىِم

ث يتحدي  ُم٤م ،٤مهْ تَ ُمي ل: ي٤م أُ ُم  ُٕ  وم٘مٚم٧ُم  ،يي قَ سمَ أَ  ٧ُم ئْ ومجِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم زم رَ  نَ ذِ وم٠مَ  :ىم٤مًم٧ْم 

 قمٜمد رضمؾٍ  (1)٦مً ووٞمئَ  ىمط   ةٌ أَ رَ ًم يم٤مٟم٧م اُمْ ًم٘مٚمي  ومقاهللِ ، قمٚمٞمِؽ يِن ق  هَ  ٦مَ ٞمي ٜمَ ي٤مسمُ  :؟ ىم٤مًم٧ْم ٤مُس اًمٜمي 

ث وىمد تدي أَ  ،اهلل ٤منَ حَ ٌْ : ؾُم : وم٘مٚم٧ُم ىم٤مًم٧ْم . (3)قمٚمٞمٝم٤م نَ رْ ثَ يمْ  أَ ٓي إِ  رُ وهل٤م ضاِِ  ،ٝم٤مٌ  حُيِ 

 تحُؾ يمْ وٓ أَ  (4)زم دُمعٌ  ٠مُ ىمَ رْ يَ  ٓ ٧ُم حْ ٌَ ْص ك أَ طمتي  ٚم٦مَ ٞمْ ؽ اًمٚمي شمٚم ومٌٙمٞم٧ُم  ؟(2)هبذا ٤مُس اًمٜمي 

 ل.ٙمِ سمْ أَ  ٧ُم حْ ٌَ ْص ك أَ طمتي  سمٜمقمٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إٟمّم٤مري٦م، وم٠مظمؼمت٤م سمٛمثؾ ذًمؽ سمحية أُمٝم٤م، وم٘مقي قمٜمده٤م اًم٘مٓمع سمقىمقع ذًمؽ، وم٠ًمًم٧م هؾ  =

 ٕم٤م ذًمؽ: ًمٞمٙمقن أؾمٝمؾ قمٚمٞمٝم٤م.ؾمٛمٕمف أسمقه٤م وزوضمٝم٤م؟ شمرضمًٞم٤م ُمٜمٝم٤م أن ٓ يٙمقٟم٤م ؾمٛم

ومٚمًمي ىم٤مًم٧م هل٤م أّنًم ؾمٛمٕم٤مه، همٌم قمٚمٞمٝم٤م، صمؿ ىم٤مل اسمـ طمجر: ومل أىمػ قمغم اؾمؿ هذه اعمرأة 

٦م، وٓ قمغم اؾمؿ وًمده٤م  (. 8/467ش )ومتح اًم٤ٌمري»اٟمٔمر: ش. إٟمّم٤مريي

أؾم٤مُم٦م  ( وذم رواي٦م أب191، اسمـ إصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»اًمقو٤مءة : احلًـ واًمٌٝمج٦م.  (1)

يمت٤مب »اًمٌخ٤مري ش. ًم٘مٚمًم يم٤مٟم٧م اُمرأة طمًٜم٤مء قمٜمد رضمؾ حيٌٝم٤م هل٤م ضاِر إٓ طمًدّن٤م»قمـ هِم٤مم: 

(، وذم رواي٦م اسمـ طم٤مـم٥م 18/94ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»(، و1/12(، واًمؽمُمذي )6/89ش )اًمتٗمًػم

ُمًٜمد إؾمح٤مق »قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص ًم٘مّؾ رضمؾ أطم٥م اُمرأة ىمط إٓ ىم٤مًمقا هل٤م ٟمحق اًمذي ىم٤مًمقا ًمؽ. 

 ( . 91- 18/94ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»(، و4/124ش )راهقيفسمـ 

 إٓ أيمثرن قمٚمٞمٝم٤م: أي اًم٘مقل ذم قمٞمٌٝم٤م.  (3)

( ىمٚم٧م : ؾمٌح٤من اهلل 93-18/89ش )اًمتٗمًػم»وذم رواي٦م حمٛمد سمـ صمقر قمـ ُمٕمٛمر قمٜمد اًمٓمؼمي ذم  (2)

 ؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ. وذم رواي٦م أب أؾم٤مُم٦م قمـ هِم٤مم سمـ ملسو هيلع هللا ىلصأوىمد تدث اًمٜم٤مس هبذا وسمٚمغ رؾمقل اهلل 

. ملسو هيلع هللا ىلص؟ ىم٤مًم٧م : ٟمٕمؿ ورؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصقمروة ىمٚم٧م: وىمد قمٚمؿ سمف أب؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م: ورؾمقل اهلل 

(، 18/94ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»(، و1/12ش )اًمؽمُمذي»(، و6/89يمت٤مب اًمتٗمًػم )ش اًمٌخ٤مري»

صمقا سمف، وٓ شمذيمريـ زم ُمـ »وذم رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق:  ث اًمٜمي٤مس سمًم تدي ىمٚم٧م ُٕمل: يٖمٗمر اهلل ًمؽ، تدي

 (.3/399ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش. »ؿمٞمًئ٤م ذًمؽ

وذم رواي٦م اسمـ طم٤مـم٥م: )ورضمٕم٧م قمغم أسمقي أب سمٙمر وأم روُم٤من وم٘مٚم٧م: أُم٤م اشم٘مٞمتًم اهلل ذمي ووصٚمتًم 

ش ُمًٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقيف»اًمذي ىم٤مل، وتدث اًمٜم٤مس سمًم تدصمقا سمف.  ملسو هيلع هللا ىلصرمحل، ىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل 

أب أؾم٤مُم٦م قمـ هِم٤مم: وم٤مؾمتٕمؼمت ومٌٙمٞم٧م (، وذم رواي٦م 91-18/94ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»(، و4/124)

ُمل: ُم٤م ؿم٠مّن٤م؟ وم٘مٚم٧م: سمٚمٖمٝم٤م اًمذي ُذيمر ُمـ  ومًٛمع صقت أسمق سمٙمر وهق ذم اًمٌٞم٧م ي٘مرأ ومٜمزل، وم٘م٤ملٕ 

يمت٤مب »أُمره٤م، ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه، وم٘م٤مل: أىمًٛم٧م قمٚمٞمؽ ي٤م سمٜمٞم٦م إٓ رضمٕم٧م إمم سمٞمتؽ. ومرضمٕم٧م. اًمٌخ٤مري 

 ( . 18/94) ششمٗمًػم اًمٓمؼمي»(، و1/12(، واًمؽمُمذي )6/89ش )اًمتٗمًػم

 ( . 3/348، اسمـ آصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م»ٓ يرىم٠م زم دُمع : ٓ يٜم٘مٓمع وٓ يًٙم٧م ـ  (4)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 :ِل طْم اًمقَ  ٟمزولِ  رِ ظم  ٠مَ ح٤مسمف قمٜمد شمَ ْص أَ  سمٕمَض  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ  ِم٤مرةُ تِ ب. اؾْم 

ـِ ا كِمي قمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم قم٤م رَ ومدَ  ـِ  ٦مَ ٤مُمَ ؾَم وأُ   ـم٤مًم٥ٍم ِب أَ  سم طملم  ڤ  دٍ يْ زَ  سم

ـُ  ٦مُ ٤مُمَ ؾَم ٤م أُ ُمي وم٠مَ  ف، ىم٤مًم٧م:ٚمِ هْ راق أَ مه٤م ذم ومِ رُ ُمِ يًت٠مْ  ُل طْم اًمقَ  (1)٨َم ٌَ ٚمْ تَ اؾْم  قمغم  ٤مرَ ؿَم وم٠مَ  دٍ يْ زَ  سم

، د  ف، وسم٤مًمذي يٕمٚمؿ هلؿ ذم ٟمٗمًف ُمـ اًمقُ ٚمِ هْ أَ  ةِ سمراءَ  ـْ سم٤مًمذي يٕمٚمؿ ُمِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم رَ 

ـِ ا كِم  ٤م قمَ ُمي ، وأَ ا ظمػمً ٓي وٓ ٟمٕمٚمؿ إِ  َؽ ٚمُ هْ اهلل أَ  قَل ؾُم وم٘م٤مل: ي٤م رَ  وم٘م٤مل: ي٤م   ـم٤مًم٥ٍم ِب أَ  سم

 .َؽ ىمْ دُ ّْم شمَ  ٦مَ يَ ٤مرِ اجلَ  لِ ٠مَ ًْ شمَ  نْ ، وإِ ؾمقاه٤م يمثػمٌ  ٤ًمءُ قمٚمٞمؽ، واًمٜم   اهللُ  ِؼ اهلل مل ُيْمٞم   قَل ؾُم رَ 

 َرْ  ـْ ُمِ  ٧ِم يْ أَ رَ  ْؾ هَ  ةُ رَ يْ رِ سمَ  ْي أَ »وم٘م٤مل:  ةَ رَ يْ سَمرِ ِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ومدقم٤م رَ  :ىم٤مًم٧ْم 
ٍ
 ء

قمٚمٞمٝم٤م  (3)ُّمفٛمِ همْ أَ  ارً ُمْ قمٚمٞمٝم٤م أَ  ٧ُم يْ أَ رَ  نْ إِ  ،ثؽ سم٤محلؼ  واًمذي سمٕمَ  : ٓةُ رَ يْ رِ سمَ  ىم٤مًم٧ْم  ش؟ِؽ ٌُ يْ ُيرِ 

ً   طمديث٦مُ  ٤م ضم٤مري٦مٌ ّني أَ  ـْ ُمِ  رَ ثَ يمْ أَ   ،فٚمُ يمُ ٠مْ ومتَ  (2)ـُ اضمِ  اًمدي ِت ٠مْ ٝم٤م، ومتَ ٚمِ هْ أَ  لْمِ جِ قمـ قمَ  شمٜم٤ممُ  ـ  اًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 3/348، اسمـ آصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م»اؾمتٚم٨ٌم : وهق اإلسمٓم٤مء واًمت٠مظمر ـ  (1)

( 2/286، اسمـ إصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»أهمٛمّمف قمٚمٞمٝم٤م : أي أقمٞمٌٝم٤م سمف وأـمٕمـ هب٤م قمٚمٞمٝم٤م،  (3)

طمتك  ملسو هيلع هللا ىلصأب أؾم٤مُم٦م قمـ هِم٤مم: )واٟمتٝمره٤م سمٕمض أصح٤مسمف، وم٘م٤مل : اصدىمل رؾمقل اهلل  وذم رواي٦م

وم٘م٤مًم٧م : ؾمٌح٤من اهلل واهلل ُم٤م قمٚمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م إٓ ُم٤م يٕمٚمؿ  -أي قمٜمٗمقه٤م سمٙمئام ؾم٤مىمط  –أؾم٘مٓمقا هل٤م سمف 

( 1/12( يمت٤مب اًمتٗمًػم، واًمؽمُمذي )6/89) اًمٌخ٤مريش. اًمّم٤مِغ قمغم شمؼم اًمذه٥م إمحر

 (.18/94ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»و

وذم رواي٦م اسمـ طم٤مـم٥م: وؾم٠مل اجل٤مري٦م احلٌِمٞم٦م وم٘م٤مًم٧م: واهلل ًمٕم٤مِِم٦م أـمٞم٥م ُمـ ـمٞم٥م اًمذه٥م، 

وُم٤م هب٤م قمٞم٥م إٓ أّن٤م شمرىمد طمتك شمدظمؾ اًمِم٤مة ومت٠ميمؾ قمجٞمٜمٝم٤م، وًمئـ يم٤مٟم٧م صٜمٕم٧م ُم٤م ىم٤مل اًمٜم٤مس، 

شمٗمًػم »(، و4/124ش )ُمًٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقيف»ًمٞمخؼمٟمؽ اهلل ىم٤مل : ومٕمج٥م اًمٜم٤مس ُمـ وم٘مٝمٝم٤م. 

 (. 18/91) شاًمٓمؼمي

اًمداضمـ: هل اًمِم٤مة اًمتل يٕمٚمٗمٝم٤م اًمٜم٤مس ذم ُمٜم٤مزهلؿ، وىمد ي٘مع قمغم همػم اًمِم٤مة ُمـ يمؾ ُم٤م ي٠مًمػ  (2)

( ىمٚم٧م : واعمراد سمف 3/113، اسمـ إصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»اًمٌٞمقت ُمـ اًمٓمػم وهمػمه٤م، 

روة )واهلل ُم٤م هٜم٤م : اًمِم٤مة ًمرواي٦م اسمـ طم٤مـم٥م اًمتل ُمر ذيمره٤م، ورواي٦م أب أؾم٤مُم٦م قمـ هِم٤مم سمـ قم

٤ًٌم إٓ أّن٤م يم٤مٟم٧م شمرىمد طمتك شمدظمؾ اًمِم٤مة ومت٠ميمؾ مخػمه٤م أو قمجٞمٜمٝم٤م،  ش اًمٌخ٤مري»قمٚمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م قمٞم

( يمت٤مب 1/12ش )اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمتقسم٦م، و8/118ش )ُمًٚمؿ»( يمت٤مب اًمتٗمًػم، و6/98)

 (. 18/94ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اًمتٗمًػم، و
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ـِ  اهلل دِ ٌْ قمَ  ـْ ُمِ  ذٍ يقُمئِ  (1)وم٤مؾْمَتْٕمَذرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم وم٘م٤مم رَ  ـِ  َب  أُ  سم : وم٘م٤مل ىم٤مًم٧ْم  ،قلٍ ٚمُ ؾَم  سم

 ًْ اعمُْ  نَمَ ٕمْ ٤م ُمَ يَ » :ؼَمِ ٜمْ وهق قمغم اعمِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ 
ل ٜمِ ٖمَ ٚمَ سمَ  دْ ىمَ  ؾٍ ضُم رَ  ـْ  ُمِ يِن رُ ذِ ٕمْ يَ  ـْ ُمَ  ،لْمَ ٛمِ ٚمِ

َُم٤م  (3)ئًا ضُم وا رَ رُ يمَ ذَ  دْ ٘مَ ًمَ وَ  اػْمً  ظَم ٓي  إِ كِم هْ  أَ غَم قمَ  ٧ُم ٛمْ ٚمِ قمَ  ٤مُمَ  ل، ومقاهللِتِ ٞمْ سمَ  ؾِ هْ ذم أَ  اهُ ذَ أَ 

ـُ  دٌ ٕمْ وم٘م٤مم ؾَم . (2)شلٕمِ  ُمَ ٓي  إِ كِم هْ  أَ غَم قمَ  ُؾ ظُم دْ يَ  ٤منَ ٤م يمَ ُمَ ، وَ اػْمً  ظَم ٓي إِ  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٧ُم ٛمْ ٚمِ قمَ   ٤مذٍ ٕمَ ُمُ  سم

ي  ّم٤مرِ ٟمْ إَ 
 وم٘م٤مل:  (4)

ف٘مَ ٜمُ قمُ  ٧ُم سمْ َضَ  سِ وْ يم٤من ُمـ إَ  نْ إِ  ،ُمٜمف كَ رُ ذِ قمْ ٤م أَ ٟمَ أَ  ،اهلل قَل ؾُم ي٤م رَ 
يم٤من  نْ وإِ ، (1)

 .كَ رِ ُمْ ٤م ذم أَ ٜمَ ٚمْ ٕمَ ومٗمَ  ،شَمٜم٤مرْ ُمَ أَ  ،ِج رَ زْ ٜم٤م ُمـ اخلَ قاٟمِ ظْم إِ  ُمـ

 :ؽومْ اإلِ  طم٤مدصم٦مِ  ج. آصم٤مرُ 

ـُ  دٌ ٕمْ : وم٘م٤مم ؾَم ىم٤مًم٧ْم   ،٤مص٤محلً  ـ ويم٤من ىمٌؾ ذًمؽ رضمئًا  ِج رَ زْ اخلَ  دُ وهق ؾمٞم   - ةَ ٤مدَ ٌَ قمُ  سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اسمـ آصمػم شاًمٜمٝم٤مي٦م»ؾمقء صٜمٞمٕمف.  وم٤مؾمتٕمذر: أي: ىم٤مل ُمـ ي٘مقم سمٕمذري إن يم٤موم٠مشمف قمغم (1)

(2/197 .) 

 هق صٗمقان سمـ اعمٕمٓمؾ اًمًٚمٛمل.  (3)

( يمت٤مب 6/89ش )اًمٌخ٤مري»زاد هِم٤مم سمـ قمروة ذم روايتف )وٓ هم٧ٌم ذم اًمًٗمر إٓ هم٤مب ُمٕمل(  (2)

 ( يمت٤مب اًمتقسم٦م.8/119ش )ُمًٚمؿ»اًمتٗمًػم، و

ُمرئ اًم٘مٞمس، أسمق قمٛمر، إود، إٟمّم٤مري. صح٤مب ُمـ سمـ اًمٜمٕمًمن سمـ اهق: ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ  (4)

. اًمًٞمد اًمٙمٌػم، اًمِمٝمٞمد، أسمق قمٛمرو إٟمّم٤مري، إود، إؿمٝمكم، اًمٌدري، ڤإسمٓم٤مل 

اًمذي اهتز اًمٕمرش عمقشمف. وُمٜم٤مىمٌف ُمِمٝمقرة ذم اًمّمح٤مح، وذم اًمًػمة، وهمػم ذًمؽ. ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م، 

د أطمًدا، ومٙم٤من ممـ صم٧ٌم ومٞمٝم٤م. ويم٤من ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف ؾمٞم٤مدة إوس، ومحؾ ًمقاءهؿ يقم سمدر. وؿمٝم

 أـمقل اًمٜم٤مس، وأقمٔمٛمٝمؿ طمٞمٚم٦م، ورُمل سمًٝمؿ يقم اخلٜمدق، ومًمت ُمـ أصمر ضمرطمف، وطمزن قمٚمٞمف اًمٜمٌل.

، شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 28/ 3اإلص٤مسم٦م )ش. اهتز قمرش اًمرمحـ عمقت ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ»وذم احلدي٨م: 

 (.379/ 1، ًمٚمذهٌل)شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 331/ 3ٓسمـ إصمػم )

( يمت٤مب اعمٖم٤مزي سم٤مب طمدي٨م اإلومؽ )ضسم٧م 1/98ذم رواي٦م ص٤مًمح سمـ يمٞم٤ًمن قمٜمد اًمٌخ٤مري ) (1)

قمٜم٘مف( سم٢مؾمٜم٤مد اًمْمٛمػم إمم ٟمٗمًف، ىم٤مل اسمـ طمجر : )إٟمًم ىم٤مل ذًمؽ ٕٟمف يم٤من ؾمٞمدهؿ، ومجزم سم٠من 

 ( . 8/473طمٙمٛمف ومٞمٝمؿ ٟم٤مومذ( ومتح اًم٤ٌمري )
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 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـْ  ٦مُ ٞمي ٛمِ احلَ  فُ تْ ٚمَ ٝمَ تَ اضْم  وًمٙم

(1)  ، ًَ قمغم  رُ دِ ٘مْ وٓ شمَ  ،فٚمُ تُ ٘مْ شمَ  اهلل ٓ رُ ٛمْ ٕمَ ًمَ  ،٧َم سمْ ذَ : يمَ دٍ ٕمْ وم٘م٤مل ًم

ـُ  وم٘م٤مم ُأؾَمْٞمدٌ  .فٚمِ تْ ىمَ  ـُ  (3)طُمَْمػْمٍ  سم ـِ  دِ ٕمْ ؾَم  ؿ  قمَ  وهق اسم ًَ  ،٤مذٍ ٕمَ ُمُ  سم ـِ  دِ ٕمْ وم٘م٤مل ًم : ةَ ٤مدَ ٌَ قمُ  سم

 ُس وْ إَ  (2)٤مناحلٞمي  رَ ٤موَ ثَ ومتَ  .٤مدل قمـ اعمٜم٤موم٘ملمدُم  ؽ ُمٜم٤مومٌؼ ٟمي وم٢مِ  :فُ ٜمي ٚمَ تُ ٘مْ اهلل ًمٜمَ  رُ ٛمْ ٕمَ ًمَ  ،٧َم سمْ ذَ يمَ 

اهلل  قُل ؾُم رَ  ، ومٚمؿ يزْل ؼَمِ ٜمْ قمغم اعمِ  ؿٌ ىم٤مِِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ورَ  ،قاٚمُ تِ تَ ٘مْ يَ  نْ قا أَ ك مه  طمتي  ،ُج رَ زْ واخلَ 

 ك ؾمٙمتقا وؾمٙم٧م.ْمٝمؿ طمتي ٗم  خُي  ملسو هيلع هللا ىلص

ٌح ْص : وم٠مَ ، ىم٤مًم٧ْم تحؾ سمٜمقمٍ يمْ وٓ أَ  ،زم دُمعٌ  ٠مُ ىمَ رْ يَ  يقُمل ذًمؽ، ٓ : ومٌٙمٞم٧ُم ىم٤مًم٧ْم 

 ني ٤من أَ ٜمي ئمُ  ،زم دُمعٌ  ٠مُ ىمَ رْ وٓ يَ  ،تحؾ سمٜمقمٍ يمْ أَ  ٓ ٤مًمٞمٚمتلم ويقُمً  وىمد سمٙمٞم٧ُم  ،قمٜمدي قاَي سمَ أَ 

 وم٤مؾمت٠مذٟم٧ْم قمكمي  ،لٙمِ سمْ ٤م أَ ٟمَ : ومٌٞمٜمًم مه٤م ضم٤مًم٤ًمن قمٜمدي وأَ ىم٤مًم٧ْم  .ديٌِ وم٤مًمٌؼ يمَ  اًمٌٙم٤مءَ 

 .شمٌٙمل ُمٕمل ومجٚم٧ًْم  ،هل٤م ٧ُم ٟمْ ذِ وم٠مَ  ،ّم٤مرٟمْ ُمـ إَ  ةٌ أَ رَ اُمْ 

: س، ىم٤مًم٧ْم ضمٚمَ  ؿي ؿ صمُ ومًٚمي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ؾ قمٚمٞمٜم٤م رَ دظَم  ذْ : ومٌٞمٜم٤م ٟمحـ قمغم ذًمؽ إِ ىم٤مًم٧ْم 

 ىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م. ىمٞمؾ ُم٤م ذُ ٜمْ قمٜمدي ُمُ  جيٚمْس  ومل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .1/233، اسمـ آصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م»ـ اضمتٝمٚمتف احلٛمٞم٦م : أي محٚمتف إٟمٗم٦م واًمٖمْم٥م قمغم اجلٝمؾ  (1)

إؿمٝمؾ إٟمّم٤مري،  سمـ ؾمًمك سمـ قمتٞمؽ سمـ راومع سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ قمٌدهق: ُأؾَمْٞمُد سمـ طمْمػم  (3)

، وي٘م٤مل: أسمق قمتٞمؼ، وي٘م٤مل: أسمق أسمقحيٞمك، وي٘م٤مل: أسمق طمْمػم، وي٘م٤مل: أسمق قمتٞمؽ، وي٘م٤مل: أسمق قمٞمًك

 ، أطمد اًمٜم٘م٤ٌمء ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘م٦ٌم، واظمتٚمػ ذم ؿمٝمقده سمدًرا.ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل قمٛمرو إؿمٝمكم، ص٤مطم٥م 

يم٤من ذيًٗم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمئام، ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م، يٕمد ُمـ قم٘مئاء اًمٕمرب، وذوي اًمرأي ومٞمٝمؿ. 

، وقمٜمف أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري وأٟمس وأسمق ًمٞمغم إٟمّم٤مري ويمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصروى قمـ اًمٜمٌل 

 أمجٕملم. ڤوهمػمهؿ 

ُمع اًمًٌٕملم ُمـ إٟمّم٤مر، ويم٤من أطمد اًمٜم٘م٤ٌمء آصمٜمل قمنم، وؿمٝمد أطمًدا ومجرح  ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م

طملم اٟمٙمِمػ اًمٜم٤مس قمٜمف، وؿمٝمد اخلٜمدق واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م،  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٌع ضمراطم٤مت، وصم٧ٌم ُمع رؾمقل اهلل 

تذي٥م اًمٙمًمل »(، 112/ 1ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»يٜمٔمر: ش. ٟمٕمؿ اًمرضمؾ أؾمٞمد سمـ احلْمػم»وذم احلدي٨م: 

 (.247/ 1، ٓسمـ طمجر)شتذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، 346/ 2)، ًمٚمٛمزي شذم أؾمًمء اًمرضم٤مل

 ( . 1/621ومث٤مر احلٞم٤من : أي شمٜم٤مهٔمقا ًمٚمٜمزاع واًمٕمّمٌٞم٦م، ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي ) (2)
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 :ڤ ٦مَ َِم ٤مِِ ًمٕمَ  ملسو هيلع هللا ىلص قلِ ؾُم اًمري  د. ُمٗم٤مت٦مُ 
طملم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم د رَ : ومتِمٝمي ين، ىم٤مًم٧ْم ٠مْ ٞمف ذم ؿَم ًمَ قطمك إِ يُ  ٓ (1)ا٨م ؿمٝمرً وىمد ًمٌِ 

 ٧ِم ٜمْ يمُ  نْ وم٢مِ  (3)ف ىمد سمٚمٖمٜمل قمٜمؽ يمذا ويمذاٟمي وم٢مِ  ،٦مُ َِم ٤مِِ ي٤م قمَ  ،٤م سمٕمدُمي أَ  ىم٤مل: ؿي صمُ  ،ضمٚمس

ا ذَ إِ  اًمٕمٌدَ  ني وم٢مِ  :ٞمفًمَ قب إِ وشمُ  وم٤مؾمتٖمٗمري اهللَ ٥ٍم ٟمْ سمذَ  ٧ِم ٛمْ عمَْ أَ  ٧ِم ٜمْ يمُ  نْ وإِ  ،ؽ اهللُ ُِ ؼْمِ ومًٞمُ  ٦مً سمريئَ 

ف ُم٘م٤مًمتَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم  ىم٣م رَ : ومٚمًمي ىم٤مًم٧ْم  . اهلل شم٤مب اهلل قمٚمٞمفمَم شم٤مب إِ  ؿي ف صمُ ٌِ ٟمْ سمذَ  َف ؽَمَ اقمْ 

ومٞمًم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَل ؾُم رَ  ٥ْم ضمِ : أَ ِب َٕ  ، وم٘مٚم٧ُم رةً ٓمْ ُمٜمف ىمَ  س  طمِ أُ  ك ُم٤مطمتي  ،دُمٕمل (2)صىمٚمَ 

اهلل  قَل ؾُم ٞمٌل رَ ضمِ ل: أَ ُم  ُٕ  وم٘مٚم٧ُم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم ًمرَ  قُل ىمُ أَ  ما (4)ريدْ أَ  ىم٤مل: واهلل ُم٤م .ىم٤مل

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم ًمرَ  قُل ىمُ أَ  ري ُم٤مدْ أَ  : ُم٤م، ىم٤مًم٧ْم ملسو هيلع هللا ىلص

ً   طمديث٦مُ  ٤م ضم٤مري٦مٌ ٟمَ وأَ  (1): وم٘مٚم٧ُم ىم٤مًم٧ْم    واهللين  إِ  ، (6)آنِ رْ ُمـ اًم٘مُ  ايمثػمً  أُ رَ ىمْ أَ  ٓ ،ـ  اًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/471ش )ومتح اًم٤ٌمري»اًمت٘مٞمد سم٤مًمِمٝمر ومٝمق اعمدة اًمتل أوهل٤م إشمٞم٤من قم٤مِِم٦م إمم سمٞم٧م أسمقهي٤م.  (1)

 يمٜم٤مي٦م قمًمي رُمٞم٧م سمف ُمـ اإلومؽ.  (3)

 ( . 4/111، اسمـ آصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م»أي ارشمٗمع وذه٥م. ىمٚمص دُمٕمل:  (2)

 (.1/12ش )اًمؽمُمذي»( يمت٤مب اًمتٗمًػم و6/91ش )اًمٌخ٤مري»ذم رواي٦م هِم٤مم سمـ قمروة )ومًمذا أىمقل(  (4)

ىم٤مل اًمٜمقوي: ىمقهل٤م ٕسمقهي٤م )أضمٞم٤ٌم قمٜمل( ومٞمف شمٗمقيض اًمٙمئام إمم اًمٙم٤ٌمر، ّٕنؿ أقمرف سمٛم٘م٤مصده 

٤من طم٤مهل٤م، وأُم٤م ىمقل أسمقهي٤م : ٓ ٟمدري ُم٤م ٟم٘مقل : ومٛمٕمٜم٤مه أن واًمئاِؼ سم٤معمقاـمـ ُمٜمف، وأسمقاه٤م يٕمروم

ىمٌؾ ٟمزول اًمقطمل ُمـ طمًـ  ملسو هيلع هللا ىلصإُمر اًمذي ؾم٠مٓه٤م قمٜمف ٓ ي٘مٗم٤من ُمٜمف قمغم زاِد قمغم ُم٤م قمٜمد رؾمقل

 (.1/626ًمٚمٜمقوي )ش ذح ُمًٚمؿ»اًمٔمـ هب٤م، واًمناِر إمم اهلل شمٕم٤ممم. 

١مال إٟمًم وىمع قمًم ذم سم٤مـمـ إُمر، وىم٤مل اسمـ طمجر : ىمٞمؾ إٟمًم ىم٤مًم٧م قم٤مِِم٦م ٕسمٞمٝم٤م ذًمؽ ُمع أن اًمً

وهق ٓ اـمئاع ًمف قمغم ذًمؽ ًمٙمـ ىم٤مًمتف إؿم٤مرة إمم أّن٤م مل ي٘مع ُمٜمٝم٤م رء ذم اًم٤ٌمـمـ خي٤مًمػ اًمٔم٤مهر 

اًمذي هق يٓمٚمع قمٚمٞمف، ومٙم٠مّن٤م ىم٤مًم٧م ًمف : سمرِٜمل سمًم ؿمئ٧م وأٟم٧م قمغم صم٘م٦م ُمـ اًمّمدق ومٞمًم شم٘مقل وإٟمًم 

وم٠مضم٤مب سمًم يٓم٤مسمؼ اًم١ًمال ذم  ملسو هيلع هللا ىلصشم٤ٌمع ًمرؾمقل اهلل أضم٤مهب٤م أسمق سمٙمر سم٘مقًمف : ٓ أدري ٕٟمف يم٤من يمثػم آ

اعمٕمٜمك، وٕٟمف وإن يم٤من يتح٘مؼ سمراءت٤م ًمٙمٜمف يمره أن يزيمل وًمده ويمذا اجلقاب قمـ ىمقل أُمٝم٤م ٓ 

 ( . 8/471أدري، ومتح اًم٤ٌمري )

ذم رواي٦م هِم٤مم سمـ قمروة )ومٚمًم مل جيٞم٤ٌمه( شمِمٝمدت ومحٛمدت اهلل وأصمٜمٞم٧م قمٚمٞمف سمًم هق أهٚمف صمؿ ىمٚم٧م: )أُم٤م  (1)

 (.18/94ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( و1/12( يمت٥م اًمتٗمًػم، واًمؽمُمذي )6/91ش )اًمٌخ٤مري»د(. سمٕم

ومتح . »ڠىم٤مل اسمـ طمجر: ىم٤مًم٧م: هذا شمقـمئ٦م ًمٕمذره٤م: ًمٙمقّن٤م مل شمًتحي اؾمؿ يٕم٘مقب  (6)

 (. 8/471ش )اًم٤ٌمري
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 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ـْ ؿ سمف، ومٚمئِ تُ ىمْ ٙمؿ وصدي ًِ ٗمُ ٟمْ ذم أَ  ك اؾمت٘مري طمتي  ًم٘مد ؾمٛمٕمتؿ هذا احلدي٨َم  ،ًم٘مد قمٚمٛم٧ُم 

ًمٙمؿ  ٧ُم ومْ ؽَمَ اقمْ  ـْ ىمقين سمذًمؽ، وًمئِ ّمد  شمُ  ، ٦ٓمٌ  سمريئَ ين  يٕمٚمؿ إِ  ، واهلُل٦مٌ  سمريئَ ين  ًمٙمؿ إِ  ىمٚم٧ُم 

 َػ قؾِم  يُ ِب أَ   ىمقَل ٓي إِ  ُمثئًا ًمٙمؿ  دُ ضمِ أَ  ُم٤م ل، واهللِ ىمٜم  ّمد  ، ًمتُ ٦مٌ  ُمٜمف سمريئَ ين  يٕمٚمؿ أَ  ، واهللُ رٍ ُمْ سم٠مَ 

 .[18]ؾمقرة يقؾمػ: {ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک} ىم٤مل: (1)

، ٦مٌ  سمريئَ ين  أَ  ؿُ ٚمَ قمْ أَ  ذٍ ٤م طمٞمٜمئِ ٟمَ : وأَ رار، ىم٤مًم٧ْم قمغم ومِ  وم٤موٓمجٕم٧ُم  ،٧ُم ًمْ تقي  ؿي : صمُ ىم٤مًم٧ْم 

ـْ تاءَ ل سمؼَمَ ِِ ؼْمِ ُمُ  اهللَ  ني وأَ  غم، تْ يُ  ٤مٞمً طْم  وَ يِن ٠مْ ذم ؿَم  ٌل زِ ٜمْ ُمُ  اهللَ  ني أَ  ـ  فمُ أَ  يمٜم٧ُم  ُم٤م واهللِ  ، وًمٙم

ـْ تْ يُ  رٍ ُمْ سم٠مَ  ذِمي  اهللُ  ؿَ يتٙمٚمي  نْ أَ  ـْ ُمِ  رَ ٘مَ طْم  ذم ٟمٗمز يم٤من أَ يِن ٠مْ وًمَِم  يرى  نْ ق أَ ضُم رْ أَ  يمٜم٧ُم  غم، وًمٙم

 ٤م.هِب  ٜمل اهلُلُِ ؼَم  ي٤م يُ ؤْ قم رُ ذم اًمٜمي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ 

 :ڤ ٦مَ َِم ٤مِِ قمَ  ةُ . سمراءَ هـ
 َل زِ ٟمْ ك أُ اًمٌٞم٧م طمتي  ؾِ هْ ُمـ أَ  دٌ طَم ج أَ وٓ ظمرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم رَ  (3)رام ُم٤م ومقاهللِ :ىم٤مًم٧ْم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يمت٤مب اًمتٗمًػم: )واهلل ُم٤م أضمد ًمٙمؿ ُمثئًا إ6/87ٓذم رواي٦م اًمٚمٞم٨م قمـ يقٟمس قمٜمد اًمٌخ٤مري ) (1)

ىمقل أب يقؾمػ .. وذم رواي٦م هِم٤مم سمـ قمروة واسمـ طم٤مـم٥م: )واًمتٛم٧ًم اؾمؿ يٕم٘مقب ومٚمؿ أىمدر 

ش شمٗمًػم اًمٓمؼمي»(، و1/12ش )اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمتٗمًػم، و6/91قمٚمٞمف(، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ )

( وذم رواي٦م اسمـ اؾمح٤مق: )صمؿ اًمتٛم٧ًم اؾمؿ يٕم٘مقب ومًم أذيمره(. ؾمػمة اسمـ هِم٤مم 18/91)

، ًمٙمـ وىمع ذم ڠشمدل قمغم أّن٤م مل شمًتحي اؾمؿ يٕم٘مقب (: ومٝمذه اًمرواي٤مت 3/313)

طمدي٨م أم روُم٤من: )ُمثكم وُمثٚمٙمؿ يمٞمٕم٘مقب وسمٜمٞمف(. ومٝمذا شمٍميح ُمٜمٝم٤م سم٤مؾمؿ يٕم٘مقب. اٟمٔمر: 

( يمت٤مب اًمتٗمًػم، سم٤مب )سمؾ ؾمقًم٧م ًمٙمؿ أٟمٗمًٙمؿ أُمًرا( ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ طمجر: 6/46ش )اًمٌخ٤مري»

ش ومتح اًم٤ٌمري»٠مّن٤م مل شمًتحي اؾمٛمف. إّن٤م رواي٦م سم٤معمٕمٜمك. وذًمؽ ًمٚمتٍميح ذم طمدي٨م هِم٤مم وهمػمه سم

(8/476.) 

ُم٤م رام: أي ُم٤م سمرح وُم٤م وم٤مرق جمٚمًف: ي٘م٤مل: رام يريؿ: إذا سمرح وزال ُمـ ُمٙم٤مٟمف، وأيمثر ُم٤م يًتٕمٛمؾ  (3)

 (.3/391، اسمـ إصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»ذم اًمٜمٗمل. 

٤م ملسو هيلع هللا ىلصوذم رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق: ومق اهلل ُم٤م سمرح رؾمقل اهلل  ه ُمـ اهلل ُم٤م يم٤من يتٖمِم٤مه، جمٚمًف طمتك شمٖمِمي

ومًجك سمثقسمف، وووٕم٧م ًمف وؾم٤مدة ُمـ أدم ت٧م رأؾمف، وم٠مُم٤م أٟم٤م طملم رأي٧م ُمـ ذًمؽ ُم٤م رأي٧م ومق 

 =همػم فم٤معمل، وأُم٤م أسمقاي ومقاًمذي  ۵اهلل ُم٤م ومزقم٧م وٓ سم٤مًمٞم٧م: ىمد قمروم٧م أين سمريئ٦م، وأن اهلل 
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 طَم ُمـ اًمؼُمَ  هُ ذُ ظُم ٠مْ يم٤من يَ  ُم٤م هُ ذَ ظَم قمٚمٞمف وم٠مَ 
ِ
ُمـ  (3)اجُلًَمن ر ُمٜمف ُمثُؾ ف ًمٞمتحدي ٟمي إِ ك طمتي  (1)٤مء

 .اًم٘مقل اًمذي يٜمزل قمٚمٞمف ؾِ ٘مَ وهق ذم يقم ؿم٤مٍت ُمـ صمِ  ،ِق رَ اًمٕمَ 

 ُل وي أَ  ومٙم٤مٟم٧ْم  ،قمٜمف وهق يْمحُؽ  َي ، ه   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلِ ؾُم قمـ رَ  (2)َي  ُه  ومٚمًمي  :ًم٧ْم ىم٤م

 .ًمٞمفل إِ َقُمِ ل: ىمُ ُم  أُ  وم٘م٤مًم٧ْم  .شكِ أَ وم٘مد سمري  ۵ ٤م اهللُ ُمي أَ  ،٦مُ َِم ٤مِِ ي٤م قمَ »ؿ هب٤م: شمٙمٚمي  يمٚمٛم٦مٍ 

: ۵ اهللُ  َل زَ ٟمْ وم٠مَ  .۵ اهلل ٓي إِ  (4)دُ مْحَ ٞمف، وٓ أَ ًمَ إِ  قمُ ىمُ أَ  ٓ واهللِ ٓ : وم٘مٚم٧ُم ىم٤مًم٧ْم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي قمـ رؾمقل اهلل  = ٤م ُمـ أن ي٠مت ُمـ طمتك فمٜمٜم٧م ًمتخرضمـ أٟمٗمًٝمًم وَمَرىمً  ملسو هيلع هللا ىلصٟمٗمس قم٤مِِم٦م سمٞمده ُم٤م ه 

 (.3/213ش )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم»اهلل ت٘مٞمؼ ُم٤م ىم٤مل اًمٜم٤مس. 

اًمزهري قمـ قم٤مِِم٦م ىم٤مًم٧م: ُرُمٞم٧م سم٤مًمذي رُمٞم٧م  اًمرمحـ سمـ قمقف وذم طمدي٨م أب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد

قمٜمدي ضم٤مًمس إذ ُأوطمل إًمٞمف، ىم٤مًم٧م: ويم٤من إذا أوطمل إًمٞمف أظمذه  ملسو هيلع هللا ىلصسمف وأٟم٤م هم٤مومٚم٦م سمٞمٜمًم رؾمقل اهلل 

٤ٌمت، وم٠موطمل إًم  ً ٤م، ومٛمًح وضمٝمف صمؿ ىم٤مل: يمٝمٞمئ٦م اًم ًً ي٤م »ٞمف وهق ضم٤مًمس قمٜمدي، صمؿي اؾمتقى ضم٤مًم

 (.1118) شسمـ محٞمد ُمًٜمد قمٌد»، وم٘مٚم٧م : سمحٛمد اهلل ٓ سمحٛمدك. شقم٤مِِم٦م أسمنمي

ة اًمٙمرب ُمـ صم٘مؾ اًمقطمل.  (1)  ( . 1/112، اسمـ آصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م»اًمؼمطم٤مء : ؿمدي

 ( . 1/211اًمٚم١مًم١م. اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ )اجلًمن: اًمٚم١مًم١م اًمّمٖم٤مر. وىمٞمؾ: طم٥م يتخذ ُمـ اًمٗمْم٦م أُمث٤مل  (3)

َي : اٟمٙمِمػ قمٜمف ُم٤م جيده ُمـ اهلؿ  واًمث ٘مؾ.  (2) ح٤مح»ُه  ( وذم رواي٦م هِم٤مم سمـ 397، ص )شخمت٤مر اًمّم 

قمروة: )ومرومع قمٜمف وإين ٕشمٌلم اًمنور ذم وضمٝمف وهق يٛمًح ضمٌٞمٜمف وي٘مقل: أسمنمي( اًمٌخ٤مري 

 ( يمت٤مب اًمتٗمًػم.6/91)

أيمرُمف وأٟمزل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب، ُم٤م زال يْمحؽ طمتيك إين ٕٟمٔمر إمم  وذم رواي٦م اسمـ طم٤مـم٥م: ومقاًمذي

 (.18/91ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»ٟمقاضمذه هوًرا، صمؿ ُمًح وضمٝمف. 

ش شمٗمًػم اًمٓمؼميش. »ىمٚم٧م: سمحٛمد اهلل ٓ سمحٛمدك وٓ سمحٛمد أصح٤مسمؽ»وذم رواي٦م اسمـ طم٤مـم٥م :  (4)

 ش.أسمنمي ي٤م قم٤مِِم٦م: وم٘مد أٟمزل اهلل سمراءشمؽ»(، وذم رواي٦م هِم٤مم : 18/91)

٤ًٌم، وم٘م٤مل زم أسمقاي: ىمقُمل إًمٞمف، وم٘مٚم٧م: واهلل ٓ أىمقم إًمٞمف وٓ  ىم٤مًم٧م: ويمٜم٧م أؿمد ُم٤م يمٜم٧م همْم

أمحده وٓ أمحديمًم، وًمٙمـ أمحد اهلل اًمذي أٟمزل سمراءت، ًم٘مد ؾمٛمٕمتٛمقه ومًم أٟمٙمرمتقه، وٓ همػممتقه. 

 (.1/12ش )اًمؽمُمذي»(، يمت٤مب اًمتٗمًػم، و6/91ش )اًمٌخ٤مري»

قا ذم طم٤مهل٤م، ُمع قمٚمٛمٝمؿ ىم٤مل اًمٜمقوي: ىم٤مًم٧م قم٤مِِم٦م ُم٤م ىم ٤ًٌم: ًمٙمقّنؿ ؿمٙم  ًٓ قمٚمٞمف، وقمت ٤مًم٧م إدٓ

سمحًـ ـمراِ٘مٝم٤م، ومجٞمؾ أطمقاهل٤م، وارشمٗم٤مقمٝم٤م قمـ هذا اًم٤ٌمـمؾ اًمذي اومؽماه ىمقم فم٤معمقن، وٓ طمج٦م 

 = ًمف، وٓ ؿمٌٝم٦م ومٞمف.
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ حئمئ جئ

 .[31-11]ؾمقرة اًمٜمقر: {جث يت

 :ڤ ٦مَ َِم ٤مِِ ؿ ذم قمَ ـ شمٙمٚمي ممي  يِؼ د  اًمّم   رٍ ٙمْ  سمَ ِب أَ  و. ُمقىمُػ 

ٜمٗمؼ قمغم ويم٤من يُ  ڤ يُؼ د  اًمّم   رٍ ٙمْ ق سمَ سمُ ، ىم٤مل أَ ِت هذا ذم سمراءَ  زل اهلُلٟمْ  أَ ومٚمًمي 

ـِ  ِح ٓمَ ًْ ُمِ  سمٕمد اًمذي  ادً سمَ أَ  ٤مؿمٞمئً  ٍح ٓمَ ًْ قمغم ُمِ  ُؼ ٗمِ ٟمْ أُ  ٓ واهللِ :هرِ ٘مْ ف ُمٜمف وومَ ًم٘مراسمتِ  ٦مَ صمَ ٤مَ صمَ أُ  سم

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ} :اهلل َل زَ ٟمْ وم٠مَ  .ىم٤مل ُم٤م ٦مَ َِم ٤مِِ ىم٤مل ًمٕمَ 

 گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[33 ة اًمٜمقر:]ؾمقر {گ گ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمذي أٟمزل سمراءت، وأٟمٕمؿ قمكمي سمًم مل أيمـ أشمقىمٕمف. يمًم ىم٤مًم٧م:  ۴ىم٤مًم٧م: وإٟمًم أمحد رب  =

ش ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي»طم٘مر ذم ٟمٗمز ُمـ أن يتٙمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذّم سم٠مُمر ُيتغم. اهـ. وًمِم٠مين يم٤من أ

(1/628.) 

، ومٗمٝمٛم٧م ُمٜمف أُمره٤م شامحدي اهلل»هل٤م:  ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل اسمـ طمجر: حيتٛمؾ أن شمٙمقن متًٙم٧م سمٔم٤مهر ىمقًمف 

سم٢مومراد اهلل شمٕم٤ممم سم٤محلٛمد وم٘م٤مًم٧م ذًمؽ، وُم٤م أو٤مومتف إًمٞمف ُمـ إًمٗم٤مظ اعمذيمقرة يم٤من ُمـ سم٤مقم٨م 

 (. 8/477ش )ومتح اًم٤ٌمري»اًمٖمْم٥م. 
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اًمتل  ٗم٘م٦مَ اًمٜمي  ٍح ٓمَ ًْ  ُمِ مَم ع إِ ومرضمي  .اهلل زم يٖمٗمرَ  نْ أَ  ٥م  طمِ  أُ ين  إِ  ،: سمغم واهللِ رٍ ٙمْ ق سمَ سمُ ىم٤مل أَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم : ويم٤من رَ ٦مُ َِم ٤مِِ قمَ  ىم٤مًم٧ْم  .ادً سمَ ٝم٤م ُمٜمف أَ قمُ زِ ٟمْ أَ  ٓ قمٚمٞمف، وىم٤مل: واهللِ ُؼ ٗمِ ٜمْ يم٤من يُ 

ش ؟٧ِم يْ أَ رَ  وْ أَ  ٧ِم ٛمْ ٚمِ ا قمَ ٤مذَ ُمَ  ،٥ُم ٜمَ يْ ي٤م زَ »: ي، وم٘م٤ملرِ ُمْ قمـ أَ  (1) شٍ حْ ٧م ضَم ٜمْ سمِ  ٥َم ٜمَ يْ زَ  ُل ٠مَ ًْ يَ 

: وهل ىم٤مًم٧ْم  .ا ظمػمً ٓي إِ  قمٚمٛم٧ُم  ُم٤م ،يٍَمِ ل وسمَ ٕمِ ٛمْ ؾَم  (3)لمْحِ اهلل أَ  قَل ؾُم : ي٤مرَ وم٘م٤مًم٧ْم 

 ،(1)عِ رَ سم٤مًمقَ  (4)ٛمٝم٤م اهللومٕمَّم  ،اهلل قلِ ؾُم رَ  واِج زْ أَ  ـْ ُمِ  (2)لٜمِ ٞمْ ٤ًمُمِ اًمتل يم٤مٟم٧م شمُ 

 .(8)ؽومْ ح٤مب اإلِ ْص أَ  ـْ ؽ ُمِ هٚمَ  ـْ ومٞمٛمَ  هل٤م، ومٝمٚمٙم٧ْم  ُب ٤مرِ ُت  (7)٦مُ ٝم٤م مَحْٜمَ تُ ظْم أُ  (6)٧ْم ٘مَ ٗمِ وـمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ر٤ِمب سمـ يٕمُٛمَر سمـ صؼمة سمـ ُمرة سمـ يمٌػم سمـ همٜمؿ سْمـ دودان سْمـ أؾمد سْمـ  هل: زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش (1)

ٌَٞمد اهلل سمـ ضمحش،  ظمزيٛم٦م إؾمدي٦م أم اعم١مُمٜملم أظم٧م أب أمحد سمـ ضمحش، وقمٌد اهلل سمـ ضمحش، وقُم

ـَ اعمَُٝم٤مضمِ ملسو هيلع هللا ىلصاعمٓمٚم٥م قمٛم٦م َرؾُمقل اهلليِ  ٌدومحٜم٦م سمٜم٧م ضمحش، وأُمٝم٤م أُمٞمٛم٦م سمٜم٧م قم  َرات إَُوِل.. ُِم

ٌَٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك، وظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط: شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل  ؾمٜم٦م صمئاث. َوىَم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل أسمق قُم

ىمت٤مدة، واًمقاىمدي، وسمٕمض أهؾ اعمديٜم٦م: شمزوضمٝم٤م ؾمٜم٦م مخس، ويم٤مٟم٧م ىمٌٚمف قمٜمد زيد سمـ طم٤مرصم٦م اًمٙمٚمٌل 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ }ل أٟمزل اهلل قمزوضمؾ ذم ؿم٠مّن٤م: ، وهل اًمتملسو هيلع هللا ىلصُمقمم رؾمقل اهلل 

 .[27]ؾمقرة إطمزاب:  {ژ

د اسْمـ َأب سمٙمر اًمّمديؼ. ملسو هيلع هللا ىلصروت قَمـ اًمٜميٌِل   تذي٥م اًمٙمًمل ذم »، روى قمٜمٝم٤م: اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حُمَٛمي

ؾمػم أقمئام »(، 111/ 8، ٓسمـ ؾمٕمد )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، 184/ 21، ًمٚمٛمزي )شأؾمًمء اًمرضم٤مل

 (.311/ 3، ًمٚمذهٌل )شاًمٜمٌئاء

 (. 1/448، اسمـ آصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م»أمحل ؾمٛمٕمل وسمٍمي: أي أُمٜمٕمٝمًم ُمـ اًمٕمذاب سم٥ًٌم اًمٙمذب.  (3)

 (. 3/411. اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ )ملسو هيلع هللا ىلصشم٤ًمُمٞمٜمل: أي شمٕم٤مًمٞمٜمل وشمٗم٤مظمرين: أي: شمٓم٤موًمٜمل قمٜمده  (2)

 قمّمٛمٝم٤م: طمٗمٔمٝم٤م وُمٜمٕمٝم٤م. (4)

 (. 1/174، اسمـ آصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م»اًمقرع: اًمٙمػ قمـ اعمح٤مرم واًمتحرج ُمٜمٝم٤م.  (1)

 ـمٗم٘م٧م: ذقم٧م. (6)

ٜم٦َُم سمِٜم٧ُْم ضَمْحِش  (7) ، يم٤مٟم٧م ملسو هيلع هللا ىلصسمـ ري٤مب شمٙمٜمك أم طمٌٞم٦ٌم، أظم٧م زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش زوج اًمٜمٌل هل: مَحْ

ُمـ اعمٝم٤مضمرات، يم٤مٟم٧م يقم أطمد شمداوي اجلرطمك، وشمً٘مل اًمٕمٓمِمك، يم٤مٟم٧م ت٧م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد 

ُمٜم٤مف  يم٤مٟم٧م محٜم٦م قمٜمد ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌداهلل، ومقًمدت ًمف قمٛمران سمـ ـمٚمح٦م، و

، ٕب شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»اًمدار ومقًمدت ًمف اسمٜم٦م وىمتؾ قمٜمٝم٤م يقم أطمد، وهل اًمتل يم٤مٟم٧م شمًتح٤مض. 

تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء »(، 341/ 8، ٓسمـ ؾمٕمد )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، 2392/ 6ٟمٕمٞمؿ )

 (. 117/ 21، ًمٚمٛمزي )شاًمرضم٤مل

 (.4711ٗمًػم، سم٤مب )ًمقٓ إذ ؾمٛمٕمتٛمقه...( رىمؿ )يمت٤مب اًمتش: اًمٌخ٤مري» (8)
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 يْ اإلِ  قنِ ٜمُ ومُ  ٦مِ ٚمَ ًِ ٚمْ ؾِم  ـْ ُمِ  ٘م٦مً ٚمْ ؽ طَم ومْ اإلِ  ٦مُ ّمي ىمِ  يم٤مٟم٧ْم 
ِ
اهلل  قُل ؾُم ٝم٤م رَ ٞمَ اًمتل ًم٘مِ  ـِ حَ واعمِ  ذاء

 قمْ ُمـ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ٝم٤م ٗمَ يْ زَ  ػ اهللُ يمَِم  نْ ُمٜملم أَ ١مْ ف وسم٤معمُ اهلل شمٕم٤ممم سمٜمٌٞم   ُػ ٓمْ يـ، ويم٤من ًمُ اًمد   داء

ًم ، ٓؾمٞمي ٦مِ يَ رْ هذه اًمٗمِ  ـْ ُمٜملم ُمِ ١مْ اعمُ  ُمقاىمَػ  صحٞمح٦مٍ  سمرواي٤مٍت  ٤مريُخ ؾ اًمتي ٤م، وؾمجي ئاَّن ٓمْ وسمُ 

ُمٜمقن قمٜمدُم٤م ١مْ ٤م اعمُ ك هِب ؾمي ٠مَ يتَ  وهل ُمقاىمُػ ، ڤ قٍب ي  أَ  م  وأُ  ،قٍب ي   أَ ِب أَ  ُمقىمَػ 

 ًمتٙمقنَ  :روُس اًمد   ٧ِم ٞمَ وسم٘مِ  ،ُل طْم اًمقَ  عَ ٓمَ ٘مَ وم٘مد اٟمْ  :٦مِ يَ رْ هذه اًمٗمِ  هلؿ ذم طمٞم٤متؿ ُمثُؾ  ُض رِ ٕمْ شمَ 

 .(3()1)قمٚمٞمٝم٤م ـْ وُمَ  َض رْ إَ  اهلُل َث رِ يَ  نْ  أَ مَم إِ  ،ٞم٤ملِ ضْم ًمألَ  ٦مً ٔمَ وقمِ  ةً ؼْمَ قمِ 

  َٓني ٚدٛاسِٜٗ:ِؤامُل ِٖ يٓظا٤ٔزاُؤِِٜإ 

 ؤُ ذايْ ٤مقم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٗم٤مطمِم٦م إِ ؿَم إِ  ـْ وُمِ  
ِ
، ُمٜملم وضمقارهيؿ سم٤معمٕم٤ميم٤ًمت١مْ اعمُ  هؿ ًمٜم٤ًمء

 ُمـ يمقن سمٕمضِ  (2)ٞمف يمذًمؽ ومٞمًم ُم٣مًمَ إِ  ٤مرةُ ؿَم اإلِ  ىمد ؾمٌ٘م٧ِم  هق ُم٤م نُ ٠مْ وهذا اًمِمي 

  وقن ًمٞمئًا اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا يتٕمري 
ِ
 ُمَ وإِ  ًمٜم٤ًمء

ِ
ـي  ٤مء   اعمًٚمٛملم قمٜمد ظمروضمٝم

ِ
 ،احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء

ـي  نؿمقومٞمتحري   نُ ٠مْ يمًم قمٚمٞمف اًمِمي  ..واعمْم٤مي٘م٦مِ  واعمٕم٤ميم٦ًمِ  ويٕمٛمدون ًمٚمٛمٖم٤مزًم٦مِ  ،هب

 ذم زُم٤مٟمٜم٤م. واحل٤مُل 

٤مقم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٗم٤مطمِم٦م ذم ؿَم إِ  ؾِ ٤مِِ ؾَم ه٤م ُمـ وَ ر وهمػمِ يمْ اًمذ   ؾم٤مًمٗم٦مِ  هذه اجلقاٟم٥ِم  يمؾ  

ؾ ذًمي وشمُ  ،ج ًمٚمٗم٤مطمِم٦مطمٞم٨م ُيروي  ،ةِ رَ ظم  ٠مَ تَ ومٙمٞمػ هل ذم قمّمقرٟم٤م اعمُ  ،لِ وي إَ  رِ دْ اًمّمي 

 زْ ٍت وُمراىمَص وأَ ىمٜمقاٍت وُمقاىمَع وجمئاي  ؼْمَ ًمقغ ومٞمٝم٤م قمَ اًمقُ  ُؾ ٌُ ؾُم 
ٍ
 وُمقو٤مٍت  ي٤مء

 .(4)ذًمؽ وٟمحقِ وؾمٞمٜمًم  آٍت وضمقي 

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ}مم: ىم٤مل شمٕم٤م

 .[19]ؾمقرة اًمٜمقر: {خب حب جب يئ ىئ حئمئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.441)ص ش اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م»اٟمٔمر:  (1)

ه٤م ىمد ؾمٌؼ ذيمره٤م ص ) (3)  (. 416( وسمتٗمّمٞمؾ أوؾمع ص )197ومقاِد هذه احل٤مدصم٦م وقِمؼَمُ

  ( .311اٟمٔمر عمزيد إيْم٤مح ص ) (2)

  (.319اٟمٔمر يمذًمؽ ص ) (4)
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 :اهلل تعاىل ِعِشيػري َػ ُِخاُنتاطّعا: ايٖت

ًِ  ٤م روٞم٧ْم عمي  ض يمثػمةٌ رْ ذم إَ  ؿٌ ُمَ أُ  ًم٘مد زاهم٧ْم   ٤م ىمقاٟملمَ قِّن ئُ ؿُم  رِ ٝم٤م وذم ؾم٤مِِ ًمٜمٗم

ٱ ٻ ٻ ٻ }: آنِ رْ اًم٘مُ  ٙم٤ممَ طْم ون هب٤م أَ ْم٤مد  ويُ  ،ئامؾْم اإلِ  قن هب٤م شمنميعَ ئُ ْم٤مهِ يُ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

 .[32]ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م: {ٹ

 ه٤م اًم٘م٤مٟمقنُ ؤُ وىمْم٤م ،ئاُمل  ؾْم اإلِ  ٛمل  ؾْم ٝم٤م اًمري يٜمُ دِ  ٦مٍ ئاُمٞمي ؾْم إِ  ُمـ طمٙمقُم٤مٍت  ًمٕمج٥ُم وا

 ؾَم ؤَ رُ  هك هق محُؾ دْ ٙمك ُمـ ذًمؽ وإَ ٟمْ وإَ ، ٓم٤مزم  يْ اإلِ  وِ أَ  ،ِز  ٟمْ رَ اًمٗمَ 
ِ
 لِ وَ شمٚمؽ اًمد   ٤مء

ھ ھ ے ے ۓ ۓ } :ٞمٝم٤مًمَ ٘م٤ميض إِ واًمتي  ،ح٤ميمؿ هب٤مؿ قمغم اًمتي ٕمقهَب ؿُم 

 .[31]ؾمقرة ؾم٠ٌم: {﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 ٤مئام قم٤معمً ؾْم ًملِ  ٤ميم٤من ُمٜمتًًٌ  ـْ ُمَ » :$ قمٗمٞمٗمل   اِق زي اًمري  دُ ٌْ قمَ  ُم٦مُ اًمٕمئاي  ُخ ٞمْ ىم٤مل اًمِمي 

 ،ٞمٝم٤مًمَ ًمٞمٕمٛمٚمقا هب٤م ويتح٤ميمٛمقا إِ  ًًم ٔمُ هلؿ ٟمُ  ٠مَ وهٞمي  ٤مٙم٤مُمً طْم ٤مس أَ ع ًمٚمٜمي وَو  ؿي صمُ  ،ٙم٤مُمفطْم سم٠مَ 

ويمذا ُمـ  ،ئامؾْم اإلِ  ٦مِ ٚمي ُمِ  ـْ ُمِ  ظم٤مرٌج  ومٝمق يم٤مومرٌ  ،ئامؾْم اإلِ  ٙم٤ممَ طْم ػ أَ ٤مًمِ ٤م خُت ّني أَ وهق يٕمٚمؿ 

ٌي  ،هب٤م ؿَ ٙمْ  احلُ يتقممي  تٞم٤مره ُمع ٞمٝم٤م سم٤مظْم ًمَ إِ  ؿِ ح٤ميمُ ٝمؿ ذم اًمتي ٤مقمَ ـمَ أَ  ـْ وُمَ  ٘مٝم٤م ذم اًم٘مْم٤مي٤م..وـم

ىم٤مل : ؿ اهللٙمْ طُم  ـْ راض قمَ قمْ ذم اإلِ  يم٤مءُ ه١مٓء ُذَ  ومجٛمٞمعُ  ،ئامؾْم قمٚمٛمف سمٛمخ٤مًمٗمتٝم٤م ًملِ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }شمٕم٤ممم: 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 .(1) ش [61]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڦ

 :ع اهللًمٖمػم َذْ  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ؿُ أ. ت٤ميمُ 

ٌََذ اًمٞمَ  ف ٝمُ ضُم وْ راض أَ قمْ ويم٤من هلذا اإلِ  ،٤مذوه فمٝمريًّ واختي  ،هؿؿ وراءَ رهب   يمت٤مَب  قدُ ٝمُ َٟم

 ذًمؽ: ـْ ومٛمِ  .دةُ اعمتٕمد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 61-64اًمرزاق قمٗمٞمٗمل، ص) ًمٚمِمٞمخ/ قمٌدش ؿمٌٝم٤مت طمقل اًمًٜم٦م ورؾم٤مًم٦م احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل» (1)
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َٓ  ،قراةَ روا اًمتي هجَ  ً  ذُ و  ې ۉ} ىم٤مل شمٕم٤ممم:: ٛمقٟمفٕمٚم  ف ويُ ٌٕمقٟمَ يتي  رِ حْ وا سم٤مًم

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .[113-111]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ

ـُ  دٌ ٞمْ وم٘مد ؾمحر ًمٌِ  :ٍب رَ ٖمْ تَ ًْ سمٛمُ  قدِ ٝمُ وًمٞمس هذا قمغم اًمٞمَ  قَل ؾُم رَ  ي  قدِ ٝمُ اًمٞمَ  ؿِ َّم قمْ إَ  سم

 ظُ ٗمْ واًمٚمي  ىم٤مًم٧ْم  ڤ ٦مَ َِم ٤مِِ مه٤م قمـ قمَ وهمػمُ  ؿٌ ٚمِ ًْ وُمُ  ي  ٤مرِ خَ وم٘مد روى اًمٌُ : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ًْ عمُ 
ـُ  دٌ ٞمْ ٌِ ُي٘م٤مل ًمف ًمَ  ٍؼ يْ رَ سمٜمل زُ  قدِ هَيُ  ـْ ُمِ  ي  قدِ هَيُ  ملسو هيلع هللا ىلصقَل اهلل ؾُم ؾمحر رَ  :ؿٍ ٚمِ  .ؿِ َّم قمْ إَ  سم

ْ  ف يٗمٕمُؾ ٟمي ٞمف أَ ًمَ ؾ إِ خُيٞمي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم ك يم٤من رَ : طمتي ٧ْم ىم٤مًم ا ذَ ك إِ وُم٤م يٗمٕمٚمف، طمتي  ءَ اًمٌمي

 ِت رْ ٕمَ ؿَم أَ  ،٦مُ َِم ٤مِِ ٤م قمَ يَ » ىم٤مل: ؿي دقم٤م صمُ  ؿي صمُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قُل ؾُم دقم٤م رَ  ٦مٍ ٚمَ ٞمْ ًمَ  ذاَت  وْ أَ  يقمٍ  يم٤من ذاَت 

 دَ ٜمْ قمِ  رُ ٔظَم اْ وَ  ،ِد أْ رَ  دَ ٜمْ ٤م قمِ ُدمُهَ طَم أَ  دَ ٕمَ ٘مَ ومَ  نِ ئَا ضُم ين رَ ٤مءَ ومٞمف؟ ضَم  فِ تُ ٞمْ تَ ٗمْ تَ  اؾْم ًَم ٞمْ ٤مين ومِ تَ ومْ أَ  اهللَ ني أَ 

 :ِد أْ رَ  دَ ٜمْ ي قمِ ذِ ٚمي  ًمِ كِم ضْم رِ  دَ ٜمْ ي قمِ ذِ اًمي  وِ  أَ كِم ضْم رِ  دَ ٜمْ ي قمِ ذِ ٚمي  ًمِ ِد أْ رَ  دَ ٜمْ ي قمِ ذِ اًمي  ٤مَل ٘مَ ومَ  ،كِم ضْم رِ 

ـُ  دٌ ٞمْ ٌِ ًمَ  :؟ ىم٤ملفُ ٌي ـمَ  ـْ ُمَ  :ىم٤مل .قٌب ٌُ ٓمْ ُمَ  :؟ ىم٤ملؾِ ضُم اًمري  عُ ضْم وَ  ٤مُمَ   ي  ذم أَ  :ىم٤مل .ؿِ َّم قمْ إَ  سم

 َرْ 
ٍ
؟ قَ هُ  ـَ يْ وم٠مَ  :ىم٤مل. (3)رٍ يمَ ذَ  ٦مٍ ٕمَ ٚمْ ـمَ  ػ  وضُم  :ىم٤مل .(1)٦مٍ ٤مـمَ َِم وُمُ  طٍ ِْم ذم ُمُ  :؟ ىم٤ملء

 ش.(2)انَ وَ رْ ي أَ ذِ  رِ ئْ ذم سمِ  :ىم٤مل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أس واًمٚم حٞم٦م قمٜمد  (1) ْٕمُر اًمذي يً٘مط ُمـ اًمري ٕمر، واعمِم٤مـم٦م: هل اًمِمي اعمِمط: هق آًم٦م شمنيح اًمِمي

 (.224-4/222ش )اًمٗم٤مِؼ»شمنحيٝم٤م. 

 هق وقم٤مء ـمٚمع اًمٜميخٞمؾ. (3)

 (.321-339-11ش )ومتح اًم٤ٌمري»هل سمِْئٌر ًمٌٜمل زريؼ ذم ٟمخٚمٝمؿ سم٤معمديٜم٦م.  (2)
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َِِِم٦ُم! ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مًم٧ْم: وم٠َمشَم٤مه٤م َرؾُمقُل اهلل  ـْ َأْصح٤مسمف صُمؿي ىم٤مل: ي٤م قَم٤م َواهلِل » ذم ُأَٟم٤مٍس ُِم

، ىم٤مًم٧ْم: وم٘مٚم٧ُم: ي٤م َرؾُمَقل ًَمَٙم٠َمني َُم٤مَءَه٤م ُٟم٘مَ  َٞم٤مـِملْمِ  َوًَمَٙم٠َمني َٟمْخَٚمَٝم٤م ُرُءوُس اًمِمي
ِ
ٜمي٤مء ٤مقَم٦ُم احْلِ

ا  ٤م َأَٟم٤م وَمَ٘مْد قَم٤موَم٤مين اهلُل، ويَمِرْه٧ُم َأْن ُأصمػَِم قَمغَم اًمٜمي٤مِس َذًّ ، َأُمي َٓ اهلل! َأوَمئَا َأطْمَرىْمَتُف؟ ىم٤مل: 

 .(1)شوَم٠َمَُمْرُت هِب٤َم وَمُدومِٜم٧َْم 

ْحَر، طمٞم٨ُم وَيِْمَتِٝمُر ذم   ً ٞمَؾ طم٤مًمًٞم٤م قمدٌد ُمـ احل٤مظم٤مُم٤مت اًميذيـ ُيًمرؾمقن اًم
ِِ ا إِْهَ

حيت٤مج اعمَْرُء ًمتحديد ُمققمٍد ُمع َأطَمِد ه١مٓء احل٤مظم٤مُم٤مِت إمَِم َوىْم٧ٍم ـمقيٍؾ، وشُمِم٤مهد 

ظُمقل اِتؿ سم٤مْٟمتِٔم٤مِر َدْوِر اًمد  ـَ اًمٜمي٤مِس َأَُم٤مَم ُم٘مري َأطْمٞم٤مًٟم٤م ـمقاسمػم ُِم
َد يمًم َأني اًمتيْٚمُٛمق، (3)

ٕمقذِة واًمٕمراوم٦ِم واخلُراوم٦م.. ي٘مقل احل٤مظم٤مُم راوهٜم٤م :  ْحِر واًمِم   ً يمؾ  »َيْٛمتٚمُئ سمُٓم٘مقس اًم

ـْ يٛمٞمٜمف قمنمُة آٓف،  ـْ ؿمًمًمف َأًْمٌػ ُمـ اًمٕمٗم٤مري٧م وقم واًمٞمٝمقُد ُهْؿ َأْصُؾ ُمٜمي٤م ُيقضَمُد قم

ُِِؿ وؿمٕمقذاٌت  ْحِر ُُمٜمُْذ اًمِ٘مَدِم وهلؿ ُمٕمف ـُمُ٘مقٌس وقمزا  ً اًم
ًمذًمؽ  ومٕمٜمدهؿ يمت٤مٌب  ، (2)

ك اًم٘م٤ٌمًم٦َم َأوْ  ٛملِم: قمٛمكمٍّ  ُيًٛمي ًْ ة َأؾْمٗم٤مٍر، وهق قمغم ىِم اًمٙم٤ٌمًم٦َم، وهق قم٤ٌمرٌة قمـ قمدي

٦ٍم وـُمُرٍق ؿمٞمٓم٤مٟمٞمي٦ٍم،  ٦ٍم وُرُمقٍز ضمؼميي ، وحيتقي يمؾ  ُمٜمٝمًم قمغم ُمٕم٤مدٍٓت ؾِمْحريي وٟمٔمريٍّ

ِِؿُ   إًمخ. ...(4)وسمف رىمك وقمزا

 ٧ِم واًمٓمي٤مهمقِت..إقِْمراُوٝمؿ قمـ يمت٤مِب اهلل وإِْيًمُّنؿ سم٤مجِلٌْ  -ب

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمًئام، سم٤مب: 1422أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمٓم٥م، سم٤مب: اًمًحر، سمرىمؿ: ) (1)

 (.3189اًمًحر، سمرىمؿ: )

ُمقىمع قمغم اإلٟمؽمٟم٧م  ش..ٟمحراف اًمٞمٝمقدأصمر إؾمٗم٤مر اعم٘مدؾم٦م ذم ا»يٜمٔمر:  (3)

www.ebnmaryam.com/holyasfar/three.htm-32k. 

ُمقىمع أومؼ قمغم اإلٟمؽمٟم٧م )اًمًحر وإؾمٓمقرة ذم اًمٗمٙمر اًمٞمٝمقدي( ًمٕم٤ٌمس احلًٞمٜمل، واؾمتٛمع عمزيد  (2)

 اـمئاع ًمنميط ممدوح احلرب )ُمِمط وُمِم٤مـم٦م(. 

(، 1991-1411ضمدة، ) –عمجتٛمع ، حلٞم٤مة ؾمٕمٞمد قمٛمر، دار اشُمقىمػ اإلؾمئام ُمـ اًمًحر» (4)

(1/122-124.) 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

ٱ ٻ ٻ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

٧ٌُْم [13 -11]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ْحُر،  :. واجِل  ً اًم

ْٞمٓم٤منُ  :واًمٓمي٤مهمقُت  ـُ ، (1)اًمِمي ٌي٤مٍس  ىم٤مل سمذًمؽ اسم ـُ قَم وَأسُمق اًمَٕم٤مًمَِٞم٦َم  ڤقُمَٛمَر واسم

ْٕمٌِ  وجُم٤َمِهٌد وقَمَٓم٤مٌء وقِمْٙمِرَُم٦ٌم وؾَمِٕمْٞمدُ  ٌَػْمٍ واًمِمي ـُ ضُم ٤مُك سم حي ـُ واًمْمي ل  واحلً

  ً ـُ واًم ... وَأظْمرج اسم ي  ـِ  د  ـُ َأِب طَم٤مشمٍِؿ قمـ اسم ٧ٌُْم: طُمَٞمل   ضَمِرْيٍر واسم ٌي٤مٍس ىم٤مل: اجِل ـُ  قَم سم

ِف  ظْمَٓم٥ٍم، واًمٓمي٤مهمقُت: يَمْٕم٥ُم أَ  ـُ إَْذَ سم
ٌَدُ  هق ُم٤م» :وىم٤مل اإلََُم٤مُم َُم٤مًمٌِؽ  .(3)  ـْ  ُيْٕم ُِم

 .(2)شدون اهلل شمٕم٤ممم

ْٞمٓم٤مَن وهَجروا واـميرطمقا يمت٤مَب ظم٤مًمِ٘مٝمؿ  ْحر واشميٌٕمقا اًمِمي  ً وقمٚمٞمف وم٤مًمٞمٝمقُد آُمٜمقا سم٤مًم

]ؾمقرة  {ٺ ٺ ٺ ٿ}ؾمٌح٤مٟمف ومَٚمْؿ يٕمٛمٚمقا سمف وملْ يتح٤ميمٛمقا إًَِمٞمف، 

 .[46اًمٜم٤ًمء: 

 ـ شمٗمريُٓمٝمؿ ذم اًمتيقراة وتريُٗمٝمؿ هل٤م: ضمـ

ٞم٤مِع سم٥ًٌِم اًمتيْٗمريِط واإِلمْه٤مل، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  و٧ِم اًمتيقراُة ًمٚمٗم٘مد واًمْم  ۀ }شمٕمري

ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓۓ 

﮶﮷ ـِ ، أي٦م [12]ؾمقرة اعم٤مِدة:  {﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ٌي٤مٍس  قمـ اسم  ڤقَم

ٞم٤من ذم أي٦ِم اًمٙمريٛم٦ِم ـ َأْي: ٟمًٞم٤مُن اًمٙمت٤مب $وجُم٤َمِهٍد  ًْ َأني اعمراَد سم٤مًمٜم 
وضم٤مَء  (4)

ٞم٤مَن هٜم٤م شُمِرك قمـ قَمْٛمٍد. ًْ  َأني اًمٜم 

 : ْٕمِدي  ًي روا سم٤مًمتيقراة وسمًم ُأٟمزل قمغم ُُمقؾَمك وم٢مِّني »ىم٤مل اإِلَُم٤مُم اًم  ڠؿ ُذيم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/313ش )ومتح اًم٤ٌمري» (1)

 (.482/ 4ش )اًمدر اعمٜمثقر»شمٗمًػم  (3)

 (.117-4/111ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (2)

(، وأُم٤م أصمر 2/41ش )اًمدر اعمٜمثقر»، يمًم ذم ششمٗمًػمه»أُم٤م أصمر اسمـ قم٤ٌمس أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ذم  (4)

 ذم اعمقوع اًم٤ًمسمؼ.ش اًمدر اعمٜمثقر»ـ محٞمد يمًم ذم سم جم٤مهد أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر وقمٌد
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قُه وَو٤مَع قمٜمٝمؿ، وملْ ُيقضَمْد يمثػٌم  ًُ ؿ َٟم ٞم٤من قمٚمِٛمف وَأّني ًْ
قا طمٔم٤ًّم ُمٜمف، وهذا ؿم٤مُمٌؾ ًمٜمِ ًُ ومٜمَ

٤مه قم٘مقسم٦ًم ُمٜمف هلؿ  .(1)شممي٤م َأْٟم٤ًمهؿ اهلُل إِيي

 ـ شمٖمٞمػُمهؿ وشمٌديُٚمٝمؿ يمئاَم اهلل: د

ـْ تريٗمٝمؿ ًمٚمتيقراة َأْن  َِِٗم٦ٌم ُمـ إطَْم٤ٌمِر واًمَٙمْٝمٜم٦َِم سمتٖمٞمػم وشمٌديِؾ يمئاِم وُِم ىم٤مُم٧ْم ـم٤م

، قمـ جُم٤َمِهٍد  [46]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:  {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}اهلل شمٕم٤ممم 

 .(3)َأني اعمراَد سم٤مًمتيحريػ: شمٌديُؾ اًمٞمٝمقد ًمٚمتيقراة

ِ  {ٺ ٿ} ُههَأْي طن َأَماِكـ ُوُجو هي  ِهه التي  جو راَد  (2)ه وُو إِن  الؿ وققل 

ين د ؿ  راَة طؾى غقِر َتْلِويؾِفا ُمتع و الت  ون  ُل فم يَتَلو  ا ، (4)َأك  لفذ ؿد  ا َمْن يع َأم 

القفود الل من  ض  ؿاُء ال فُفْم طؾ ِظه  ا لؾػ ؿعـاه وإِم  ا ل ْبديِل إِم  الت  ِف و ْحري  .(1)الت 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ }: ًمذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[91]ؾمقرة إٟمٕم٤مم:  {ڇ

 ـ َأَو٤مومقا إمَِم اًمتيقراة وَأْٟم٘مّمقا ُمٜمٝم٤م: هـ

قمقن َأني ذًمؽ َوطْمُل اهلل شمٕم٤ممم..سمًم متٚمٞمف قمٚمٞمٝمؿ َأهْ  ٱ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  قاُؤهؿ صُمؿي يدي

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

]ؾمقرة  {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[78آل قمٛمران: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/331ش )شمٗمًػم اًمًٕمدي» (1)

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح.ششمٗمًػمهيًم»( ذم 1/118( واًمٓمؼمي )1289أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ) (3)

 (.8/423ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (2)

 (.1/342ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل» (4)

 (.1/181ش )شمٗمًػم اًمًٕمدي» (1)
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٧ْم »َأٟميف ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلدي٨م قمٜمف صحي ذم  ًَ ََُمُد َوىَم ْٕ ْٞمَؾ عمَي٤م ـَم٤مَل قَمَٚمْٞمِٝمُؿ ا

ِِ ا ْهَ
إِني سَمٜمِل إِ

ِٝمؿْ  ًِ ـْ قِمٜمِْد َأْٟمُٗم َت٤مسًم٤م ُِم
قُمقا يمِ ٜمَُتُٝمْؿ َويَم٤مَن  ىُمُٚمقهُبُْؿ اظْمؽَمَ ًِ ْتُف َأًْم اؾْمَتَٝمَقشْمُف ىُمُٚمقهُبُْؿ واؾْمَتَحٚمي

 ُ ٌَُذوا يِمَت٤مَب اهللِ َوَراَء فُمُٝمقِرِهْؿ يَم٠َمّني ـْ ؿَمْٝمَقاِتِْؿ، طَمتيك َٟم  ُِم
ْؿ احْلَؼ  حَيُقُل سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َوسَملْمَ يَمثػِْمٍ

ِِْٞمَؾ، وم٢مِْن شَم٤مسَمُٕمقيُمْؿ قَمَٚمْٞمِف َيْٕمَٚمُٛمقَن، وم٘م٤مل: اقْمِرُو  َٓ  ا ْهَ
قا هذا اًمِٙمَت٤مَب قَمغَم سَمٜمِل إِ

 َٓ ـْ -سَمْؾ اسْمَٕمُثقا إمَِم وُمئَاٍن  وم٤مشْمُريُمقُهْؿ، وإِْن ظَم٤مًَمُٗمقيُمْؿ وم٤مىْمُتُٚمقُهْؿ. ىم٤مل:  َرضُمٍؾ ُِم

ِِِٝمؿْ  ـْ  -قُمَٚمًَم ُٚمقا إًَِمْٞمِف ومَدقَمقُه وم٠َمظَمَذ خَيَْتٚمَِػ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ سَمْٕمَدُه َأطَمٌد، وم٠َمْرؾَم  وم٢مِْن شَم٤مسَمَٕمُٙمْؿ ًَم

َ٘مَٝم٤م ذم قُمٜمُِ٘مِف صُمؿي ًَمٌَِس قَمَٚمْٞمَٝم٤م  َوْرىَم٦ًم ومَٙمَت٥َم ومِْٞمَٝم٤م يِمَت٤مَب اهللِ صُمؿي َأْدظَمَٚمَٝم٤م ذم ىَمْرٍن صُمؿي قَمٚمي

ـُ هِبََذا. وم٠َمؿَم٤مَر إمَِم َصدْ  ِرِه اًمث َٞم٤مَب صُمؿي َأشَم٤مُهْؿ ومَٕمَرُوقا قَمَٚمْٞمِف اًْمِٙمَت٤مَب، ومَ٘م٤مًُمقا: شُم١ْمُِم

 َٓ َذا وَُم٤م زِم  َذا ومَخٚميقا  َيْٕمٜمِل: اًْمِٙمَت٤مَب اًميِذي ذم اًْمَ٘مْرِن، وم٘م٤مل: آَُمٜم٧ُْم هِبَ ـُ هِبَ ُأوُِم

شْمُف اًْمَقوَم٤مُة َأشَمقُه ومَٚمًمي َٟمَزقُمقا صمَِٞم٤مسَمُف  ؾَمٌِٞمَٚمُف، ىم٤مل: ويَم٤مَن ًَمُف َأْصَح٤مٌب َيْٖمُِمقَٟمُف ومَٚمًمي طَمَيَ

َٓ َوضَمُدوا اًْمَ٘مْرَن ذم ضَمْقومِِف اًمْ  َٓ شَمَرْوَن إِمَم ىَمقًمِِف: آَُمٜم٧ُْم هِبََذا وَُم٤م زِم   ِٙمَت٤مُب، وم٘م٤مًمقا: َأ

ِِٞمَؾ  ا ْهَ
َذا. وم٢مِٟميًم قَمٜمَك هِبَذا َهَذا اًمِٙمَت٤مَب اًميِذي ذم اًْمَ٘مْرِن. ىم٤مل: وم٤مظْمَتَٚمَػ سَمٜمُق إِ ـُ هِبَ ُأوُِم

ٌِْٕملْمَ ومِْرىَم٦ًم ظَمػْمُ ُِمَٚمٚمِٝمْؿ َأْصَح٤مُب َأِب   .(1)شاًْمَ٘مْرنِ قَمغَم سمِْْمٍع َوؾَم

ِل   ـَ سَمْٕمَث٦ِم اًمٜمٌي هذا اًمتيحريَػ واًمتيح٤ميُمَؿ ًمٖمػم  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ؿمِٝمد قمٚمٞمٝمؿ اًمتي٤مريُخ زُم

 ذع اهلل شمٕم٤ممم.

ـِ  ـ اسم ٌي٤مٍس  ومٕم ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ }أَٟمَْزَل:  ۵ىم٤مل: إِني اهللَ  ڤقَم

دة: ]ؾمقرة ا {ھ ھ  {وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې}و [44عم٤ِم

دة:  دة:  {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ}، و [49]ؾمقرة اعم٤ِم  .[47]ؾمقرة اعم٤ِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 7189ش )اًمِمٕم٥م»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 18839شمؿ )أظمرضمف اسمـ أب طم٤م (1)

 (.3694سمرىمؿ: )ش اًمّمحٞمح٦م»
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ـُ   ٌي٤مٍس: ىم٤مل: اسم ِِٗمت» قَم لم ُمـ اًمٞمٝمقِد ويم٤مٟم٧ْم إطِْمدامه٤م ىمد ىمَٝمرِت َأْٟمزهل٤م اهلُل ذم اًمٓمي٤م

اْصٓمٚمحقا قمغم َأني يمؾي ىمتٞمٍؾ ىمتٚمْتف اًمٕمزيزُة ُمـ  إظُْمرى ذم اجل٤مهٚمٞمي٦ِم طمتيك اْرشَمَْمقا َأوِ 

٦ُم َوؾْمٍؼ،  َِ ًمٞمٚم٦ُم ُمـ اًمٕمزيزِة ومِدَيُتف ُِم٤م ًمِْٞمَٚم٦ِم ومِدَيُتف مخًقن َوؾْمً٘م٤م، ويمؾي ىمتٞمٍؾ ىمتٚمْتف اًمذي اًمذي

ل  ومٙم٤مٟمقا قمغم ذًمؽ طم َِِٗمت٤من يمِْٚمت٤ممه٤م عمَْ٘مَدِم َرؾُمقِل  ملسو هيلع هللا ىلصتيك ىمِدم اًمٜمٌي ٧ِم اًمَٓم٤م اعمديٜم٦َم، ومذًمي

ًمٞمٚم٦ُم ُمـ اًمٕمزيزِة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ْٚمح وم٘متٚم٧ِم اًمذي ويقُمِئٍذ مل ئمٝمْر ومل ُيقـمِْئٝمًم قمٚمٞمف وهق ذم اًمّم 

٦ِم َوؾْمٍؼ، َِ ًمٞمٚم٦ِم َأِن اسْمَٕمُثقا إًَِمٞمٜم٤م سمًِم ًمٞمٚم٦ُم: وهْؾ  ىمتٞمئًا، وم٠َمْرؾَمٚم٧ْم اًمٕمزيزُة إِمَم اًمذي وم٘م٤مًم٧ْم اًمذي

ٌُٝمًم واطمٌد وسمٚمُدمه٤م واطمٌد ِدَي٦ُم سمٕمِْمٝمؿ ٟمِّْمُػ  ًَ  ىمط  ِدْيٜمُٝمًم واطمٌد وَٟم
يم٤من هذا ذم طَمٞميلْمِ

ٌد ومئا  ٤م إِْذ ىَمِدَم حُمَٛمي ٤م إِٟميًم َأقْمٓمٞمٜم٤ميمؿ هذا َوٞمًًم ُمٜمٙمؿ ًمٜم٤م وومرىًم٤م ُمٜمٙمؿ، وم٠َمُمي ِدَي٦ِم سمٕمٍض، إِٟمي

 ملسو هيلع هللا ىلصَتِْٞم٩ُم سمٞمٜمٝمًم صُمؿي اْرشَمَْمقا قمغم َأْن جيٕمٚمقا َرؾُمقَل اهلل ُٟمْٕمٓمٞمٙمؿ ذًمؽ، ومٙم٤مدِت احلَْرُب 

ٌد سمُٛمْٕمٓمٞمٙمؿ ُمٜمٝمؿ ِوْٕمَػ ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ صُمؿي ذيَمرِت اًمٕمزيزُة وم٘م٤مًم٧م: واهللِ ُم٤م ُيْٕمٓمِٞمٝمؿ  حُمَٛمي

ـْ خَيْ  ُمٜمٙمؿ وًم٘مْد صَدىمقا ُم٤م ٍد َُم قا إمَِم حُميٛمي ٓي وٞمًًم ُمٜمي٤م وىَمْٝمًرا هلؿ ومُدؾم  ؼُمُ َأقْمَٓمْقٟم٤م هذا إِ

ٛمقه  ًمٙمؿ َرْأَيف، إِْن َأقْمٓم٤ميمؿ ُم٤م ٛمتٛمقه وإِْن مل ُيْٕمٓمِٙمؿ طَمِذْرشُمْؿ، ومٚمؿ ُتٙم  شمريدون طمٙمي

قا إمَِم َرؾُمقِل اهلل  ومٚمًمي  ملسو هيلع هللا ىلصٟم٤مؾًم٤م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ًمَٞمخؼُموا هلؿ َرْأَي َرؾُمقَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصومَدؾم 

 :۵اُدوا، وم٠َمْٟمزل اهلل َأظْمؼَمَ اهلُل َرؾُمقًَمف سم٠َمُْمِرهؿ يمٚم ف وُم٤م َأرَ  ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مَء َرؾُمقُل اهلل 

]ؾمقرة  {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ }

 {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ}إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، [47-41اعم٤مِدة: 
ؾُمقُل [47-41]ؾمقرة اعم٤مِدة:  ًٓ َُْٕمِر رسم ف  ملسو هيلع هللا ىلص. وًم٘مد طمَٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ اًمري سم٤مًمَٕمْدِل، اُْمتِث٤م

َي٦مِ  ۵  .(1)شوم٤ًموى سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمد 

ـُ  ْٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ ومجٕمٚمٝمؿ ُيٕمروقن قمـ  $اًْمَ٘مٞم ِؿ  وىمد َأؿَم٤مَر اسم إمَِم شمٚمٌٞمس اًمِمي

 ذًمؽ ُمذاه٥َم ؿمتيك.. وم٘م٤مل:  يمت٤مِب 
ِ
ٌُقن ُمـ وراء ؿ وَيْذَه إّنؿ يزقمٛمقن َأني »رهب 

ُمقه ص٤مر طمراًُم٤م وإِْن يم٤من  ًٓ وإَِذا طمري َء ص٤مر طمئا ْ اًمٗم٘مٝم٤مَء ُمٜمٝمؿ إَِذا َأطمٚم قا هلؿ اًمٌمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3113، سمرىمؿ: )شاًمّمحٞمح٦م»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 1/346أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ) (1)
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 معهم

ختِٝمؿ ُم٤م ًْ ؿم٤مُءوا ُمـ ذيٕم٦م اًمتيقراة  ٟمص  اًمتيقراِة سمخئاومف، وهذا دمقيٌز ُمٜمٝمؿ ًمٜم

س َأْن ُيٜمًَْخ ُم٤مومحَجروا قمغم  ب  شمٕم٤ممم وشم٘مدي زوا ذًمؽ  اًمري يريُد ُمـ ذيٕمتِف وضمقي

ِِٝمؿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }وىمقًمف: ش. ٕطَْم٤ٌمِرهؿ وقمٚمًم

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ } ىمقًمف شمٕم٤ممم:. و[21]ؾمقرة اًمتقسم٦م:  {ۋ

حٞمِح َأني [21]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ .. وذم احلدي٨ِم اًمّمي

لي  ل   شمئا هذه أي٦َم قمغم قَمِدي   ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌي
ِِ ـِ طَم٤مشمٍِؿ اًمٓمي٤م ٜم٤َم  ، وم٘م٤مل:(1)سم ًْ ي٤م َرؾُمقَل اهلل ًَم

ٌُُدهؿ. ىم٤مل:  َم اهلُل ومُتِحٚم قَٟمفُ  َأًَمْٞمَس حُيِٚم قَن ًَمُٙمْؿ َُم٤م»َٟمْٕم ُُمقَن ُم٤م طَمري َم اهلُل  وحُيَر  طَمري

ُُمقَٟمُف؟ ِل   ىم٤مل: شومُتَحر  ٤ٌَمَدُتُؿْ » :ملسو هيلع هللا ىلصسمغم. ىم٤مل اًمٜمٌي  .(3)شومتِْٚمَؽ قِم

٦ٌم ذًمؽ إمَِم  ًْ
ـْ ٟمِ ٤مطم٦ٌِم واًمقًمِد ومل يتح٤مؿمقا ُِم يمًم ٟمزه٧م اًمٜميّم٤مرى سمٓم٤مريمتٝمؿ قمـ اًمّمي

بي ؾمٌح ٤مٟمف َأْن يٙمقن ُمًتقًي٤م قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف.. ويمًم ٟمزه٧م اًمِٗمْرقُمقٟمٞمي٦ُم ُمـ اجلٝمٛمٞمي٦ِم اًمري

، صُمؿي ضمَٕمٚمقه ؾمٌح٤مٟمف ذم أسم٤مِر واحل٤مٟم٤مِت وَأضْمقاف احلٞمقاٟم٤مت  .(2)قمرؿمف، ًمئئَاي يٚمزم احلٍَْمُ

ٝمؿ احلؼي سم٤مًم٤ٌمـمؾ: و ًُ  ـ ًَمٌْ

 [43]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ}ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـُ  .. ٌي٤مٍس  ىم٤مل اسم ْدَق سم٤مًمٙمذِب  ٓ» :ڤقَم   ..(4)شختٚمٓمقا احلؼي سم٤مًم٤ٌمـمِؾ واًمّم 

وا اًمٜميّمٞمح٦َم ًمٕم٤ٌمد ٓ» وىم٤مل َأسُمق اًْمَٕم٤مًمَِٞم٦َم: ٦ِم  ختٚمٓمقا احلؼي سم٤مًم٤ٌمـمِؾ وَأد  ـْ ُأُمي اهللِ ُِم

ٍد   .(1)شملسو هيلع هللا ىلصحُمَٛمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًم٘مٞمس  ، وىمٞمؾ: أسمق وه٥م قمدى سمـ طم٤مشمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ طمنمج سمـ اُمرىءهق أسمق فمريػ (1)

ؾمت٦م وؾمتقن  - ملسو هيلع هللا ىلص -سمـ قمدى سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ضمرول يم٤من ٟمٍماٟمٞم٤م وم٠مؾمٚمؿ ُروى ًمف قمـ رؾمقل اهلل 

 ( 4/288ش )اإلص٤مسم٦م»طمديًث٤م وشمقرم هب٤م ؾمٜم٦م شمًع وؾمتلم 

(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 2194أظمرضمف اًمؽمُمذي، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: ؾمقرة سمراءة، سمرىمؿ: ) (3)

 (.2392، سمرىمؿ: )شاًمّمحٞمح٦م»

 .$( ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 449-3/448ش )ًمٚمٝمٗم٤منإهم٤مصم٦م ا» (2)

 ( وومٞمف سمنم سمـ قمًمرة وٕمٞمػ.1/314ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم  (4)

 (.1/314ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (1)



 318 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

٤م سمٛمجٛمققِمٝم٤م يْمر جيِد َأّني َؾ ًمٚم٘مْم٤مي٤م ؾم٤مًمٗم٦ِم اًمذ  ٦ِم  إِني اعُمَت٠َمُم  شُمِمػم إمَِم تٙمٞمِؿ وت٤ميُمِؿ ُأُمي

ىمقا واشميٌٕمقا ومٞمف َأطْم٤ٌمَرهؿ ومٞمًم  ٝمؿ وُم٤م مُتْٚمِٞمف قمٚمٞمٝمؿ ؿمٝمقاُتؿ وُم٤م صدي
ِِ هيقٍد َْٕهقا

وا سمف صمٛمٜم٤ًم ىمٚمٞمئًا، وًم٘مد ؿمِٝمد قمٚمًمُء اًمٞمٝمقِد قمغم َأني اًمتيقراَة اًمتل  ًمقه ممي٤م اؿمؽَمَ ومقه وسمدي طمري

 ْحريُػ واًمتيْٖمٞمػُم.سملم َأْيدهيؿ أن ىمد ـم٤مهل٤م اًمتي 

َٛمْقَأُل  ًي ـُ حَيْٞمك ي٘مقل اًم سم
سمٕمدُم٤م َأؾْمَٚمَؿ ـ وىمد يم٤من ُمـ يِم٤ٌمر َأطْم٤ٌمِرهؿ ـ  (1)

ـْ  قمٚمًمُؤهؿ وَأطْم٤ٌمُرهؿ يٕمٚمٛمقن َأني هذه اًمتيقراَة اًمتل سملم َأْيدهيؿ ٓ» يٕمت٘مد َأطَمٌد ُِم

ًم٦ُم قمغم ُُمقؾَمك اًمٌتي٦َم َٕني  ٤م اعمٜمزي ٝمؿ وَأطْم٤ٌمِرهؿ َأّني
ِِ ُُمقؾَمك َص٤مَن اًمتيقراَة قمـ سمٜمل  قمٚمًم

ٌُْذْل ُُمقؾَمك ُمـ  ٌُثيٝم٤م ومٞمٝمؿ، وإِٟميًم ؾمٚميٛمٝم٤م إمَِم قمِمػمشمِف َأْوِٓد ًمٞمقى.. ومل َي ٞمَؾ ومل َي
ِِ ا إِْهَ

ٓي ٟمِّْمَػ ؾُمقرٍة ُي٘م٤مل هل٤م ِِٞمَؾ إِ ٦ُم اهل٤مروٟمٞم قن  ه٤م َأزيٜمق: اًمتيقراِة ًمٌٜمل إِْها ٛمي
ِِ وه١مٓء إَ

قمغم دٍم واطمٍد  (3)سُمْخ٧ُم َٟمٍمي  اًمتيقراَة وحيٗمٔمقن َأيْمثَره٤م ىمَتٚمٝمؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمرومقن

يقم ومْتح سمٞم٧م اعمَْ٘مِدِس ومل يٙمـ طِمْٗمُظ اًمتيقراة ومرًو٤م وٓ ؾُمٜمي٦ًم، سمْؾ يم٤من يمؾ  واطمٍد ُمـ 

 .(2)شاهل٤مروٟمٞم لم حَيَْٗمُظ ومّْمئًا ُمـ اًمتيقراة

ـُ  ني اًمًٌٕملم يم٤مهٜم٤ًم اضمتٛمٕمقا قمغم واًمٞمٝمقد شُمِ٘مر  أَ : »$اًمَ٘مٞم ِؿ  وىم٤مل اإِلَُم٤مُم اسم

ْٞمِح، ذم قمٝمِد  ًِ ـْ مجٞمٕمٝمؿ قمغم شمٌديؾ صمئاصم٦م قمنم طمروًم٤م ُمـ اًمتيقراِة وذًمؽ سمٕمد اعمَ اشم ٗم٤مٍق ُِم

اًم٘مٞم٤مسِة اًمذيـ يم٤مٟمقا ت٧َم ىَمْٝمِرهؿ، طمٞم٨ُم َزاَل اعُمْٚمُؽ قمٜمٝمؿ ومل يٌؼ هلؿ َُمٚمِؽ خي٤مومقٟمف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ حيٞمك سمـ قم٤ٌمس اعمٖمرب: ُمٝمٜمدس ري٤ميض، قم٤ممل سم٤مًمٓم٥م واحلٙمٛم٦م ُمّمٜمّٗم٤مشمف وقمّدت٤م  هق اًمًٛمقأل (1)

٦م َوصَمًَم  ًَ َدب وشمقذّم ذِم مَخْ ْٕ ُٟمقَن ُمّمٜمًّٗم٤م ذِم احْل٤ًمب واعم٤ًمطم٦م واجلؼم واهلٜمدؾم٦م واًمٜمجقم واًمٓم٥ّم َوا

٦م  َِ  (11/376ش )اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت»طُمُدود ؾمٜم٦م ؾِم٧ّم َوؾمٌٕملم َومْخس ُم٤م

هب٤م دظمؾ دُمِمؼ وُم٣م ُمٜمٝم٤م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ومخرّ  سمـ سمٞم٧م سمـ ضمقذرز اعمٚمؽ اًم٤ٌمسمكم.سمخ٧م ٟمٍم  هق (3)

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ىمتؾ إٟمٌٞم٤مء، وطمّرق اًمٙمت٥م،  وؾمٌك أهٚمٝم٤م ومحٚمٝمؿ إمم سم٤مسمؾ وىمٞمؾ إٟمف آُمـ سمٕمد ذًمؽ.

 (71/243ش )شم٤مريخ دُمِمؼ» وظمّرب سمٞم٧م اعم٘مدس، ومٚمـ شم٘مٌؾ ُمٜمف اًمتقسم٦م.

 (. 127-121ص )ش إومح٤مم اًمٞمٝمقد» (2)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

ـْ ريِض شمٌديَؾ ُمقوعٍ  ـُ ُمٜمف  وَي٠ْمظُمُذ قمغم َأْيِدهيؿ وَُم ـْ يمت٤مب اهلل ومئا ُي١ْمَُم واطمٍد ُِم

 .(1)شتريُػ همػِمه

٦ِم ؾَمٜم٦ًَم وىمد اؾمتٖمرق » :(3)وي٘مقل ٟمقًمديمف َِ مُجَِٕم٧م اًمتيقراُة سمٕمد ُُمقؾَمك سمتًٕمًِم

ي٤مدة واًمٜميْ٘مِص، وإِٟميف ُمـ اًمٕمًػِم َأْن  و٧ْم طمٞم٤مًَمف ًمٚمز  ًٓ شمٕمري شَم٠ْمًمِٞمُٗمٝم٤م ومَجُْٕمٝم٤م زُمٜم٤ًم ُمتٓم٤مو

ْن ذم قمٝمده وٓ َٟمجِ  َد يمٚمٛم٦ًم ُُمتٙم٤مُمٚم٦ًم ذم اًمتيقراة ممي٤م ضم٤مَء سمف ُُمقؾَمك، َٕني اًمتيقراة مل شُمدوي

 .(2)شذم اجِلٞمؾ اًمذي شمئاه

ٞمي٦ِم ت
ًِ َِِرِة اعمٕم٤مرِف اًمَٗمَرْٟم إِني اًمٕمٚمَؿ اًمٕمٍميي وٓ  : ششمقراة» ٧م قمٜمقانوضم٤مَء ذم دا

٧ٌََم سمٕمَد َأسمْ  ح٤مٍث ُُمًتٗمٞمُْم٦ٍم ذم أصم٤مر اًم٘مديٛم٦ِم واًمتي٤مريِخ وقمٚمؿ ؾمٞميًم اًمٜمي٘مد إعَم٤ْمين ىمد َأصْم

ٌْٝم٤م ُُمقؾَمك وإِٟميًم يمَتٌٝم٤م َأطْم٤ٌمٌر مل يذيمروا اؾْمَٛمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م، َأًميٗمقه٤م  اًمٚم ٖم٤مت َأني اًمتيقراَة مل َيْٙمُت

 .(4)شقمغم اًمتيٕم٤مىم٥م ُمٕمتٛمديـ ذم شَم٠ْمًمِٞمِٗمٝم٤م قمغم ِرواي٤مٍت ؾمًمقمٞمي٦ٍم ؾمِٛمٕمقه٤م ىمٌَؾ أْهِ سم٤مسمؾ

اومْم٦م ًمٖمػم ذع اهلل شمٕم٤ممم.. ت٤ميمُ ز  ُؿ اًمري

يٕم٦ِم..  ٜمي٦ِم ذم جم٤مزِم اًمٕم٘مٞمدِة واًمنمي  ً ؿ َيّْمُدُرون قمـ اًمٙمت٤مِب واًم اومْم٦ُم َأّني يزقمؿ اًمري

ٞمي٦َم َأىْمقاهِلؿ  ٦ِم ُمـ َأْهِؾ اًمٌٞم٧م.. ويٕمت٘مدون طُمج  ٛمي
ِِ يمذًمؽ َيّْمُدُروَن قمـ َأطَم٤مدي٨ِم إَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٜمٍم ، اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، ت٘مٞمؼشهداي٦م احلٞم٤مرى ذم أضمقسم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى» (1)

 (.116، ص )1988-1418ضمدة، اًمٓمٌٕم٦م: إومم  –اًمِمٚمٌل، ُمٙمت٦ٌم اًمقادي 

هـ 1311اؾمٛمف شمٞمقدور ٟمقًمديمف ُمـ أيم٤مسمر اعمًتنمىملم إعم٤من وًمد ذم ه٤مرسمقرج )سم٠معم٤مٟمٞم٤م( ؾمٜم٦م  (3)

م وشمٕمٚمؿ ذم ضم٤مُمٕم٤مت همقشمٜمجـ وومِٞمٜميف، وًمٞمدن، وسمرًملم، واٟمٍمف إمم اًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م 1826

خ اإلؾمئاُمل، ويم٤من جيٞمد اًمٚمٖم٤مت اًمنمىمٞم٦م يمٚمٝم٤م يم٤مًمٕمرسمٞم٦م وأرُمٞم٦م واًمٕمؼمي٦م واًمّم٤مسمئٞم٦م واًمت٤مري

واحلٌِمٞم٦م وهمػمه٤م،... ىم٤مل قمٜمف إب أٟمًت٤مد اًمٙمرُمكم: مل ٟمجد سملم محٚم٦م اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مسيـ ُمـ سمٚمغ 

 (. 3/96ش )إقمئام»م اًمزريمكم: 1921هـ 1249ت٘مٞم٘مف، شمقذم ؾمٜم٦م 

أوقاء »سمقاؾمٓم٦م  1981أ. وًمٗمٜمًقن، اًمٜم٤مذ: سمػموت،، دار اًم٘مٚمؿ، ، اعم١مًمػ: شاًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م» (2)

-هـ 1416، د/ حمٛمد أمحد دي٤مب قمٌد احل٤مومظ ط دار اعمٜم٤مر شقمغم اًمٞمٝمقدي٦م ُمـ ظمئال ُمّم٤مدره٤م

 (.141م ص )1981

 (.141ص)ش أوقاء قمغم اًمٞمٝمقدي٦م»سمقاؾمٓم٦م د/ حمٛمد أمحد دي٤مب، ش داِرة اعمٕم٤مرف اًمٗمرٟمًٞم٦م» (4)
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ؿ و ل  وَأوْمٕم٤مهِلؿ وشم٘مريراِتؿ، ذًمؽ َّٕني ُة اًمٓمي٤مهرُة.. وممي٤م  ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مُة قِمْٚمؿ اًمٜمٌي وُهُؿ اًمِٕمؽْمَ

ْٞمٕم٦م إمَِم همػم يمت٤مِب اهلل وؾُمٜمي٦ِم َرؾُمقًمِف   :ملسو هيلع هللا ىلصيدل  قمغم ت٤ميُمِؿ اًمِم 

َُٖٓضي١ْ: -1  نُتْب 

ُل ُمـ قمٜمد اهلل قمغم  ٓ ؿمؽي ًمدى اعمًٚمٛملم مجٞمًٕم٤م َأني اًمُ٘مْرآَن هق اًمٙمت٤مُب اعمُٜمزي

ٓي َأني  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقًمِف  ٤ًٌم ُأظْمرى ىمد ٟمَزًم٧ْم هل إظُْمرى قمغم إِ اومْم٦َم ىمد زقمٛمقا َأني يمُت اًمري

ل   ـْ هذه اًمٙمُت٥ِم. ڤوَأٟميف اظْمتصي هب٤م قَمٚمِٞم٤ًّم  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌي  ومِٛم

لي  ش:اجل٤مُمٕم٦م»أ ـ  اومْم٦ُم َأني اًمٜمٌي ٞم٤ًّم  ملسو هيلع هللا ىلصيمت٤مٌب زقمؿ اًمري
، ومٕمـ  ڤاظْمتصي سمف قَمٚمِ

ٌْدِ (1)َأِب سَمِّمػٍم  ٌد وإِني قمٜمدٟم٤م اجل٤مُمٕم٦ُم وُم٤م ُيدرهيؿ ُم٤مىم (3)اهلل  ، قمـ  َأِب قَم  ٤مل: َأَٟم٤م حُمَٛمي

اجل٤مُمٕم٦ُم؟! ىم٤مل: ىمٚم٧ُم: ضُمٕمٚم٧ُم ومِداك، وُم٤م اجل٤مُمٕم٦ُم؟ ىم٤مل: صحٞمٗم٦ٌم ـمقهُل٤م ؾمٌٕمقن 

سمٞمٛمٞمٜمف ومٞمٝم٤م يمؾي  ڠذراقًم٤م سمذراع َرؾُمقِل اهلل صغمي اهلل قمٚمٞمف وآًمف، وىمد ظمطي قَمكِم  

 حيت٤مج اًمٜمي٤مُس 
ٍ
ء  .(2)إًَِمٞمف طمتيك إَْرِش ذم اخلَْدِش... إًمخ طمئاٍل وطمراٍم، ويمؾي َرْ

٧ُم َأْدري إَِذا يم٤مٟم٧ْم اجل٤مُمٕم٦ُم هل٤م  ًْ اومْم٦ُم ضِمْٞمئًا سمٕمَد ضِمْٞمٍؾ وًم هذه اجل٤مُمٕم٦ُم يتقارصُمٝم٤م اًمري

حيت٤مج اًمٜمي٤مُس إمَِم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م َأًَمْٞمَس هذا  طم٘مٞم٘م٦ٌم َأْم ٓ.. صُمؿي عم٤َِمَذا ُأظْمِٗمَٞم٧ْم وومٞمٝم٤م يمؾ  ُم٤م

 ٚمؿ..يمِْتًمًٟم٤م ًمٚمٕم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طمٞم٤مة رؾمقل اهلل   ذم ت٦ٌم سمـ أؾمٞمد ، ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف، شمقذم: اؾمٛمف قمڤ، اًمّمح٤مب هق أسمق سمّمػم (1)

أىم٤مم ومٞمف، وضم٤مءه اعمًتْمٕمٗمقن،  ياعمقوع اًمذ ؾم٤مطمٚمف ذم لػ اًمٌحر وه، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سمًٞم ملسو هيلع هللا ىلص

( 4/219) شاإلص٤مسم٦م» وهمػمه. يصحٞمح اًمٌخ٤مر هؿ، وىمّمتف ُمِمٝمقرة ذمويم٤من هق، يمٌػم

 (3/181)ش تذي٥م إؾمًمء»و

ورحي٤مٟمتف ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصاهل٤مؿمٛمل أسمق قمٌد اهلل اعمدين ؾمٌط رؾمقل اهلل  هق احلًلم سمـ قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م (3)

تذي٥م »طمد ؾمٞمدي ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م ىمتؾ احلًلم يقم قم٤مؿمقراء ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم أاًمدٟمٞم٤م و

 (1/212ًمٚمً٘م٤مف )ش ؾمئامُمقؾمققم٦م اًمٗمرق اعمٜمت٦ًٌم ًمل» (، و3/241ش )اًمتٝمذي٥م

 ( ًمٚمٛمجٚمز.36/33ش )سمح٤مر إٟمقار»( ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، و1/329ش )اًمٙم٤مذم» (2)
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ْٞمٕم٦م إمَِم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وَأؾْمًمُء  ش:اًمٜمي٤مُمقس»ب ـ صحٞمٗم٦ُم  وومٞمٝم٤م َأؾْمًمُء اًمِم 

ِِٝمؿ  .(1)َأقْمدا

ْؾ  ٌَُٚمف.. ومٙمْؿ ؾمٜمحت٤مج ُمـ -ومت٠َمُمي  َأي  قم٘مٍؾ َيْ٘م
ِ
ي٤م رقم٤مك اهلل! ُمثَؾ هذا اهلُراء

ـْ سمِ٘مل ٌَؼ وَُم ـْ ؾم  َُم
ِ
َٕمٝم٤م اؾمتٞمٕم٤مُب َأؾْمًمء ًَ ايمراِت طمتيك َي   اًمٙمٛمٌٞمقشمرات واًمذي

ِ
ـْ َأؾْمًمء ُِم

ِِٝمؿ... اومْم٦م وَأقْمدا  اًمري

ِِِؾ اًمَٕمَرِب  ش:اًمٕمٌٞمٓم٦م»ج ـ صحٞمٗم٦ُم  ٦ٌم سم٘م٤ٌم وهل خُمْتّمي
(3). 

ٞمْػ»د ـ صحٞمٗم٦ُم  ًي وهل اًمتل ومٞمٝم٤م إطَْمُرف اًمتل يمؾ  طمرٍف ُمٜمٝم٤م َيْٗمتح ش: ُذَؤاسم٦ُم اًم

 .(2)َأًْمَػ طمرٍف 

 قمـ َأِب اًم (..)َأسْمٞمُض وَأمْحرُ : وهق ٟمققم٤من ش:اجلٗمرُ »ـ  هـ
ِ
ىم٤مل ؾمٛمٕم٧ُم  َأسَم٤م  (4)ٕمئاء

ٌْدِ   ومٞمف؟ ىم٤مل: »ي٘مقل:  ڠاهلل  قَم
ٍ
ء إِني قمٜمدي اجلَْٗمُر إسَْمَٞمُض، ىم٤مل وم٘مٚم٧ُم: َأي  َرْ

ك، وُصُحػ إسِْمَراِهٞمَؿ  ًَ واحلئاُل  ۏزسمقُر َداُوَد، وشمقراُة ُُمقؾَمك، وإِْٟمجٞمُؾ قِمْٞم

 
ٍ
ء ذم اجَلْٗمِر إمَْحَِر؟ ىم٤مل:  واحلراُم.. وقمٜمدي اجلَْٗمُر إمَْحَُر. ىم٤مل ىمٚم٧ُم: وَأي  َرْ

ٌْدُ  ْٞمِػ ًمٚمَ٘مْتؾ، وم٘م٤مل ًمف قَم ًي ِم يٗمتحف ص٤مطم٥ُم اًم ئاُح وذًمؽ إِٟميًم ُيٗمَتُح ًمٚمدي  ً ـُ َأِب  اهلل اًم سم

؟ وم٘م٤مل: َأْي واهلِل يمًم يٕمرومقن (1)اًمَٞمْٕمُٗمقِر  ـِ ًَ : َأْصَٚمَحَؽ اهلل، َأَيْٕمِرُف هذا سمٜمق احَل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31/117ش )سمح٤مر إٟمقار» (1)

 (.36/27ش )سمح٤مر إٟمقار» (3)

 (. 31/26ش )سمح٤مر إٟمقار» (2)

ُمـ اًمِمٞمٕم٦م روى قمٜمف قمكم سمـ احلٗم٤مر ذيمره اًمٓمقد ذم رضم٤مل اًمّم٤مدق  سمـ أب اًمٕمئاء "هق احلًلم (4)

( 3/399ش )ًم٤ًمن اعمٞمزان»احلٙمؿ وروى هق قمـ حيٞمك سمـ اًم٘م٤مؾمؿ وذيمر ذم ُمّمٜمٗمل اًمِمٞمٕم٦م. 

 (.1/341ش )إصقل ُمـ اًمٙم٤مذم»واٟمٔمر: 

شمٕم٤ممم ىم٤مل ومٞمف:  $: وهق ُمـ صم٘م٤مت اًمراومْم٦م ويذيمرون أن اًمّم٤مدق هق قمٌد اهلل سمـ أب يٕمٗمقر (1)

، شمٜم٘مٞمح 311)رضم٤مل اًمٙمٌم  "ُم٤م أطمد أدى إًمٞمٜم٤م ُم٤م اومؽمض اهلل قمٚمٞمف ومٞمٜم٤م إٓ قمٌد اهلل سمـ أب يٕمٗمقر"

 (.1/467، ضم٤مُمع اًمرواة 11/99، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 3/166اعم٘م٤مل 
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ْٞمَؾ َأٟميف ًمٞمٌؾ واًمٜميٝم٤مَر أَ  ْٟمٞم٤م قمغم اجُلحقِد اًمٚمي ُد وـمٚم٥ُم اًمد  ًَ ٟميف ّن٤مٌر، وًمٙمٜميٝمؿ حيٛمٚمٝمؿ احلَ

 .(1)شواإِلْٟمٙم٤مِر، وًمق ـمٚمٌقا احلؼي سم٤محلؼ  ًمٙم٤من ظمػًما هلؿ

لي 
ِِ اطمَؾ اإِلَُم٤مَم اخلق وىمد ؾَم٠َمًْم٧ُم ُمقٟٓم٤م اًمري

قمـ اجلٗمِر إمَْحر، ُمـ اًمذي يٗمتحف  (3)

ـْ اًمذي ُيراق؟ وم٘م٤مل: يٗمتحف ص٤مطم٥ُم اًمزي  ؾ اهلل ومرضَمف، وُيريُؼ سمف ِدُم٤مَء ودُم َُم ُم٤من قمجي

ٜمي٦مِ -اًمٕم٤مُم٦م اًمٜميقاص٥ِم   ً ىمٝمؿ ؿمْذَر َُمْذَر وجيٕمُؾ دُم٤مَءهؿ دمري يمِدضْمٚم٦م  -َأْهِؾ اًم ومُٞمٛمز 

ـْ صٜمٛمْل ىُمَرْيٍش  ـي ُِم َيْ٘مِّمُد -واسْمٜمََتْٞمٝمًم  -َيْ٘مِّمُد َأسَم٤م سَمْٙمٍر وقُمَٛمرَ -واًمُٗمراِت، وًَمٞمٜمت٘مٛم

َِِِم٦َم وطَمْٗمَّم٦مَ  ـْ  -قَم٤م ٌي٤مِس ومٞمٜمٌش  -َيْ٘مِّمُد قُمْثًَمنَ -َٟمْٕمثٍؾ  وُِم وُمـ سمٜمل ُأَُمٞمي٦َم واًمٕم

ل  ومٞمف إِْهاٌف، إِْذ َأْهُؾ اًمٌٞم٧م 
ِِ ، ۏىمٌقَرهؿ ٟمًٌِم٤م، ىمٚم٧ُم إِني ىمقَل اإِلَُم٤مِم اخلق

ـْ َأْن َيٜمٌُِْمقا ىمؼْمَ ُمٞم ٧ٍم ُم٣م قمغم ُمقشمف ىُمروًٟم٤م ـمقيٚم٦ًم.  َأضَمؾ  وَأقْمَٔمُؿ ُِم

٦َم  ٛمي
ِِ  سم٤مإِلطْم٤ًمن إًَِمٞمف واًمٕمٗمِق  -اهلِل قمٚمٞمٝمؿ ؾمئامُ -إِني إَ

ِ
يم٤مٟمقا ُي٘م٤مسمٚمقن إؾِم٤مَءة اعُمِزء

ٌُِمقا ىمٌقَر إَُْمقات ًمٞمٜمت٘مٛمقا ُمٜمٝمؿ، وي٘مٞمٛمقا قمٚمٞمٝمؿ  ْٗمِح قمٜمف، ومئا ُيْٕمَ٘مُؾ َأْن يٜم واًمّمي

، وَأْهُؾ اًمٌٞم٧م  احلدوَد، وم٤معمٞم ٧ُم ٓ قُمرومقا سم٤مًمقداقم٦ِم  -ؾمئاُم اهلِل قمٚمٞمٝمؿ-ي٘م٤مم قمٚمٞمف طمد 

ًم ًي  .(2)طم٦ِم واًمٓم ٞم٥ِم واًم

اومْم٦ُم َأني هذا اجلٗمَر ُمٙمتقٌب قمغم ضِمْٚمِد اعمَْٕمِز ذم مخس وصمئاصملم صحٞمٗم٦ًم  وشمٕمت٘مد اًمري

ُل َأسْمقاسمِف ُُمتيّمٚم٦ٌم سمرُمقز اًمٙمقايم٥م يمًم َأني ومٞمف  وحيتقي قمغم صمًمٟمٞم٦م وقمنميـ سم٤مسًم٤م َأوي

اد قم٤مُء قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م
(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/34ش )أصقل اًمٙم٤مذم» (1)

 وأي٦م اًمٕمٔمٛمك، زقمٞمؿ احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، يٕمٞمش اخلقِل يٚم٘مٌقٟمف سم٤مإلُم٤مم إيمؼم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمقؾمقي( 3)

أصقل ُمذه٥م » طم٤مًمًٞم٤م ذم اًمٕمراق، ُمـ شمآًمٞمٗمف ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م، اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 

 (1/281ش )ُمقؾمققم٦م اًمٗمرق اعمٜمت٦ًٌم ًملؾمئام» ( و1/347ش )اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦م 

٤مر(، ًمٚمًٞمد طمًلم اعمقؾمقي ُمـ قمٚمًمء هلل صمؿ ًمٚمت٤مريخ )يمِمػ إهار وشمؼم٦ِم إِٛم٦م إـمٝم (2)

 (.64-62اًمٜمجػ، سمدون ـمٌٕم٦م وٓ شم٤مريخ ص )

 (.44ش )اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦م» (4)
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ْحِر ومٝمذا ُيِمػم إمَِم وسمًم َأني هذا اًمٙمت٤مَب يدور قمغم اًمٓمئاؾمؿ واًم  ً ِمٕمقذاِت واًم

اومْم٦ِم واًمٞمٝمقِد ذم هذا اًم٤ٌمب..  ُمدى اًمتيِم٤مسُمِف سملم اًمري

سم٧ْم قمـ ـمريؼ اًمٞمٝمقِد وإِْن يم٤من َأْصُٚمٝم٤م  ْٞمٕم٦م ذم اجلٗمر ىمد شمني واًمقاىمُع َأني قم٘مٞمدَة اًمِم 

يرضمع إِمَم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٗمٞمث٤مهمقرؾمٞمي٦ِم ذم إقَْمداد
(1). 

ُٖٔتِٗ حٗل ايٖت -2  ِخًٌٝ ٚايٖتِخشِٜ:أَل٥ٔ

وم٘مد ذيَمر  اًمٙمٚمٞمٜمل  
ٞم٤ًّم  ۴َأني اهلل : »(2)واعمجٚمز   (3)

ًدا وقَمٚمِ ظمٚمؼ حُمَٛمي

 وم٠َمؿْمَٝمَدهؿ ظمٚمَ٘مٝم٤م وَأضْمرى ـم٤مقمَتٝمؿ 
ِ
ووَم٤مـمَِٛم٦َم ومٛمٙمثقا َأًْمَػ َدْهٍر صُمؿي ظمَٚمؼ مجٞمَع إؿَْمٞم٤مء

ض ُأُُمقَرهؿ إًَِمٞمٝم٤م ومٝمؿ حُيِٚم قن ُم٤م ُم قمٚمٞمٝم٤م وومقي  .(4)شيِم٤مُءون قن ُم٤ميِم٤مُءون وحُير 

تِٝمؿ إْذ ي٘مقل اخلٛمٞمٜمل   ٛمي
ِِ تٖمرٍب ذم طمؼ  َأ ًْ إِني ًمِلَُم٤مِم ُم٘م٤مًُم٤م : »(1)وًمٞمس هذا سمُٛم

ات  َيتِف وؾمٞمٓمرشمِف مجٞمُع ذري َٓ حمٛمقًدا ودرضم٦ًم ؾم٤مُمٞم٦ًم وظمئاوم٦ًم شمٙمقيٜمٞمي٦ًم ختَْمع ًمَق

 ش.اًمٙمقن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م  –، اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمِم٤ٌمب اإلؾمئاُمل شاعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥م» (1)

 (.1148 – 3/1147، )1989-1419اًمث٤مٟمٞم٦م 

، وًمد ذم ُمديٜم٦م يُمٚملم، وهل ذم إيران، ُيٕمد، قمٜمدهؿ، ُمـ أوم٤موؾ محٚم٦م هق حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل (3)

هـ، قمغم 239إدب وومحقل أهؾ اًمٕمٚمؿ وؿمٞمقخ رضم٤مل اًمٗم٘مف ويم٤ٌمر أِٛم٦م اإلؾمئام شمقرم ؾمٜم٦م 

ش آيمًمل»(، 2/99ش )اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مبش. »أصقل اًمٙم٤مذم»ظمئاف قمٜمدهؿ وهق ص٤مطم٥م يمت٤مب 

 (.7/144ٓسمـ ُم٤ميمقٓ )

اًمث٤مين، آصٗمٝم٤مين. حمدث، وم٘مٞمف، ُم١مرخ، ُمِم٤مرك ذم قمٚمقم.  هق حمٛمد سم٤مىمر سمـ حمٛمد سم٤مىمر اعمجٚمز (2)

وًمد وشمقذم سم٤مصٗمٝم٤من. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اًمٙمثػمة : يمت٤مب اًمتقطمٞمد و احلؼ اًمٞم٘ملم ذم اصقل اًمديـ، 

 (9/91ش )ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم»

 (.31/241ش )سمح٤مرإٟمقار»(، و1/441ش )أصقل اًمٙم٤مذم» (4)

: ُمـ رضم٤مٓت اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مسيـ، ىم٤مد صمقرة ؿمٞمٕمٞم٦م ذم إيران شمًٚمٛم٧م زُم٤مم هق آي٦م اهلل اخلٛمٞمٜمل (1)

احلٙمؿ، وًمف يمت٤مب يمِمػ إهار ويمت٤مب احلٙمقُم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م. وىمد ىم٤مل سمٗمٙمرة وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف هٚمؽ 

 .(147ًمٚمٛمقؾمقي )ش٦ماًمثقرة اًم٤ٌمًِ»وش ُمقؾمققم٦م ومرق اًمِمٞمٕم٦م»م، 1989اخلٛمٞمٜمل ذم قم٤مم 
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ٛمي –إِني ًمٜم٤م ُمع اهلل طم٤مٍٓت »وىم٤مل ذم ُمقوٍع آظَمَر: 
ِِ  ٓ -٦ِم اإِلصْمٜمل قمنمَأْي: إَ

ُٕمٝم٤م ٓ ًَ ٌب وٓ ٟمٌل  ُُمْرؾَمٌؾ  َي  .(1)شَُمَٚمٌؽ ُُم٘مري

٤مدِق  شسمح٤مر إٟمقار»وضم٤مَء ذم  قمـ اإِلَُم٤مِم اًمّمي
واهلل ًم٘مد ُأقْمٓمٞمٜم٤م قِمْٚمَؿ » َأٟميف ىم٤مل: (3)

ـْ َأْصح٤مسمف: ضُمٕمٚم٧ُم ومِداك َأقِمٜمَْديُمْؿ قِمْٚمُؿ اًمٖمٞم٥م؟  ًملم وأظَمريـ. وم٘م٤مل ًمف رضمٌؾ ُِم إَوي

٦ُم اهلل  ل ًمف: َوحْيََؽ إيِن  ٕقَْمَٚمُؿ ُم٤موم٘م٤م ـُ طُمجي ... ومٜمح
ِ
ضم٤مل وَأْرطم٤مِم اًمٜم ٤ًمء ذم َأْصئاب اًمر 

 .(2)ذم ظمْٚم٘مف

ٌْدِ ش اًمٙم٤مذم»وذم  ـِ سمنِْمٍ  اهلل قمـ قَم ٌْدِ  (4)سم ذم  إيِن  ٕقَْمَٚمُؿ ُم٤م» اهلل  َأٟميف ىم٤مل: قمـ َأِب قَم

ٛمقاِت وُم٤م ذم إَْرِض وَأقْمَٚمُؿ ُم٤م ًي يم٤من وُم٤م  ٜمي٦ِم وُم٤م ذم اًمٜمي٤مِر وَأقْمَٚمُؿ ُم٤مذم اجلَ  اًم

 .(1)شيٙمقن... اًمخ

٦ٌم يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥َم وًمدهيؿ َأؾْمًمُء َأْهِؾ اجلَٜمي٦ِم واًمٜمي٤مِر و... ُمـ سم٤مب َأْومم وَأطْمرى  ٛمي
ِِ وم٠َم

ٝمؿ طمؼ  اًمتيْحٚمٞمؾ واًمتيْحريؿ يمًم ؿم٤مُءوا وُمتك ؿم٤مُءوا..
تِ  َأْن يٙمقَن سم٠َمِزُمي

ـُ  ٌؿ »: $شَمْٞمِٛمٞمي٦َم  ىم٤مل ؿمٞمُخ اإِلؾْمئام اسم ـَ ُُمًٚمي ي اومْم٦ُم شمزقمؿ َأني اًمد  واًمري

ْه٤ٌمِن وم٤محلئاُل ُم٤م ُيـ ُم٤م طمٚميٚمقه واحلراُم ُم٤م ًمأَلطْم٤ٌمِر واًمر  ُمقه واًمد   .(6)شَذقمقه طمري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 94، 13ش )ترير اًمقؾمٞمٚم٦م»يٜمٔمر:  (1)

. ىم٤مل قمٜمف هق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم اهل٤مؿمٛمل أسمق قمٌد اهلل، اعمٕمروف سمجٕمٗمر اًمّم٤مدق (3)

اًمذهٌل: أطمد إِٛم٦م إقمئام، سمر ص٤مدق يمٌػم اًمِم٠من مل حيت٩م سمف اًمٌخ٤مري. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: صم٘م٦م ٓ 

 (.1/193ش )ُمٞمزان آقمتدال»هـ(.  148ل قمـ ُمثٚمف. شمقذم ؾمٜم٦م )ي٠ًم

 (.38-36/37ش )سمح٤مر إٟمقار» (2)

( . ًمٙمـ 929/  3هق يمذا ذم مجٞمع اًمٜمًخ: سمـ سمنم، سم٤مًمِملم اعمٕمجٛم٦م، وُمثٚمف ذم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ) (4)

اين أيمثر يمت٥م اًمؽماضمؿ شمًٛمٞمف: اسمـ سمن، سم٤مًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م. وهق قمٌد اهلل سمـ سمن اًمًٙمًٙمل احلؼم

 (.1/119ش )تذي٥م اًمتٝمذي٥م»احلٛميص، وٕمٞمػ، وٕمٗمف أسمق طم٤مشمؿ ومج٤مقم٦م 

 (.36/38ش )سمح٤مر إٟمقار»(، واعمجٚمز ذم 1/361ش )أصقل اًمٙم٤مذم»اًمٙمٚمٞمٜمل ذم  (1)

، ؿمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م شُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ٟم٘مض يمئام اًمِمٞمٕم٦م واًم٘مدري٦م»يٜمٔمر:  (6)

 (.1/483هـ( )1231ٙمؼمى، سمقٓق، ُمٍم )إومم، اًمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م اًم
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
3- ١ََُ  :ڤ َصخُف َفأط

ـْ يمت٤مٍب وٓ ؾُمٜمي٦ٍم  ْٞمٕم٦م شمنميٕم٤مٍت وىمْم٤مًء ًمٞمس قمغم هْدي ُِم ممي٤م ُيِمػم إمَِم َأني ًمٚمِم 

قٟمف سمُٛمّْمحػ وَم٤مـمَِٛم٦َم  ني قمٜمدهؿ ُم٤مَٕ  ـِ ؾَمِٕمْٞمٍد  .. َرَوْوا قمـ قَمكِم  ڤُيًٛم   (1)سم

ٌْدِ  اٍت واهلل » َأٟميف ىم٤مل: ڤاهللِ  قمـ َأِب قَم ُُمّْمحٌػ ومٞمف ُمثُؾ ىُمْرآٟمِٙمؿ هذا صمئاَث ُمري

ُف اًمِٕمْٚمؿُ  ُم٤م ـْ ىُمْرآٟمِٙمؿ طمرٌف واطمٌد ىم٤مل: ىمٚم٧ُم: هذا واهللِ اًمِٕمْٚمُؿ ىم٤مل: إِٟمي  .(3)شومٞمف ُِم

ي٤مِت واًمذي ٟمَزل سمف  وذم هذا اعمّمحِػ يمًم زقمٛمقا قِمْٚمُؿ اًمٖمٞم٥م وومِْ٘مُف احلدوِد واًمد 

٥ِِِم  ِِٞمُؾ وهق اًمٞمقم قمٜمد إَُِم٤مُِمٝمؿ اًمٖم٤م اومِٞمُؾ وُِمٞمَٙم٤م ْهَ
يُؾ وإِ  .(2)ضِمؼْمِ

َُخشَْٓف:4  َٕ ٕٖ ايُكِشآ ُُِٗ َأ  . صع

ْٞمٕم٦م ًمٞمس اًمٙمت قاهد قمغم َأني ُمرضمٕمٞمي٦َم اًمِم  ـْ َأقْمٔمؿ اًمِمي ٜمي٦َم ُم٤مُِم  ً  يكم: ٤مَب واًم

اومْم٦ُم َأني اًمُ٘مْرآَن اًمذي سم٠َمْيِديٜم٤م ىمد ـم٤مًمف اًمتيْحريُػ واًمتيٌديُؾ  ًم٘مد زقمٛم٧م اًمري

ي٤مدُة، واًمذيـ َأىْمدُمقا قمغم ذًمؽ سمَزقْمِٛمٝمؿ صح٤مسم٦ُم َرؾُمقِل اهلل  وذم  ملسو هيلع هللا ىلصواحلذُف واًمز 

ُمتِٝمؿ َأسُمق سَمْٙمٍر وقُمَٛمر وقَمْثًَمن   َأمْجٕملم. ڤُم٘مد 

 اًمِم   
ِ
اًم٘مٛمل   ٞمْٕم٦م اًمذيـ ىم٤مًمقا سمتحريػ اًمُ٘مْرآِن:ُمـ قمٚمًمء

 ششمٗمًػمه»ذم ُم٘مدُم٦م  (4)

ِري  (، 26-27)
ِِ وٓ »، طمٞم٨م ي٘مقل: شإٟمقار اًمٜمٕمًمٟمٞمي٦م»ذم يمت٤مسمف  (1)وٟمٕمٛم٦ُم اهلل اجلزا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ُمنوق اًمٙمٜمدي أسمق احلًـ اًمٙمقذم. ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: صدوق. وىم٤مل اًمٜم٤ًمِل: هق قمكم سمـ ؾمٕمٞمد  (1)

 (.7/236ش )تذي٥م اًمتٝمذي٥م»صم٘م٦م. وذم ُمقوع آظمر: ٓ سم٠مس. 

 (.1/329ش )أصقل اًمٙم٤مذم» (3)

 (. 46ش )اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦م» (2)

)أسمق احلًـ( ، ُمـ ُمٗمني اًمِمٞمٕم٦م وحمدصمٞمٝمؿ ووم٘مٝم٤مِٝمؿ، أظمذ ق قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ اًم٘مٛمل ه (4)

هـ. 234ُمـ أسمرز اًم٘م٤مِٚملم سمتحريػ اًم٘مرآن شمقذم ش شمٗمًػم اًم٘مرآن»قمٜمف اًمٙمٚمٞمٜمل. وُمـ آصم٤مره: 

 (111ًمٚمٓمقد )شاًمٗمٝمرؾم٧م»( و211ٓسمـ اًمٜمديؿ )شاًمٗمٝمرؾم٧م»

 =دي٥م، ُمـ أهؾ ضمزاِر اًمٌٍمة. أُم٤مُمل.قم٤ممل، اًمِمٞمٕمل اإل د اهلل احلًٞمٜمل اجلزاِريهق: ٟمٕمٛم٦م اهلل سمـ قمٌ (1)
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ل   ؿ سمٕمد اًمٜمٌي ـْ يمثرة إظَْم٤ٌمِر اعمقوققم٦ِم وم٢مِّني يـ  ملسو هيلع هللا ىلصشمٕمج٥م ُِم ًمقا ذم اًمد  وا وسمدي ىمد همػمي

ـْ هذا، يمتٖمٞمػمهؿ اًمُ٘مْرآَن وتريِػ يمٚمًمشمِف وطمذف ُم٤م ُم٤م هق َأقْمٔمؿُ  ِِِح  ُِم ـْ ُمدا ومٞمف ُِم

ِِِح اعمٜم٤موم٘ملم ٦ِم اًمٓمي٤مهريـ وومْم٤م ٛمي
ِِ ؾُمقِل وإَ آل اًمري

وإفِْمٝم٤مِر ُم٤ًموهيؿ يمًم ؾَمَٞم٠ْمت سمٞم٤مُٟمف  

 .(1)شذم ٟمقر اًمُ٘مْرآنِ 

ٓي اًمّمي  اومْم٦ُم اعمٜم٤موم٘ملم ومئا ي٘مّمدون إِ َدِة: إَِذا ذيَمرت اًمري
ِِ  .ڤح٤مسم٦َم وًمٚمٗم٤م

٤مذم» ذم يمت٤مسمف (3)واًمٗمٞمُض اًمٙم٤مؿم٤مين   هيؿش اًمّمي  .(2)وهق ُمـ يم٤ٌِمر ُُمٗمن 

ف   ٌل.. إِٟمي ٌف ُمٌدي ْٞمٕم٦ُم ت٤ميُمَٛمٝمؿ ًمٚمُ٘مْرآِن وىمد زقمٛمقا َأٟميف حمري ٤ًٌم يمٞمػ يزقمؿ اًمِم  ومٞم٤م قمج

 اًمتيٜم٤مىُمُض اًمقاوُح.

ِؾ اعم٤موٞم٦ِم شُمٌلم  ُم٤م
ِِ ٓ قاهِد واًمدي ْٞمٕم٦م ُمـ ت٤ميُمِٛمٝمؿ ًمٖمػم  قمٚمٞمف طم٤مل يمؾ  هذه اًمِمي اًمِم 

ِر وؾُمٜمي٦ِم ٟمٌٞم ف  وُهْؿ ىمد  ملسو هيلع هللا ىلصإْذ يمٞمػ يتح٤ميمٛمقن إِمَم ؾُمٜمي٦ِم اعُمّْمَٓمَٗمك  ملسو هيلع هللا ىلصذع اهلل اعُمٓمٝمي

ْٞمٕم٦م ذيٕم٦ًم وىمْم٤مًء ُمًت٘مئاًّ  د َأني ًمٚمِم  ٦ِم. سمْؾ إِني ممي٤م ُي١َميم  ِٖمٞمٝم٤م إمَِم إُُمي ٌَٚم  روا ٟم٘مٚمَتٝم٤م وُُم يَمٗمي

ٜمي٦ِم ُم  ً ٞمي٦ٍم ظم٤مص٦ٍم قمـ اًمٙمت٤مب واًم
ِِ ٦م وهمػِمه٤م سمٛمح٤ميمؿ ىمْم٤م ٕمقديي  ً ٓم٤مًمٌُتٝمؿ ذم اًم

 .(4)هِبؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِٛم٦م سمرار ذم ُمٜم٤مىم٥م إٟم٤ًمٟمٞم٦م، ري٤مض إار اًمٜمٕمًمٟمٞم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمِم٠مة اإلٟمقُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: إ =

 .(8/111ًمٚمخقاٟم٤ًمري )ش  روو٤مت اجلٜم٤مت»(، 12/111ش )ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم»ـمٝم٤مر. إ

 (. 1/97إيران ) -، ٟمٕمٛم٦م اهلل اعمقؾمقي اجلزاِري، ُمٓمٌٕم٦م ذيم٦م ضم٤مب شمؼميز شإٟمقار اًمٜمٕمًمٟمٞم٦م» (1)

، ـمٕمـ قمٚمٞمف سمٕمض ؿمٞمقخ اًمِمٞمٕم٦م هق حمٛمد سمـ ُمرشمض اعمٕمروف سمٛمئا حمًـ اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين (3)

ىمرة »( ُمّمٜمػ ُمٜمٝم٤م: ، 311أظمر، زقمٛمقا أن ًمف ) واتٛمف سم٤معمروق واًمزٟمدىم٦م، وقمٔمٛمف اًمٌٕمض

روو٤مت »( ، 131ش )ًم١مًم١مة اًمٌحريـ»هـ. اٟمٔمر: 1191، وهمػمه٤م. شمقذم ذم يم٤مؿم٤من ؾمٜم٦م ش اًمٕمٞمقن

 ( .6/79ش )اجلٜم٤مت

وم٘مد أورد اًمٕمديد ُمـ أؾمًمء قمٚمًمِٝمؿ اًم٘م٤مِٚملم سمتحريػ اًم٘مرآن ش اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦م»اٟمٔمر: عمزيد اـمئاع  (2)

(41-42.)  

 ًمٚمديمتقر ٟم٤مس اًمٕمٛمر. مل شمٓمٌع.ش اًمراومْم٦م ذم سمئاد اًمتقطمٞمد ُمذيمرة» (4)
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 معهم

سمقسمٞمي٦ِم َأوْ  اومْم٦م ذم شمقطمٞمد اًمر  ِد اًمري
ِِ  إًُُمقهٞمي٦ِم َأوْ  إِني يمؾي ُمـ ًمف َأْدٟمك اـم ئاٍع قمغم قم٘م٤م

ٗم٤مِت َأوْ   واًمّم 
ِ
 َأوْ  إؾَْمًمء

ِ
ح٤مسم٦م  ذم إَْضطم٦ِم وىمٌقِر إَْوًمٞم٤مء ذم  َأوْ  ڤذم اًمّمي

ٜمي٦ِم   ً د َأني قم٘مٞمدَة اًم٘مقم ذم واٍد وقم٘مٞمدة َأْهِؾ اًم
٦م اإِلصْمٜمْل قمنم َأْو... إًمخ، جيِ ٛمي

ِِ إَ

٤م ذم  واجلًمقم٦ِم ذم واٍد آظَمَر، وم٤مخلئاُف سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ذم إُُصقِل ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمُٗمُروع، َأُمي

ٌُْٕمُد ُم٤م ِق واعمَ  اًمتينْميٕم٤مِت وإطَْمٙم٤مِم وم ْٖمِرِب، وٓ َأَدل  قمغم سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ يمًم سملم اعَمنْمِ

ذوِذ اجِلٜمِْز   ـْ ضمقاز اًمِم  ـْ ٟمٙم٤مِح اعمُْتَٕم٦ِم اًمذي هق ِزًٟمك سيٌح، وُِم ُح ُِم ذًمؽ وٓ َأْسَ

ٌْٞم٤من وٟمحِق ذًمؽ ممي٤م ٓ ِٓمػمه قمٜمدهؿ ُمع اًمّم  ًْ شمٓمٞم٘مف إىَْمئاُم وٓ شم٘مقى قمغم شَم
(1). 

 ج. ت٤ميمُؿ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٖمػم ذع اهلل شمٕم٤ممم:

ؽ  ذم شم٘م٤ميض وت٤ميمِؿ اعمٜم٤موم٘ملم  طمقَل هذه اًم٘مْمٞمي٦ِم ممي٤م ٓ ىمد ؾمٌَؼ طمدي٨ٌم  ًٓ ًمٚمِمي َيَدُع جم٤م

ع ُُمْذقمٜملم ـم٤مِِٕملم. ْ ؿ جَيِٞمْئُقن إمَِم اًمنمي ٓي ذم طم٤مًم٦م يمقن احلؼ  هلؿ وم٢مِّني  إمَِم اًمٓمي٤مهمقت إِ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

[61]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:  {ڤ ڦ
(3). 

ـي  ًم٘مد يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن ُمـ اإِلقْمراِض قمـ ذع اهلل سمٛمٙم٤مٍن يمٞمػ ٓ وىمٚمقهُبؿ مل شَمْٓمَٛمِئ

وا ومل ُيْذقِمٜمُقا وخْيَْمُٕمقا و سَمْٕمُد سم٤مإِلْيًمِن ومل خُي٤مجِلْٝم٤م اإِلؾْمئام! يمٞمػ ٓ ُهْؿ سمٕمُد مل ُيِ٘مر 

ٚمُِٛمقا ًمَٕمْدِل وإِْٟمّم٤مِف َرؾُمقِل اهلل  ًْ َت ًْ ڭ ڭ ڭ ڭ }ومٞمًم ؾمٞم٘مض سمف سمٞمٜمٝمؿ!  ملسو هيلع هللا ىلصوَي

 .[11]ؾمقرة اًمٜمقر: {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ه ٤م واعمقىمٜمقن صدىًم٤م ىمد َأصْمٜمَك قمٚمٞمٝمؿ وسمِْمد  ٤م شمتٛمٞميز إؿَْمٞم٤مُء ومٝم٤م ُهُؿ اعُم١ْمُمٜمقن طم٘مًّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 118-111ًملُم٤مم حم٥م اًمديـ اًمٙم٤مفمٛمل ُمـ ص )ش ؾمٞم٤مطم٦م ذم قم٤ممل اًمتِمٞمع»اٟمٔمر يمت٤مب  (1)

( طمٞم٨م سمٞم٤من أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ويمئام أهؾ اًمتٗمًػم طمقل أي٦م 91-94-92اٟمٔمر ُمـ اًمٌح٨م ص ) (3)

 اًمٙمريٛم٦م.
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ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ }اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف سمٕمد هذه أي٦م 

 .[11]ؾمقرة اًمٜمقر: {ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ

ٌْدُ  ي٘مقل ؾمًمطم٦مُ  ٞمُخ قَم ـُ سَم٤مٍز  اًمَٕمِزيزِ  اًمقاًمُد اًمِمي ٤م تٙمٞمُؿ اًم٘مقاٟملم »: $سم َأُمي

جيقز، واًمقاضم٥ُم اًمتيح٤ميمُؿ إمَِم تٙمٞمؿ ْذِع اهلل يمًم ىم٤مل  وإقَْمراِف اًم٘مٌٚمٞمي٦ِم ومٝمذا ٓ

       ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻} ؾمٌح٤مٟمف:

، واًمقاضم٥ُم قمغم مجٞمع  [61]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:  {     

َوِل اعمدي  َع اهلل وَأْن شمدَع تٙمٞمَؿ اًم٘مقاٟملم، وقمغم اًم٘مٌٞمٚم٦ِم اًمد  ؿ َذْ قمٞم٦م ًمِلؾْمئام َأْن ُتٙم 

ِِٝم٤م َأي  ىمٌٞمٚم٦ٍم َأْن شمرضمَع إِمَم طُمْٙمؿ اهلل وٓ شمرضمع إِمَم ىمقاٟمٞمٜمِٝم٤م وَأقْمراومِٝم٤م وؾمقاًمِػ آسم٤م
(1). 

 عاػّشا: احٔلِكُذ ٚايهشا١ُٖٝ.

ٓي قمـ ٟمٗمٍس ُمريْم٦ٍم ووُم١َماٍد قمٚمٞمؾٍ  صٗم٦م ٓ تحٙمٍؿ.. شمٜمؿ  إِ ًْ  وسُمْٖمٍض دوملٍم وطمًٍد ُُم

ـْ قَمِري ُمـ اخلػم  احِلْ٘مُد واًمٙمراهٞم٦ُم ىمٌٌح ـم٤مومٌح وداٌء قُمْم٤مٌل ٓ ٓي َُم يًتٌٓمٜمف إِ

د ُمـ اإِلطْم٤ًمن وريِض ًمٜمٗمًف اهلَقاَن.. ئمؾ  ذم اًم٘مٚم٥م يم٤مُمٜم٤ًم طمتيك إَِذا شمٕم٤مفمؿ  ودمري

وم٤مٍت آصمٛم٦ٍم.. وومِٕم٤مٍل وم٤مؾمدٍة..  وشمٕم٤مُُمئاٍت ؾم٤مىمٓم٦ٍم.. وسمَٚمغ ُمداه شمٜمٗميس قمـ شمٍم 

ضِمُؿ سمٛمجٛمققِمٝم٤م ُم٤م اًمُٗم١َماَد وَأطَم٤مط سمف ُمـ طِمْ٘مٍد  ذم اقْمَتَقرَ  وَأظْمئاىمٞمي٤مٍت ؾم٤مومٚم٦ٍم شُمؽَمْ

ويمراهٞم٦ٍم وطمًٍد ووٖمٞمٜم٦ٍم وسَمْٖمْم٤مء وقمداوٍة.. وُم٤م ؾمػمٌة ٟم٤مصٕم٦ٌم.. وٓ ؿمقاهُد ضمٚمٞمي٦ٌم 

ًٓ قمغم ذًمؽ وؿم٤مهًدا يمًم اًمذي قمٚمٞمف طم٤مُل اًمٞمٝمقدِ  ٤مَه اعمًٚمٛملم  شمّمٚمُح َأْن شمٙمقَن ُمث٤م دُمَ

ٜمي٦ِم..  ً اومْم٦م ُمع َأْهِؾ اًم  وهمػِمهؿ وؿَم٠ْمُن اًمري

 أ. طِمْ٘مُد ويمراهٞم٦ُم هَيُقٍد. 

ِِِؿ ُم٤م يدل  قمغم  ٦ِم طمتيك يم٤من هلؿ ُمـ اجلرا ْخّمٞمي٦ِم اًمٞمٝمقديي ًم٘مد متثيؾ هذا اخلُٚمُؼ ذم اًمِمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذم اًمتح٤ميمؿ إمم اًم٘مقاٟملم اًمٕمرومٞم٦م واًم٘مٌٚمٞم٦م.  اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ومتقى ًمٚمِمٞمخ قمٌد (1)
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تحٙمٛم٦ٍم.. و ًْ ـٍ وقمٚمي٦ٍم ُُم  يم٤مُم
ٍ
د داء إِٟميًم ضمراُِِؿ ُُمٜمٔميٛم٦ٌم ذًمؽ وُيِمػم إًَِمٞمف ومٚمؿ ُيّمٌح جمري

.  واقْمتداَءاٌت ص٤مرظم٦ٌم وُُم١َماُمراٌت ُُمتٜم٤مهٞم٦ٌم وقمداوٌة ُمًتحٙمٛم٦ٌم دُم٤مه يمؾ  َأطَمٍد همػِم هيقديٍّ

: لْمِ  طمْ٘مُد اًمٞمَُٝمقد قمغم ؿم٘مي

 ُم٤م يم٤من دُم٤مَه ُأَُمِؿ إَْرض وَأضْمٜم٤مؾِمٝمؿ..

 ىتمت خت حت جتيب  ىب خبمب حب جب يئ ىئ مئ حئ}ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[64]ؾمقرة اعم٤مِدة:  {مح جح مج حج ىثيث مث جثيت 

 ذم أي٦ِم اًمٙمريٛم٦ِم إؿَِم٤مرشم٤من قمغم اعمٕمٜمك اعمراد:

ٍر دون  َٛم٦ٍم وسمِمٙمٍؾ ُمتٙمر 
ِِ أ ـ إِْي٘م٤مُدهؿ داًًِم ٟم٤مَر احلروب واًمِٗمَتـ واًم٘مئاىمؾ سمّمٗم٦ٍم دا

ممي٤م يدل  قمغم  [64]ؾمقرة اعم٤مِدة:  {ىب يب جت}ًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم يَمَٚمٍؾ وٓ َُمَٚمٍؾ سمد

ْيٛمقُم٦ِم.. ٦م واًمدي  آؾمتٛمراريي

شمٕمٜمٞمف ُصَقُر اإِلوْم٤ًمد  سمٙمؾ  ُم٤م [22]ؾمقرة اعم٤مِدة:  {ڇ ڍ ڍ ڌ}ب ـ 

٦ِم وُم٤م سمروشمق  ذم طمؼ  اًمٌنميي
ِ
٘م٤مء  صْٝمٞمقن واعمح٤مومُؾ يمقٓت طمٙمًم واًمِمي

ِ
ء

٦ُم وٟمنم آٟمحئال  ٦ُم اًمٕم٤معمٞم٦ُم اًمٞمٝمقديي سمقيي اعم٤مؾمقٟمٞمي٦م واإِلقْمئام اًمٞمٝمقدي  واًمٌٜمقُك اًمري

ٓي ُصقرٌة ُمـ ُصَقِر اإِلوْم٤ًمِد اًمٕم٤مرُم٦مِ  اخلُٚم٘مل  واًمتٕمٚمٞمٛمل  واًمٗمٙمري  إِ
(1). 

ٓميٍط م قمغم وْوِع خُم 1871م ـ 1891اًمٞمٝمقِد ُمٜمذ قم٤مم  ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: قمٛمَؾ 

قمًٙمريٍّ إِلىَم٤مُم٦م صمئاث طُمُروٍب قم٤معمٞمي٦ٍم.. وم٘مد يمَت٥م اًمٞمٝمقدي  اًمٚمٜمدين  اًمديمتقر أوؾمٙم٤مر 

ٓي ُُمْمٚم كم : »(3)ًمٞمٗمل ٜم٤م إِ ًْ ٟمحـ ُمٕمنَم اًمٞمٝمقِد َصٜمَْٕمٜم٤َم احلرَب اًمٕم٤معمٞمي٦َم، ٟمحـ اًمٞمٝمقُد ًم

 .(2)شاًمٕم٤ممَل وطم٤مِرىِمٞمف وىم٤مشمِٚمِٞمف إِني صمقرشَمٜم٤م إظَِمػمَة مل شَمُ٘مْؿ سمٕمدُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ُمـ هذا اًمٌح٨م.191اٟمٔمر عمزيد شمٗمّمٞمؾ ص ) (1)

يم٤مشم٥م، وـمٌٞم٥م ُمـ اعمٛمٚمٙم٦م اعمتحدة. وًمد ذم ؾمت٤مرهم٤مرد. شمقذم ذم أيمًٗمقرد، قمـ  هق أوؾمٙم٤مر ًمٞمٗمل (3)

 .شخمتٍمسمروشمقيمئات طمٙمًمء صٝمٞمقن» .قم٤مًُم٤م 79قمٛمر يٜم٤مهز 

ُمٙمت٦ٌم ُمٕم٤مذ سمـ  -سمٜمل ؾمقيػ  –( ًمٚمًٞمد اًمٕمٗم٤مين. ُمٍم 81ش )ٝمقد إظمقان اخلٜم٤مزير واًم٘مروداًمٞم» (2)

 م 3113 -1433ط إومم  ڤضمٌؾ 
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د هذا اًمّمٜمٞمَع واًمتيْخٓمٞمَط ُم٤مريمقُس راوم٤مج اًمروُم٤مين  طملم ىم٤مل: ٟمحـ » وىمد َأيمي

 مجٞمع طُمروسمِٙمؿ، وإِني احلرَب إُومم ىم٤مُم٧ْم ًمتح٘مٞمؼ ؾمٞمٓمرشمِٜم٤م 
ِ
اًمٞمٝمقُد ٟمِ٘مػ ُمـ وراء

ضِمُؿ هذا احِلْ٘مَد اًمذي اٟمٓمقْت قمٚمٞمف َأْٟمُٗمُس هيقٍد وحيٙمٞمف ُم٤م(1)شقمغم اًمٕم٤ممل ـْ  . ُيؽَمْ يم٤من ُِم

ـْ هق ؾم٤مٍع ذم ومتٜم٦ٍم َأوْ ُمت٤مضمرِت  ئاح وشمزويِد يمؾ  َُم  ً ـٍ  شمٗمريِؼ َصػٍّ َأوْ  ؿ سم٤مًم زقمزقم٦ِم َأُْم

 .(3)ختري٥ِم مُمْتٚمٙم٤مٍت سمًم حيت٤مضمف ُمٜمف َأوْ 

ـْ َيْ٘مَرُأ ٟمٗمًٞمي٦َم هَيُقٍد وُم٤م خُيٓم ٓمقن ًمف، ُيدرك مت٤مًُم٤م َأني ؾمٕمَٞمٝمؿ ذم إَْرِض  إِني َُم

ـِ واحلروِب مل َي٠ْمت َٓ وهق  سم٤مًمِٗمَتـ واعمَِح ـْ طُمُٚمؿٍ ٍ يًٕمقن إِمَم ت٘مٞم٘مف َأ ـْ ومراٍغ وإِٟميًم ُِم ُِم

ْٓمَرْٟم٩م( ْٞمٓمرُة قمغم اًمٕم٤ممل. واىْمَرْأ إِْن ؿِمْئ٧َم )َأطْمج٤مٌر قمغم ُرىْمٕم٦م اًمِمي ًي اًم
(2). 

 َأىْم٤ًمُم اًمٜمي٤مس قمٜمد اًمٞمٝمقد:

    هيقد.  -1

 ُأمَمِٞم قن.  -3

ـْ ًمٞمًقا سمٞمٝمقد وإمَُمِٞم قن ُهْؿ يمؾ  َُم
ؿ ُهؿ اعم١ُْمُمٜمقن وم٘مْط، ويٕم ..(4) ت٘مد اًمٞمٝمقُد َأّني

٤م إمَُمِٞم قن ومُٝمْؿ قمٜمدهؿ يمٗمرٌة وصمٜمٞمقن ٓ يمؾ  »يٕمرومقن اهللَ شمٕم٤ممم. ضم٤مَء ذم اًمتيْٚمٛمقد:  َأُمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، ص  -، قمٌد اهلل اًمتؾ، اعمٙمت٥م اإلؾمئاُمل شإومٕمك اًمٞمٝمقدي٦م ذم ُمٕم٤مىمؾ اإلؾمئام» (1)

سمٜمل  –. ُمٍم 411 - ٤3/291مين ًمٚمًٞمد اًمٕمٗمي ش واىمدؾم٤مه»(. وعمزيد شمٗمّمٞمؾ ُم٤ٌمرك اىمرأ يمت٤مب 39)

 .3111-1432. ط إومم ڤُمٙمت٦ٌم ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  –ؾمقيػ 

( وعمٕمروم٦م اًمٕمديد ُمـ أوضمف إوم٤ًمد اًمٞمٝمقد ذم إرض ومٚمػمضمع إمم ُمٌح٨م 39اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. ص ) (3)

 (. 381هبذا اًمٕمٜمقان ص )

ف وطمرره: م. ًمقًمٞمؿ ضم٤مي يم٤مر، شمرمجف: ؾمٕمٞمد ضمزاِرزم ـ وراضمٕمش أطمج٤مر قمغم رىمٕم٦م اًمِمٓمرٟم٩م» (2)

 . 1987 - 1417( 9سمدوي، دار اًمٜمٗم٤مِس، اًمٓمٌٕم٦م: )

شمرمج٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، د/ روهٚمٜم٩م، يقؾمػ طمٜم٤م ٟمٍم اهلل، اًمٓمٌٕم٦م:  –ش اًمٙمٜمز اعمرصقد»اٟمٔمر:  (4)

 (.43ص ) 1968-1288سمػموت  –اًمث٤مٟمٞم٦م 
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 معهم
ٕمقِب ُم٤م قمدا اًمٞمٝمقِد َوصْمٜمِٞم قن وشمٕم٤مًمٞمُؿ احل٤مظم٤مُم٤مت ُمٓم٤مسم٘م٦ٌم ًمذًمؽ اًمِم 

وطمتيك  .(1)

ْٞمح  ًِ ـْ شمٙمٗمػِمهؿ، وم ڠاعمَ َٚمْؿ ُِم ًْ ْٞمَح مل َي ًِ ٘مد ضم٤مَء ذم اًمتيْٚمٛمقد وصُٗمٝمؿ اعمَ

 .(3)شيٕمرف اهللَ يم٤مومٌر ٓ»سم٠َمٟميف:  ڠ

ْٞمَح يم٤من ؾم٤مطمًرا ووصمٜمٞم٤ًّم ومٞمٜمت٩م َأني اعمًٞمحٞم لم »وذم ُمقوٍع آظَمَر ُمـ اًمتيْٚمٛمقد: 
ًِ إِني اعمَ

 .(2)شَوصْمٜمِٞم قَن َأْيًْم٤م ُِمْثُٚمف

٤م َُم٠ْمَوى َأْرواِح اًمٞمٝمق ؿاًمٜميٕمٞم»ضم٤مَء ذم اًمتيْٚمٛمقد:  ٓي اًمٞمٝمقد َأُمي د، وٓ يدظمؾ اجلَٜمي٦َم إِ

٤مِر ُمـ اعمًٞمحٞم لم واعمًٚمٛملم وٓ ٟمّمٞم٥َم هلؿ ومٞمٝم٤م ؾمقى اًمٌٙم٤مء  اجلحٞمُؿ: ومَٛم٠ْمَوى اًمُٙمٗمي

ـَ اًمٔميئام واًمٕمٗمقٟم٦مِ   .(4)شعم٤م ومٞمف ُِم

 ْعش٠ُ ايٝٗٛد يػريِٖ:

م واعم٤مِل واًمِٕمْرِض. سم  ؿ طمئاُل اًمدي ْؾ ًم٘مد ضم٤مَءْت شم٘مقم ٟمٔمرُة اًمٞمٝمقد ًمٖمػمهؿ قمغم َأّني

همٞم٥ِم قمغم ىمتِؾ يمؾ   ْ ؾم٦ِم وذم يمت٤مب اًمتيْٚمٛمقد سم٤محل٨م  واًمؽمي اًمٜم ّمقُص ذم َأؾْمٗم٤مرهؿ اعُم٘مدي

٤م وَأظْمِذ ُم٤مًمف سم٠َمي  وؾمٞمٚم٦ٍم يم٤مٟم٧ْم. ـْ ًمٞمس هيقديًّ  َُم

 اؾمت٤ٌمطم٦ُم اًمٞمٝمقد ىمتَؾ إمَُمِٞم لم: -أ

 همػِمهؿ: ُم٤م
ِ
ـْ وص٤مي٤م ضم٤مَء ذم ؾمٗمر اًمتي  وُمـ اًمٜم ّمقص قمغم اؾمت٤ٌمطمتٝمؿ دُم٤مء ْثٜمٞم٦م ُِم

ِِٞمَؾ واًمتل ُمٜمٝم٤م: طملم شم٘مرب ُمـ ُمديٜم٦ٍم ًمٙمل ُت٤مرهَب٤م اؾمتدقمٝم٤م إِمَم » اهلل ًمَِمْٕم٥ِم إِْها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.111ص )ش اًمٙمٜمز اعمرصقد»د/ روهٚمٜم٩م:  (1)

 (.99اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ص ) (3)

 (.99در اًم٤ًمسمؼ ص )اعمّم (2)

ص  1411/1991إهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقد: دراؾمف تٚمٞمٚمٞم٦م، اسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ أمحد، اًم٘م٤مهرة،، دار اعمٜم٤مر،  (4)

(67.) 
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ْٕم٥ِم اعمقضمقِد ومٞمٝم٤م يٙمقن ًمؽ  ْٚمح وومتح٧ْم ًمؽ ومٙمؾ  اًمِمي ْٚمح، وم٢مِْن َأضَم٤مسمْتؽ إمَِم اًمّم  اًمّم 

خػم، ويًتٕمٌد ًْ ه٤م وإَِذا دوَمٕمٝم٤م ًمؽ وإِْن ملْ شُم٤ًمعمِْؽ سمْؾ قمٛمٚم٧ْم ُمٕمؽ طمرسًم٤م ومح ًمٚمتي ٤مِسْ

٤مُء وإـَْمٗم٤مُل  ٤م اًمٜمً  ْٞمػ وَأُمي ًي ْب مجٞمَع ُذيمقره٤م سمحد  اًم ب  إهَِلُؽ إمَم يِدك وم٤مْضِ اًمري

ُِِؿ ويمؾ  ُم٤م ِِؽ اًمتل  واًمٌٝم٤م ذم اعمديٜم٦م يمؾ  همٜمٞمٛمتِٝم٤م ومتٖمٜمٛمٝم٤م ًمٜمٗمًؽ، وشم٠َميْمؾ همٜمٞمٛم٦َم َأقْمدا

ب  إهَِلُؽ. وهٙمذا شمٗمٕمؾ سمجٛمٞمع اعُمدُ  ا، اًمتل ًمٞم٧ًْم ُمـ َأقْمٓم٤مك اًمري ِن اًمٌٕمٞمدِة ُمٜمؽ ضمدًّ

٤ًٌم  ب  إهَِلُؽ ٟمّمٞم ٕمقِب اًمتل ُيْٕمٓمٞمؽ اًمري ٤م ُُمُدن ه١مٓء اًمِم  ُُمُدِن ه١مٓء إَُُمِؿ هٜم٤م، وَأُمي

 .(1)شومئا شمًتٌِؼ ُمٜمٝمؿ ٟمًٛم٦ًم ُم٤م

 ُمـ يمؾ  
ِ
ضم٤مل واؾمؽمىم٤مِق إـَْمٗم٤مِل واًمٜم ٤ًمء هٙمذا شَم٠ْمُُمُرهؿ َأؾْمٗم٤مُرهؿ سم٘متؾ يمؾ  اًمر 

٤م اعمُُدُن اًم٘مري٦ٌُم ُمٜمٝمؿ واًمتل يزقمٛمقن َأني اهلل َأقْمٓم٤مهؿ اعمُُدِن  اًمٌٕمٞمدِة اًمتل يٗمتحقّن٤م َأُمي

ومٞمٝم٤م وٓ يًتٌ٘مقن ومٞمٝم٤م َأطَمًدا، ويمذًمؽ اًمتيْٚمُٛمُقد ُيٌِْٞمُح ًمٚمٞمٝمقد ىمتَؾ  إِيي٤مه٤م، ومٞم٘متٚمقن يمؾي ُم٤م

ِِٝمؿ..  اعمخ٤مًمٗملم واؾْمت٤ٌمطم٦َم دُم٤م

 .(2)شجي٥ُم ىمتُٚمف (3)ؾ اًمٖمقيؿطمتيك َأوْمَْم »ي٘مقل َأطَمُد يمت٦ٌِم اًمتيْٚمٛمقد: 

 اًمتيْٚمٛمقد(4)وي٘مقل إي٤مًمٙمقت ؾمٞمٛمقين 
ِ
ِٗمُؽ دَم ؿمخٍص » :َأطَمُد قمٚمًمء ًْ يمؾ  ُمـ َي

م ىُمْرسم٤مًٟم٤م إًَِمٞمف همػِم هيقديٍّ  همػِم شم٘ملٍّ  ـْ ُي٘مد   .(1)شقمٛمُٚمف ُم٘مٌقٌل قمٜمد اهلل يمَٛم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.17 -11اإلصح٤مح اًمٕمنمون وم٘مرات ) (1)

همقيؿ: أي همقي، ُمـ إؾمًمء اًمتل يٓمٚم٘مٝم٤م اًمٞمٝمقد قمغم همػم اًمٞمٝمقدي وهؿ يًٛمقن يمؾ دي٤مٟم٦م همػم  (3)

تخدم يمت٦ٌم اًمتٚمٛمقد يمٚمٛم٦م )همقيؿ( ًمٚمرُمز ًمٖمػم اًمٞمٝمقد.. اٟمٔمر: آي ب هيقدي٦م )همقاي٤مه( ويً

 (.83ص )ش ومْمح اًمتٚمٛمقد»سمراٟم٤ميتس: 

شمٕم٤مًمٞمؿ احل٤مظم٤مُملم اًمني٦م، آي. ب. سمراٟم٤ميتس، إقمداد: زهدي وم٤مشمح، دار  –ش ومْمح اًمتٚمٛمقد» (2)

 (. 146اًمٜمٗم٤مِس ص )

 (146ش )ومْمح اًمتٚمٛمقد»هق أطمد قمٚمًمء اًمتٚمٛمقد  (4)

 (، آي. ب. سمراٟم٤ميتس.146ص )ش قدومْمح اًمتٚمٛم» (1)
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 معهم
ٌم قم»وذم اًمتيْٚمٛمقد َأْيًْم٤م:  ٤مًمَح ُمـ همػم اًمٞمٝمقد، وحُمري غم اًمٞمٝمقدي  َأْن ُيٜمجل اىْمُتؾ اًمّمي

ه٤م  َأطَمًدا ُمـ إضَم٤مٟم٥م ُمـ هئاك َأوْ  خُيْرضمف ُمـ طُمْٗمرٍة ي٘مع ومٞمٝم٤م، سمْؾ قمٚمٞمف َأْن يًدي

 .(1)شسمَحَجرٍ 

ـْ ي٘متؾ ُمًٞمحٞم٤ًّم َأوْ »سمؾ ضم٤مَء ذم اًمتيْٚمٛمقد:  وصمٜمًٞم٤م ُيٙم٤موم٠ُم سم٤مخلٚمقد ذم  َأضْمٜمٌٞم٤ًّم َأوْ  إِني َُم

 .(3)شاًمِٗمْردوس

:ُم٤مُل إمَُمِل  طمئا -ب   ٌل ًمٚمٞمٝمقدي 

٤م اؾْمت٤ٌِمطمُتٝمؿ ًمأَلُْمقال.. وم٘مد ضم٤مَء ذم اًمتيْٚمٛمقد:  إِني اهللَ ؾمٚميط اًمٞمٝمقَد قمغم َأُْمقاِل »َأُمي

ِِٝمؿ  .(2)شسم٤مىمل إَُُمِؿ ودُم٤م

ٓي ت٧م »وذم اًمتيْٚمٛمقد يمذًمؽ:  ٓي ُٟم٘مرَوف ؿمٞمًئ٤م إِ ل  وَأ ُم  سم٤م ُمـ اًمذ  َأَُمَرَٟم٤م اهللَ سم٠َمظْمِذ اًمر 

ط وسمدو ُرههذا اًمنمي  ش.ن ذًمؽ ٟمٙمقن ؾم٤مقَمْدَٟم٤مه، ُمع َأني اًمقاضم٥َم قمٚمٞمٜم٤م َضَ

 اْٟمتِٝم٤ميُمٝمؿ ٕقَْمراض إمَُمٞم لم: -ج

٦ِم وُيٕمٚم ٚمقن ذًمؽ  ٟم٤م ُم٤ٌمٌح قمٜمدهؿ سمٖمػم اًمٞمٝمقديي ٤م اْٟمتِٝم٤ميُمٝمؿ ًمأَلقْمَراض.. وم٤مًمز  َأُمي

 سمتٕمٚمٞمئاٍت همري٦ٌٍم..

قِمْرض إضَْمٜمٌٞمي٦ِم َٕني يمؾي  خُيْٓمُئ إَِذا اقْمتدى قمغم اًمٞمٝمقدي  ٓ»ضم٤مَء ذم اًمتيْٚمٛمقد: 

٦ِم شُمْٕمتؼَم هبٞمٛم٦ًم واًمٕم٘مُد ٓ  قم٘مِد ٟمٙم٤مٍح قمٜمد إضََم٤مٟم٥ِم وم٤مؾمٌد، َٕني اعمَْرَأَة همػم اًمٞمٝمقديي

ِِؿِ   .(4)شُيقضَمد سملم اًمٌٝم٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. إلسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ أمحد. 73ص )ش إهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقد» (1)

 ( د/ روهٚمٜم٩م.81ص )ش اًمٙمٜمز اعمرصقد» (3)

 (.73اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص ) (2)

 (.71ص )ش إهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقد»إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ:  (4)
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 همػِم اعُم١ْمُمٜم٤مت»وذم ٟمصٍّ آظَمَر: 
ِ
٤مء َأْي همػم  ًمٚمٞمٝمقدي  احلؼ  ذم اهْمتِّم٤مب اًمٜمً 

 .(1)شاًمٞمٝمقديي٤مت

ٟم٤م سمٖمػم اًمَٞمُٝمقِد ذيمقًرا يم٤مٟمقا َأْم إَِٟم٤مصًم٤م ٓ»صٍّ آظَمَر: وذم ٟم قم٘م٤مَب قمٚمٞمف َٕني  إِني اًمز 

ؾ احلٞمقاٟم٤مت ًْ ـْ َٟم  .(3)شإضََم٤مٟم٥َم ُِم

يّمدىمٝم٤م  هٙمذا يًتٌٞمح اًمٞمٝمقُد َأقْمراَض اًمٜمي٤مس، صُمؿي يٕمٚم ٚمقّن٤م سمِٕمَٚمٍؾ سم٤مـمٚم٦ٍم واهٞم٦ٍم ٓ

 ذٌع وٓ يًتًٞمٖمٝم٤م قم٘مٌؾ.

٤م زواُج اًمٞمٝمقد ، وُمـ َأُمي ٌم ذم اًمتينْميِع اًمٞمٝمقدي  ٤مٍت وم٢مِٟميف حُمري  همػِم هيقديي
ٍ
ي  سمٜم٤ًمء

٦ِم. ٦ٍم وم٢مِٟميف يٙمقن آصمًًم وخم٤مًمًٗم٤م ًمٚمتيٕم٤مًمٞمؿ اًمٞمٝمقديي واج سمٖمػم هيقديي  ُيْ٘مِدُم قمغم اًمزي

 طِمْ٘مُدهؿ إؾَْمقُد قمغم اعمًٚمٛملم..

 ٝم٤م:ىمد َأسَم٤مَن اهلُل ًمٜم٤م هذا ذم ُمقاوَع ُمـ اًمُ٘مْرآِن اًمٙمريِؿ ومٛمٜم

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ }ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 .[19]ؾمقرة اعم٤مِدة:  {ڦ ڦ ڄ

 ڳ ڳک ک ک ک گ گ گ گ ڑ ڑژ ژ } وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

ڻ ڻ }، وذم أي٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م  [118]ؾمقرة آل قمٛمران:  {ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

﮻﮼  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮵﮶  ﮴  ﮳   .[119قرة آل قمٛمران: ]ؾم {ۓ﮲ 

ِِِؿ واعمج٤مزِر وآْٟمتٝم٤ميم٤مِت  إِني طِمْ٘مَد هيقٍد ىمد سمَرز وفمَٝمرْت آصم٤مُره قمغم صٕمٞمِد اجلرا

ٓمِلم ًْ ذم طمؼ  إظِْمقاٟمٜم٤م ذم ومٚم
وفمَٝمر ذًمؽ اًمَٖمْٞمُظ واحلٜمَُؼ ذم َأقْمًمل ٟم٘مِض وشم٘مقيِض  (2)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (1)

 (.76اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص ) (3)

 .( صـ)ًدون ذم إرض( اٟمٔمر: ُمٌح٨م )ويٗم (2)
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اٍت واؾمتٛمرا َة ُمري ِجِد إىَْمَم وإطِْمراىِمف قمدي ًْ ٦ًٌَم ذم َأؾم٤مؾمٞمي٤مِت اعمَ ٤مِت تتف َرهْم ِر احلٗمريي

 هٞمٙمؾ ؾُمَٚمْٞمًَمنَ 
ِ
 ُمٙم٤مَٟمف. -اعمزقمقم -هدُمف وسمٜم٤مء

ٟم٤م  ٤مُمٝمؿ سم٤مًمز   وات 
ِ
ًمء ًي  قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت رب  إَْرض واًم

ِ
ـٍ ذم إَْٟمٌٞم٤مء ـْ ـمٕم وُِم

يـ..ومٖمػُمهؿ ُمـ اًمٜمي٤مس ُمـ سم٤مب َأْومم، سمْؾ طمتيك  ِب اخلَْٛمر وآْرشمداد قمـ اًمد  وُذْ

ِِٙم٦م  ـْ سُمْٖمِض وطِمْ٘مِد هيقٍد ُم٤م َٟم٤مهَلُْؿ.. -قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت اهلل وؾمئاُُمف-اعمئا  َٟم٤مهَلُْؿ ُِم

 ڳگ گ گ  گ ک کک  ک ڑ ڑژ  ژ}ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .[98-97]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {ہ ہ ڻ ۀ ۀ ہ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  قمـ َأَٟمسِ  ٌْدَ »: ڤسم ـِ ؾَمئَاٍم  اهللِ َأني قَم َأشَمك َرؾُمقَل اهلل  (1)ڤسم

ُِِٚمؽ قمـ صمئاِث ظِمّم٤مٍل ٓ -َُمْ٘مَدَُمُف اعمَِدْيٜم٦َمَ - ملسو هيلع هللا ىلص ٓي ٟمٌل  ىم٤مل  وم٘م٤مل: إيِن  ؾم٤م ـي إِ يٕمٚمٛمٝم

٤مقم٦م  ىم٤مل: ُم٤مش ؾَمْؾ : »ملسو هيلع هللا ىلص ًي ُل َأُْمِر اًم ٤مقم٦مَأْذ  َأوْ -َأوي ًي ُل ُم٤م-اُط اًم َي٠ْميُمُؾ َأْهُؾ  ؟ وُم٤م َأوي

ف؟ ىم٤مل  ْيُؾ : »ملسو هيلع هللا ىلصاجلَٜمي٦ِم؟ وُِمؿي يٜمزُع اًمَقًَمُد إمَِم َأسمِٞمف وإمَِم ُأُم  يِن ضِمؼْمِ ـي  ڠَأظْمؼَمَ هِبِ

يُؾ؟ ىم٤مل:ش آٟمًِٗم٤م َِِٙم٦ِم، ىم٤مل ش ٟمٕمؿ»ىم٤مل: ضِمؼْمِ  :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: َذاَك قَمُدو  اًْمَٞمُٝمقِد ُمـ اعمئا

ُل َأْذَ » ٤م َأوي ٤مقَم٦ِم َأُمي ًي ٤مقَم٦مِ  َأوْ -اِط اًم ًي نُم اًمٜمي٤مَس  -َأُْمُر اًم ِق َتْ ـَ اعمَْنْمِ ُرُج ُِم َٟم٤مٌر خَتْ

٤م أَ إمَِم اعمَْْٖمِرِب  ُل َُم٤م، وَأُمي ٤م َُم٤م وي َيٜمِْزُع اًْمَقًَمُد إمَِم  َي٠ْميُمؾ َأْهُؾ اجْلَٜمي٦ِم ومِزَي٤مَدُة يَمٌِِد طُمْقٍت، وَأُمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ احل٤مرث اإلهاِٞمكم، أسمق يقؾمػ طمٚمٞمػ اًم٘مقاىمٚم٦م، ُمـ سمٜمل قمقف سمـ اهلل سمـ ؾمئام  هق: قمٌد (1)

اعمديٜم٦م. ىمٞمؾ: يم٤من اؾمٛمف احلّملم، ومًًمه رؾمقل  ملسو هيلع هللا ىلصاخلزرج، ُمـ إٟمّم٤مر، أؾمٚمؿ قمٜمد ىمدوم اًمٜمٌل 

﮲ }زل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف: اهلل، وؿمٝمد ًمف سم٤مجلٜم٦م، وأٟم : قمٌدملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }، وىمقًمف شمٕم٤ممم: [11]ؾمقرة إطم٘م٤مف:  {﮴﮳

. ىم٤مل اًمذهٌل: ملسو هيلع هللا ىلص، وأٟمٙمر ذًمؽ سمٕمض اعمٗمنيـ. روى قمـ اًمٜمٌل [42]ؾمقرة اًمرقمد:  {ٺ

اإلُم٤مم، احلؼم، اعمِمٝمقد ًمف سم٤مجلٜم٦م، أسمق احل٤مرث اإلهاِٞمكم، طمٚمٞمػ إٟمّم٤مر. ُمـ ظمقاص أصح٤مب 

، ًمٚمذهٌل شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 74/ 11، ًمٚمٛمزي )شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل. »ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

 (.97/ 39( شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )412/ 3)
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ٌََؼ َُم٤مُء ا ضُمِؾ َُم٤مَء اعمَْْرَأِة َٟمَزَع اًْمَقًَمُد إمَِم َأسمِْٞمِف وإَِذا ؾَم ٌََؼ َُم٤مُء اًمري ِف وم٢مَِذا ؾَم عمَْْرَأِة َأسمِْٞمِف وإمَِم ُأُم 

ضُمِؾ َٟمزَ  فِ َُم٤مَء اًمري ٓي اهلل وَأٟميؽ َرؾُمقُل اهلل ىم٤مل: ي٤م  وم٘م٤مل: َأؿْمٝمُد َأْن ٓش َع اًْمَقًَمُد إِمَم ُأُم  إًَِمَف إِ

َت٦ٌم اؾْمَتٜمِْزهْلُْؿ وؾَمْٚمُٝمْؿ َأي  َرضُمٍؾ َأَٟم٤م ومِْٞمِٝمْؿ  ىمٌؾ َأْن يٕمٚمٛمقا -َرؾُمقَل اهلل! إِني اًمٞمٝمقَد ىمقٌم هُبْ

٠َمهَلؿ اًمٜمي  -سم٢مؾِْمئاُِمل ًَ ٌْدُ : »ملسو هيلع هللا ىلصٌل  ومج٤مَء ُمٜمٝمؿ َرْهٌط وم ـُ ؾَمئَاٍم؟ اهللِ َأي  َرضُمٍؾ قَم ش سم

ل   ـُ َأقْمَٚمِٛمٜم٤م وم٘م٤مل هلؿ اًمٜمٌي ـُ ؾمٞم ِدٟم٤م وَأقَمَٚمُٛمٜم٤م واسم ـُ ظمػِمٟم٤م وؾمٞم ُدٟم٤م واسم ىم٤مًمقا: ظمػُمٟم٤م واسم

ٌْدُ  شَأَرَأْيُتْؿ إِْن َأؾْمَٚمؿَ :»ملسو هيلع هللا ىلص ـْ ذًمؽ ىم٤مل: ومخَرج إًَِمٞمٝمؿ قَم ـِ  اهلل ىم٤مًمقا: َأقَم٤مَذُه اهلُل ُِم سم

ٌْدُ  ىم٤مل: َأؿْمَٝمُد َأْن ٓؾَمئَاٍم و ٟم٤م ىم٤مل: ي٘مقل قَم ـُ ذ  ٟم٤م واسم ٓي اهلل. وم٘م٤مًمقا: ذ  اهلل:  إًَِمف إِ

َِِٙم٦ِم. ـَ اعمئا ٤مهُد ُمـ احلدي٨م:ذاك قَمُدو  اًمٞمٝمقد ُِم ُف. اًمِمي  هذا اًمذي يمٜم٧ُم َأخَتقي
يَؾ   :ڠقم٘مٞمدُة اًمٞمَُٝمقِد ذم ضِمؼْمِ

يُؾ   َِِٙم٦ِم يمًم يٕمت ڠضِمؼْمِ ٘مدون، ضم٤مَء ذًمؽ ذم ؾُم١َماهِلؿ قمدو  اًمٞمٝمقد ُمـ اعمئا

ل  قمدًدا ُمـ إؾَْمِئَٚم٦ِم وم٠َمضَم٤مهَبؿ قمٜمٝم٤م صُمؿي ىم٤مًمقا صدىم٧َم، إِٟميًم سمِ٘مٞم٧ْم واطمدٌة وهل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌي

ـْ  َٟم٤م َُم  وم٠َمظْمؼِمْ
ٓي ًمف َُمَٚمٌؽ َي٠ْمشمِٞمف سم٤مخلؼَمِ شَمٜم٤م هب٤م وم٢مِٟميف ًمٞمس ُمـ ٟمٌلٍّ إِ اًمتل ُٟم٤ٌميٕمؽ إِْن َأظْمؼَمْ

ٌُؽ ىم٤مل:  يُؾ »ص٤مطم يُؾ ذاك اًمذي يٜمزل سم٤محلَْرِب واًم٘مت٤مِل ش ڠضِمؼْمِ
ىم٤مًمقا: ضِمؼْمِ

٤مِت واًم٘مٓمر ًمٙم٤من..  مْح٦َِم واًمٜمٌي ٞمُؾ اًمذي يٜمزل سم٤مًمري
ِِ ٟم٤م، ًمق ىمٚم٧َم ُِمٞمَٙم٤م واًمٕمذاِب قمُدو 

 .أي٦م [97]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {ژ ژ ڑ ڑ ک}: ۵وم٠َمْٟمَزل اهلُل 

وقمـ همػِمه شُمِمػم إِمَم ؾم٥ٌِم هذه  ڤَد َأْهُؾ اًمتيْٗمًػم آصم٤مًرا قمـ قُمَٛمَر وىمد َأْورَ 

ُّمٝم٤م:  اًمٕمداوِة ُُمٚمخي

يَؾ   .(1)يٜمزل سم٤محلرِب واًم٘مت٤مِل واًمٕمذاِب  ڠزقمٛمقا َأني ضِمؼْمِ

ًدا قمغم َأْهاِرهؿ وَأٟميف ص٤مطم٥ُم يمؾ  قمذاٍب  وقم٤مدوه ًمَزقْمِٛمٝمؿ َأٟميف ُيٓمٚمع حُمَٛمي

ةٍ   .(3)وظمًٍػ وؾَمٜم٦ٍَم وؿمدي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 1/374ش )ُمًٜمده»هذا ُمروي قمـ اًمٜمٌل ُمرومققًم٤م أظمرضمف أمحد ذم  (1)

 (.1873ش )اًمّمحٞمح٦م»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 2117، ورواه اًمؽمُمذي خمتًٍما )ڤ

 (. 3/283ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (3)
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يَؾ  ِة ومٞمٝمؿ ومجٕمٚمٝم٤م ذم همػمهؿ ڠوزقمٛمقا َأني ضِمؼْمِ قي ُأُِمر سمَجْٕمؾ اًمٜمٌ 

(1). 

َِِٙم٦ِم قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت اهلل وؾمئاُُمف ُمـ  ؾُمِؾ واعمئا ًم٘مد قم٤مدى اًمٞمٝمقُد يمؾي َأطَمٍد ُمـ اًمر 

ٓي ًمٚمِحْ٘مِد  ط ُمـ اًمٜمي٤مس وُمـ ُأَُمِؿ إَْرِض مجٞمًٕم٤م وُم٤م ذاك إِ ًْ اًمذيـ َي٠ْمُُمُرون سم٤مًمِ٘م

ٌَٖمٞمض ؿ ؿَمْٕم٥ُم اهلل اعُمْخت٤مِر. اًم  اًمذي وىمر ذم ىمٚمقهبؿ وٓقمت٘م٤مِدهؿ سم٠َمّني

رات سم٤مًمِٕمَراِق، وشمّمديُر   واعُمخد 
ِ
وًمذا يم٤من ُمـ طِمْ٘مِدهؿ سمٜم٤مُء َأيْمؼِم ؿمٌٙم٦ٍم ًمٚمٌٖم٤مء

راِت إمَِم ُدَوٍل إؾِْمئاُمٞمي٦ٍم قمديدٍة ُمٜمٝم٤م ُِمٍْمُ وهمػُمه٤م، ويمْؿ  ْٞمٚمٞمي٤مِت واعُمخد 
ِِ اًمٌٖم٤مي٤م اإِلْها

 ٌٙم٤مت اًمتل شمؿي اًم٘مٌُض قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا اعمج٤مل..هل اًمِمي 

ٜمي٦ِم.  ً اومْم٦ِم َْٕهِؾ اًم  ب. طِمْ٘مُد ويمراهٞم٦ُم اًمري

اومْم٦م دُم٤مه  ُم٤م طِمْ٘مٌد دوملٌم وٓ هِمؾ  ُمًتحٙمٌؿ ذم ٟمٗمس َأطَمٍد يم٤مًمذي هق ذم ىمٚمقب اًمري

ْؾ ُم٤م  ُمٜمف شم٠َمُمي
ٍ
ٜمي٦ِم، وًمٌٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ سمؾ رء  ً  :(3)يكم َأْهِؾ اًم

اومْم٦م وقمٚمًمِِٝمؿ ذم:َأىْمقاُل َأِِ  ٦ِم اًمري  ٛمي

ٜمي٦ِم: -1  ً  اؾمت٤ٌمطمتُٝمؿ دُم٤مء اعمًٚمٛملم ُمـ َأْهِؾ اًم

ـِ  ٌْدِ » ىم٤مل: (2)وَمْرىَمدٍ  أ ـ روى اعمجٚمز  قمـ اسم شم٘مقل ذم  ُم٤م ڠاهلل  ىمٚم٧ُم َِٕب قَم

ًِِٓم٤م  م َأشمي٘مل قمٚمٞمؽ وم٢مِْن ىمدرَت َأْن شم٘مٚم٥َم قمٚمٞمف طم٤م ىمتؾ اًمٜمي٤مص٥م؟ ىم٤مل: طمئاُل اًمدي

 ًمٙمل ٓ شُمْٖمِرىَمف َأوْ 
ٍ
 يِمَٝمد سمف قمٚمٞمؽ وم٤موْمَٕمْؾ ىمٚم٧ُم: ومًم شمرى ذم ُم٤مًمف؟ َأًْمَتِقُه ُم٤م ذم ُم٤مء

 .(4)شىمدرُت قمٚمٞمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/134ش )شمٗمًػم اًمٌٖمقي» (1)

 (. 274ص )ش إوم٤ًمد اًمراومْم٦م ذم إرض»ىمد ؾمٌؼ طمدي٨م قمـ ذًمؽ ذم ُمٌح٨م  (3)

قريـ سم٤مًمزهد ، اًمًٚمٛمل اًمٙمقذم. ويم٤من ٕسمٞمف قمت٦ٌم صح٦ٌم. أطمد اعمذيمهق قمٛمرو سمـ قمت٦ٌم سمـ ومرىمد (2)

واًمٕم٤ٌمدة. يم٤من صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدي٨م. ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت. اؾمتِمٝمد وصغم قمٚمٞمف قمٚم٘مٛم٦م 

 (7/337ٓسمـ طم٤ٌمن )ش اًمث٘م٤مت»( ، 6/316ش )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»

 (.4/383ش )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط»( وُمٕمٜمك أًمتقه: هق اهلئاك. اٟمٔمر: 37/321ش )سمح٤مر إٟمقار» (4)
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ِِِؾ  حِؾ واًمتيِْمقيِف واحلَْرِق واؾمتخداِم وؾم٤م ًي ِؿ اًم٘متِؾ واًم
ِِ إِني ٟمٔمرًة وم٤مطمّم٦ًم جلرا

اومْم٦ُم ِودي  ٜمي٦ِم ذم اًمتيْٕمذي٥م اًمتل َيِِمْٞم٥ُم هلَْقهِل٤م اًمِقًْمدان ممي٤م اْرشمٙمٌْتف اًمري  ً إظِْمقاٟمِٜم٤م َأْهِؾ اًم

ٜمي٦ِم اعمًحقىملم واعمّم٤مدرِة   ً اًمِٕمَراِق وؾُمقرَي٤م واًمَٞمَٛمـ وهمػِمه٤م، وُم٤م جيري َْٕهِؾ اًم

ـِ  ؾ  اعمًتٌٓم وملِم واًمٖم  طُمُ٘مقىمٝمؿ ذم إِيَراَن خلػَْمُ ؿم٤مهٍد وَأْووُح دًمٞمٍؾ قمغم احِلْ٘مِد اًمد 

ِر ذم ىمٚمقهبؿ واًمٓمي٤مومِح سمف َأيْم٤ٌمُدهؿ  ..اعمتجذ 

ٌُٞمقِت  ح٤مم اًم
هْمتٞم٤مل دمري ذم هزيِع اًمٚميٞمؾ أظِمِر سم٤مىْمتِ ِٓ ًم٘مد يم٤مٟم٧ْم قمٛمٚمٞمي٤مُت ا

٦ٍم  ٛمي
ِِ ٦ِم اجلقاُمع ُمـ صئاِة اًمَٗمْجر طمتيك َأشَمقا قمغم ُدقم٤مٍة وَأ ٛمي

ِِ ٜم ٞمي٦ِم أُمٜم٦ِم وسمٕمد ظمروج َأ  ً اًم

قْم٥م  ٦ٍم ٟمنًما ًمٚمر  واًمَٗمَزِع وسمث٤ًّم ًمٚمخقف وقمٚمًمَء وُمِم٤مِيَخ وَم٤مىُمقا اعمَِئ٤مِت سمَتّْمِٗمَٞم٦ٍم ضمًديي

ٓي سم٤مهلِل اًمٕمكم  
َة إِ ئاة ومٞمٝم٤م وٓ طمقَل وٓ ىُمقي واهلََٚمِع طمتيك شمٕمٓميٚم٧ْم ُم٤ًمضمُد ُمـ اًمّمي

 .(1)اًمٕمٔمٞمؿِ 

ضْمٕم٦م وُم٤م ؾمٞمجري قمغم يدْي إَُِم٤مُِمٝمؿ اعُمٜمْتَٔمِر  ـْ ٟمَٔمر ذم قم٘مٞمدة اًم٘مقم ذم اًمري ب ـ وَُم

ِِٝمؿ، اًمثي٤مين قمنم ًمَٕمٚمَِؿ ُمدى احِلْ٘مد اعمريمقِز ذم  َأوْمِئدِتؿ واعمَُتَٖمْٚمِٖمِؾ ذم َأطْمِم٤م

.. وم٢مِٟميف يمًم زقمٛمقا خيُرج ومٞمٝمدُم 
ِ
ُم٤مء ـْ ومِٕم٤مًمِف وختريٌِف وؾَمْٗمٙمِف ًمٚمد  ومدوٟمؽ ؿمٞمًئ٤م ُِم

ؾم٦ِم اًمٙمقوم٦ِم  ٦َم ويٜمزع احلجَر إؾَْمقَد ويٜم٘مُٚمف إمَِم ُمديٜمتِٝمؿ اعُم٘مدي قيي احلجرَة اًمٜمٌي

ْٞمَخلْمِ َأسَم٤م سَمْٙمٍر وقُمَٛمرَ  َِِِم٦َم  ڤ ويّمٚم٥ُم اًمِمي وي٘مٞمؿ احلدي قمغم ُأم  اعُم١ْمُمٜملم قَم٤م

ٜمي٦ِم  ڤ  ً َٗم٤م واعمَْرَوة وينق َأُْمقاَل َأْهِؾ اًم ويًٗمؽ دَم احلجٞم٩م سملم اًمّمي

 .(3)ويًتقزم قمٚمٞمٝم٤م... إًمخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم٤مع قمـ اًمًٜم٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م ومٝمٜم٤مًمؽ طم٘م٤مِؼ ُمّمقرة وجمري٤مت أطمداث اٟمٔمر: ُمقىمع اًمؼمه٤من واًمد (1)

 دُمقي٦م ُمقصم٘م٦م.

-86( وهلل صمؿ ًمٚمت٤مريخ ًمٚمًٞم د طمًلم اعمقؾمقي ص )71-67ُمـ ص )ش اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦م»اٟمٔمر:  (3)

87-88-89.) 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

٦ُم شمِمَٝمد قَمؼْمَ إَْزُمٜم٦م اعم٤موٞم٦ِم واحل٤مضِة ُم٤م ُمقيي  ج ـ اًمتي٤مريُخ يٜمٓمؼ وإطَْمداُث اًمدي

َِِح، يمْؿ هُؿ اًمٕمٚمًمُء وإَُُمراُء واخلٚمٗم٤مُء َأطْمَدصَمْتف اًمري  َِِع وومْم٤م اومْم٦ُم ُمـ ومٔم٤م

٤م  ٤مُء اًمذيـ اؾْمُتٌِْٞمَح٧ْم دُم٤مُؤهؿ وُأْزِهَ٘م٧ْم َأْرواطُمٝمؿ.. إُِمي ضم٤مُل واًمٜمً  قم٤مُة واًمر  واًمد 

اومْم٦م َأوْ  ٓي  قمغم َأْيدي اًمري ِِٝمؿ، وُم٤م ذاك إِ  ظِمٞم٤مٟمتٝمؿ وُمقآِتؿ ٕقَْمدا
ِ
اء ُمـ ضمري

ـْ طِمْ٘مٍد  ُق.ُِم ؽَمِ  َيْٖمكِم ووٖمٞمٜم٦ٍم َتْ

ٜمي٦ِم طمئاٌل هلؿ: -3  ً  َأُْمقاُل َأْهِؾ اًم

اومْم٦َم  ُم٤مَء ومٙمذًمؽ إَُْمقال.. ومٝم٤م هق ذا مخٞمٜمٞم ٝمؿ ُيْٗمتل اًمري اومْم٦ُم اًمد  ويمًم اؾمت٤ٌمح اًمري

ٜمي٦ِم وَأظْمِذه٤م َأْيٜمًم ُوضمدْت وسم٠َمي  وؾمٞمٚم٦مٍ   ً سم٢مسَِم٤مطم٦م َأُْمقاِل َأْهِؾ اًم
(1). 

اومْم٦ُم، وم٘مد ٟمًٌقا  ويمًم يٕمت٘مد اًمٞمٝمقدُ  ٌز ُمـ خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ومٙمذًمؽ اًمري
ِِ سم٤م ضم٤م َأني َأظْمَذ اًمر 

ؾُمقِل  ت٤مًٟم٤م ىمقًَمف: ملسو هيلع هللا ىلصإمَِم اًمري ًَمْٞمَس سَمْٞمٜمَٜم٤َم وسملَم َأْهِؾ طَمْرسمِٜم٤م ِرسًم٤م، َٟم٠ْمظُمذ ُمٜمٝمؿ َأًْمَػ  ُزْوًرا وهُبْ

 ..(3)ِدْرَهٍؿ سمِدْرَهٍؿ وَٟم٠ْمظُمُذ ُمٜمٝمؿ وٓ ُٟمْٕمِٓمٞمٝمؿ

ل  وٓ » ىمقًَمف:ش اًمقاذم  »قمـ  (2)اهلل وىمد ٟمَ٘مؾ ُُمقؾَمك اجل٤مرُ   ُم  ْٞمٕمل  واًمذ  ًمٞمَس سملم اًمِم 

ْٞمٕمل  واًمٜمي٤مص٥ِم ِرسًم٤م  .(4)شسملم اًمِم 

ٜمي٦ِم ذم أظمرة: -2  ً اومْم٦م ذم َأْهِؾ اًم  قم٘مٞمدُة اًمري

وا قمٜمف طمتيك ذم  ْٟمٞم٤م وم٘مْط سمْؾ قمؼمي ٜمي٦ِم ذم اًمد   ً ْٞمٕم٦م قمغم َأْهِؾ اًم ومل ي٘متٍْم طِمْ٘مُد اًمِم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤مء  –(. اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 178-3/178ش )سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقد» (1)

 م.1994 -هـ 1414ط اًمث٤مٟمٞم٦م  –صمري٦م إ

 (.1/147ش )ومروع اًمٙم٤مذم»اًمٙمٚمٞمٜمل..  (3)

، اًمؽميمًت٤مين اًم٘م٤مزاٟمك اًمت٤مشم٤مرى ؿمٞمخ إؾمئام روؾمٞم٤م، وًمد ذم روؾمٞم٤م. وشمٗم٘مف هق ُمقؾمك ضم٤مر اهلل (2)

ٍم، ومدظمؾ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وشمٌحر ذم قمٚمقم آؾمئام اوٓمرسم٧م قم٘مٞمدشمف ذم أقمقاُمف آظمػمة. وُمرض ذم ُم

 .(7/231ش )إقمئام»)ُمٚمج٠م اًمٕمجزة( سم٤مًم٘م٤مهرة، وشمقرم سمف. 

ُمٙمت٦ٌم  -( عمقؾمك اجل٤مر اهلل. ت٘مٞمؼ مج٤مقم٦م ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمًمء 17ش )اًمقؿمٞمٕم٦م ذم ٟم٘مد قم٘م٤مِد اًمِمٞمٕم٦م» (4)

 اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م.
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ار أظِمَرة.. روى اًمّمدوُق ُمقىمٗمِ  قم٘م٤مب » ذم: (1)ٝمؿ دم٤مَهُٝمؿ وطُمْٙمِٛمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمدي

٤مدق َأٟميف ىم٤مل: ش إقَْمًمل ،  إِني اًمٜمي٤مص٥َم ًمٜم٤م َأْهَؾ اًمٌٞم٧م ٓ»قمـ اًمّمي ُي٤ٌمزم َص٤مَم َأْم صغمي

َق، إِٟميف ذم اًمٜمي٤مر، إِٟميف ذم اًمٜمي٤مر  .(3)شَزَٟم٤م َأْم َهَ

ٌْدِ »خلدُمل  ىم٤مل: قمـ قمكم اش اعمح٤مؾمـ»وذم  إِني اجل٤مَر  :ڠاهللِ  ىم٤مل َأسُمق قَم

سملم وإَْٟمٌٞم٤مَء واعمرؾمٚملم ؿمَٗمُٕمقا  َٙم٦َم اعُم٘مري
ِِ ًمٞمِمٗمُع جل٤مِره واحلٛمٞمَؿ حلٛمٞمِٛمف، وًمق َأني اعمئا

ُٕمقا ذم َٟم٤مِص٥ٍم ُم٤م  .(2)شؿُمٗم 

يَؾ  ٌِْٖمُْمقن وُيٕم٤مُدون ضِمؼْمِ ومٙمذًمؽ  ڠوؾمٌح٤من اهلل ومٙمًم َأني اًمٞمٝمقَد ُي

اوم يَؾ ىمد همٚمط وَأظْمٓم٠َم ومٜمَزل سم٤مًمَقطْمِل اًمري ْم٦ُم.. ومُٝمْؿ يزقمٛمقن يمًم زقَمؿ اًمَٞمُٝمقُد َأني ضِمؼْمِ

ٍد  اومْم٦م ملسو هيلع هللا ىلصقمغم حُمَٛمي ا ومٙمذًمؽ اًمري َُذوه قَمُدوًّ وم٤مختي
(4). 

ٜمي٦ِم َأٟميف ٓ  ً اومْم٦م قمغم َأْهِؾ اًم ُم٤مٟمَع ًمدهيؿ َأْن ُيقاًُمقا  ويٙمٗمل ذم سمٞم٤من طِمْ٘مد اًمري

ـْ يم٤من إَِذا يم٤من ذم  ؿُمٞمققمٞم لم َأوْ  وصمٜمٞم لم َأوْ  ّم٤مرى َأوْ ٟم ويتح٤مًمٗمقا ُمع هيقٍد َأوْ  ٜم٤ًم َُم
ِِ يم٤م

 ُمـ ذًمؽ ومٞمًم ُم٣م.
ٍ
ٜمي٦م، وىمد ُأؿِمػُم إمَِم رء  ً  ذًمؽ إسَم٤مَدٌة وؾَمْحٌؼ َْٕهِؾ اًم

 ج. طِمْ٘مُد اعمٜم٤موم٘ملم ويمراهٞمتُٝمؿ ًمٚمُٛم١ْمُمٜملم.

اومْم٦ِم ٓ اصَد عمجٛمقِع َأوْمٕم٤مِل وَأطْمداِث اًمري ٌََٕمَث٧ْم يِمؽ   إِني اًمري ٤م إِٟميًم اْٟم حلٔم٦ًم َأّني

ـِ  ـْ هَمْٞمِظ وطَمٜمَِؼ اسم  ووىمٕم٧ْم عم٤َِم همَٚم٧ْم سمف ىُمُدوُر ىُمٚمقهِبؿ ُمـ طِمْ٘مٍد ووٖمٞمٜم٦ٍم، اسمتداًء ُِم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 211ٛمل )أسمق ضمٕمٗمر( ، زقمٛمقا أن ًمف )سمـ ُمقؾمك سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مهق حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم  (1)

، و ش ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف»ُمّمٜمػ، وأٟمف وًمد سمدقم٤مء اًم٘م٤مِؿ )ُمٝمدهيؿ اعمٜمتٔمر( وُمـ يمتٌف: 

)ص ش : اًمٗمٝمرؾم٧م»هـ. اٟمٔمر: اًمٓمقد: 281وهمػمه٤م. شمقذم ؾمٜم٦م ش ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر»، و ش اًمتقطمٞمد»

 (6ش )ُمقؾمققم٦م ومرق اًمِمٞمٕم٦م»( و186 -184

ل. 311ص )ش إقمًملصمقاب إقمًمل وقم٘م٤مب » (3)  ( ٕب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم اًم٘مٛم 

 (.184، أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل، دار اًمٙمت٥م اإلؾمئاُمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، )شاعمح٤مؾمـ» (2)

 ( ًمِمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.24-1/38ش )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م» (4)
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 معهم
َح ًمف ُمـ اًمتيقزم  قمغم إَْوِس  إمَِم اعمَِدْيٜم٦َِم ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصؾَمُٚمقَل عمي٤م ظمِن هبِْجَرِة اًمٜميٌل   يم٤من ُرؿم 

ـْ إِْرضم٤مٍف واخلَْزَرِج ُمروًرا سم٤مْٟمِخذَ  اِل اعمٜم٤موم٘ملم قمـ اجلٞمش يقم ُأطُمٍد وُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ ُِم

 وعمٍَْز وهَمْٛمٍز ًمٚمُٛم١ْمُمٜملم وُمقآٍة ًمٚمَٞمُٝمقِد واعمنميملم وىَمْذومِٝمؿ 
ٍ
وختذيٍؾ واؾْمتِْٝمزاء

قا سمْؾ  يِؼ سم٤مإِلوْمِؽ.. طمتيك شمٕم٤مفمؿ طِمْ٘مُدهؿ وسمَٚمغ طَمٜمَُ٘مٝمؿ ُمداه ومٝمٛم  د  يَ٘م٦َم سمِٜم٧َْم اًمّم  د  اًمّم 

ذوا حم لي ٟمٗمي ٝمؿ اًمٜمٌي
قمَّمؿ ٟمٌٞميف ُمـ يمٞمِدهؿ  -قمزي ذم قُمئاه-ًمقٓ َأني اعمقمم  ملسو هيلع هللا ىلص٤موًم٦َم ىَمْتٚمِ

ـْ آظِمر ُم٤م ٝمؿ، صُمؿي يم٤من ُِم
ِجِد  وَأقْمَٚمَٛمُف سمَِم٠ْمِّنؿ ودؾمٞمًتِ ًْ دسميروه وذقمقا ومٞمف سمٜم٤مُؤهؿ عمَ

ار اًمذي يم٤من ظم٤ممت٦ُم اًمٕم٘مد... وم٠َمشَمك اهلُل قمغم سُمٜمْٞم٤مِّنؿ ُمـ اًم٘مقاقمد وظمري سم ْ٘مِٗمف اًمي  ًَ

 قمٚمٞمٝمؿ.

٤ٌَمُءوا! ويمْؿ دسميروا ومُخذًمقا! ويمْؿ يَم٤مُدوا ومًم َرسمُِحقا! ويمْؿ َأْوٛمروا  يمْؿ ظمٓميٓمقا وم

وا إصِْمًًم ومُٝمتِٙمقا! ويمْؿ مَت٤َمًَمُئقا قمغم اخِلٞم٤مٟم٦م واًمَٖمْدِر واخلديٕم٦ِم  ا ومَٗمَْمُحقا! ويمْؿ َأهي ذًّ

 ا ومٜمََٙمُثقا!..واخلؽَْمِ ومُدطِمُروا!.. ويمْؿ طَمَٚمُٗمقا ومَٙمذسُمقا! ويمْؿ قم٤مهدو

وٓ رَء يم٤مًمُ٘مْرآِن اًمٙمريِؿ ُئمٝمر طم٘مٞم٘م٦َم هذا احِلْ٘مد واًمٙمٞمِد وجيكمي طمٜمَؼ ُصُدوِرهؿ 

      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾} ىم٤مل شمٕم٤ممم: وهمؾي ىمٚمقهِبؿ..

]ؾمقرة آل  {ڭ ڭ          

 .[131قمٛمران: 

ِد وُمت٤مسمٕم٦ِم اعمٜم٤موم٘ملم ًمأَلطْمداِث اًمتل  َص  ُز ُمدى اًمؽمي
ؾ أي٦َم اًمٙمريٛم٦َم اًمتل شُمؼْمِ وشم٠َمُمي

 [141]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:  {ٱ ٻ ٻ}شمَ٘مع ًمٚمُٛم١ْمُمٜملم ممي٤م يِمٕمر سمِٖمْٚمِظ طِمْ٘مِدهؿ: 

  ٌ ىمقن آْٟمٌٕم٤مَث وُيث ؿ ُيَٕمْرىِمٚمقن اعمًػمَة وُيٕمق  چ چ چ ڇ }ٓمقن اعُم٤ٌمدَرة: أي٦م. إِّني

 .[18]ؾمقرة إطمزاب: {ڇ ڇ

ـْ َهْتِؽ  ٗملم ُِم
ِِ وعمي٤م اؿْمتٛمٚم٧ْم ىمٚمقهُبؿ قمغم يمٞمٍد سمٖمٞمٍض وطِمْ٘مٍد دوملٍم يم٤مٟمقا طَمِذِريـ ظم٤م

 ظَم٤ٌمي٤مُهْؿ وومْْمِح َدواظمٚمِٝمؿ.
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چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ} 

 .[64]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڇ ڇ ڇ ڇ

]ؾمقرة  {ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ} وىمقًمف:

 .[39حمٛمد:

ُِِؾ: ِِِر هق اًم٘م٤م ا ِِِر اًمٕم٤ممِلَ سم٤مًمني ًم ـي اهللَ اعمحٞمَط سم٤مًمْمي ک گ گ گ } ًمٙم

]ؾمقرة  {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 .[62اًمٜم٤ًمء: 

ٌَْٕمثرًة ُُمثػَِمًة طم٤مومرًة ُُمَ٘مِْمِ٘مَِم٦ًم سم٤مطمث٦مً  ويمٗمك سمًقرة اًمتيقسم٦ِم وم٤موح٦ًم ُُم
ًمزواي٤م  (1)

َٛمُؿ وهمَٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٛمك.  وظمٚمج٤مِت وؾُمقيداء ىُمٚمقِب اعمٜم٤موم٘ملم اًمتل َراَن قمٚمٞمٝم٤م اًمّمي

٠َُٛ ايكًب.  احلادٟ عؼش: َقِظ

ٌْدٌ  ُم٤م»: $اًمَ٘مٞم ِؿ ـمٌٞم٥ُم اًم٘مٚمقب  ـُ ي٘مقل اسم ـْ  ُضب قَم سمٕم٘مقسم٦ٍم َأقْمٔمَؿ ُِم

ٌُْٕمِد قمـ اهلل.. وَأسْمٕمُد اًم٘مٚمقب ُمـ اهلل اًم٘مٚم٥ُم اًم٘م٤مد، ًمذا ظُمٚم٘م٧م  َقِة اًم٘مٚم٥م واًم ًْ ىَم

ٿ  ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ}ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، (3)اًمٜمي٤مُر إِلَذاسَم٦ِم اًم٘مٚمقِب اًم٘م٤مؾمٞم٦مِ 

 ..[33]ؾمقرة اًمزُمر:  {ٿ ٿ ٹ

٦ٌََم  قًمذا روى َأسمُ  ل   (2)ڤقِمٜمَ ـْ َأْهِؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصىمقَل اًمٜمٌي إِني هلِل شمٕم٤ممم آٟمَِٞم٦ًم ُِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/144ش )زاد اعمًػم» (1)

 جلقزي٦م. ( ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ا1/97ش )اًمٗمقاِد» (3)

اهلل سمـ قمٜم٦ٌم، وىمٞمؾ: قمًمرة. يم٤من يًٙمـ  ، خمتٚمػ ذم صحٌتف. ىمٞمؾ: اؾمٛمف قمٌدهق: أسمق قمٜم٦ٌم اخلقٓين (2)

. وىمٞمؾ: إٟمف صغم اًم٘مٌٚمتلم، وصح٥م ملسو هيلع هللا ىلصمحص، ويم٤من ممـ أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م، وأؾمٚمؿ ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

ٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وؿمٝمد ظمٓمٌتف سم٤مجل٤مسمٞم٦م. ، وقمـ قمملسو هيلع هللا ىلصُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، ويم٤من أقمٛمك. روى قمـ اًمٜمٌل 

 =تذي٥م »ذيمره ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط وحمٛمد سمـ ؾمٕمد وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمقي وهمػم واطمد ذم اًمّمح٤مسم٦م. 
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 معهم
َٝم٤م ٌ َٝم٤م إًَِمْٞمِف َأًْمَٞمٜمَُٝم٤م وَأَرىم  لْمَ وَأطَم

٤محِلِ ٤ٌَمِدِه اًمّمي ُٙمْؿ ىُمُٚمقُب قِم َْرِض وآٟمَِٞم٦ُم َرسم  ْٕ  .(1)شا

ـُ  ٕمٞمُػ اعمٜمحؾ  اًمذي ٓ ىم٤مل اسم شمث٧ٌم  اًْمَ٘مٞم ِؿ:... ومذيَمر اًم٘مٚم٥َم اعمريَض وهق اًمْمي

ٌَُٚمٝم٤م وٓ شَمٜمَْٓمٌُِع ومٞمف، ومٝمذان  ومٞمف ُصقَرُة احلؼ  واًم٘مٚم٥َم اًم٘م٤مد اًمٞم٤مسمَس اًمذي ٓ َيْ٘م

سم٤مناًم٘مٚم٤ٌم ن ؿم٘مٞمي٤من ُُمٕمذي
(3). 

٤م   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}واًم٘مٚمقُب اًم٘م٤مؾمَٞم٦ُم ذيَمر اهلل َأّني

 ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ےھ  ھ ھہ ہھ  ہہ  ۀ ۀ ڻ ڻڻ

ختٚمق ُمـ  ومٝمل ٓ،  [74]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

ـِ يمًم ىم٤مل اًمِم٤مقمر  :َأطَمِد هذيـ إَُْمري

 وم٘مٚم٧ُم هل٤م ؿمْٞمَئ٤مِن ٓ سُمدي ُمٜمٝمًم

 

 (2)صدوُر ِرُم٤مٍح ُأِذقَم٧ْم َأْو ؾَمئَاؾِمُؾ 

ـِ اًمَ٘مٞم ِؿ ي٘مقل ومٞمٝم٤م:   ُم٦م سمٙمٚمٛم٦ٍم ٓسم  إِني ذم اًم٘مٚم٥م َوطْمَِم٦ًم ٓ»وًمٕمكم  َأظْمتُِؿ هذه اعُم٘مد 

ُْٟمُس سم٤مهلل، وومٞمف طُمْزٌن ُٓيزِ  ْٕ ٓي ا وُر سمٛمٕمرومتِف وصدِق ُُمٕم٤مُمٚمتِف،  يُٚمٝم٤م إِ ٓي اًمن  ٌُف إِ ُيْذِه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 422/ 2، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 149/ 24، ًمٚمٛمزي )شاًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل =

، ٓسمـ قمٌد اًمؼم شصح٤مبآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إ»(، 1744/ 2، ٕب ٟمٕمٞمؿ )شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»

اًمتٙمٛمٞمؾ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ »(، 131/ 67ٓسمـ قم٤ًميمر )ش شم٤مريخ دُمِمؼ»(، 1733/ 4)

، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمداء إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر شوُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت واًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾ

ٕمًمن، هـ(، دراؾم٦م وت٘مٞمؼ: د/ ؿم٤مدي سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل آل ٟم774اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمٜمٕمًمن ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمئاُمٞم٦م وت٘مٞمؼ اًمؽماث واًمؽممج٦م، اًمٞمٛمـ، اًمٓمٌٕم٦م: 

 (.214/ 2م ) 3111 -هـ  1423إومم، 
(: 1/474ش )اإلطمٞم٤مء»(، وىم٤مل اًمٕمراىمل ذم خترجيف ًمـ841ش )ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (1)

 (.2931رىمؿ )ش ٤مُمعصحٞمح اجل»إؾمٜم٤مده ضمٞمد. وصححف إًم٤ٌمين ذم 

ج أطم٤مديثف:  -، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م شؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ذم ُم٤ًمِؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر واحلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ» (3) ظمري

 (.1/116، )1991 - 1413، 1ضمدة، اًمٓمٌٕم٦م:  -ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٜمٍم اًمِمٚمٌل، ُمٙمت٦ٌم اًمًقادي 

 (.1/316ش )اًمٗمقاِد» (2)
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اٍت ٓ وومٞمف ىَمٚمٌؼ ٓ ضْمتًِمع قمٚمٞمف واًمِٗمراِر إًَِمٞمف، وومٞمف ٟمػماُن طَمَنَ ِٓ ٓي سم٤م ـُ إِ ُٙم ًْ ُيْٓمِٗمُئٝم٤م  َي

ؼِمِ قمغم ف واًمّمي
ِِ ى سم٠َمُْمِره وَّنِْٞمف وىمْم٤م ٓي اًمر  ِِف إِ  .(1)شذًمؽ إمَِم وىم٧ِم ًم٘م٤م

ه٤م رٌء ؾِمقى اهلل َأسَمًدا، وومٞمف  وم٢مِني ذم اًم٘مٚم٥م وم٤مىم٦ًم ٓ» وذم ُمقوٍع آظَمَر ىم٤مل: يًد 

ف همػُم اإِلىْم٤ٌمِل قمٚمٞمف، وومٞمف َُمَرٌض ٓ ؿمٕم٨ٌم ٓ ظْمئاِص ًمف وقم٤ٌمدشمِف  يٚمٛم  َيِْمِٗمٞمف همػُم اإْلِ

 .(3)شوطْمَده

 أ. ىمًقُة ىمٚمقب اًمٞمَُٝمقِد:

رْت ذم ىمٚمقهبؿ وضسم٧ْم ٓ َأْسح ذم ؿَم٠مْ  َقٍة دمذي ًْ ِن اًمٞمٝمقد وٓ َأْوَوح ذم سمٞم٤من ىَم

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} سم٠َمْوشم٤مده٤م ذم ٟمٞم٤مِط َأوْمِئدِتؿ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 ۓ﮲ ۓ ے ےھ  ھ ھہ ہھ  ہہ  ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں

 .[74]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

ـْ َأضْمؾ ذًمؽ يم٤من ضمزاُؤهؿ ُم٤م ۀ ہ ہ }َأظْمؼَمَ سمف اهلُل قمٜمٝمؿ سم٘مقًمف:  ُِم

 .[12]ؾمقرة اعم٤مِدة:  {ھ ھھ ہ ہ

ـْ ٟمَٔمر سم٢مُِْمٕم٤من ذم ؿَم٠ْمِن اًمَٞمُٝمقِد ذم هم٤مسمر إَْزُم٤من وطم٤مِضه٤م يٕمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم يمْؿ هل  وَُم

قُة سمؾ اجلَْدُب واًمَ٘مْحُط اًمذي َراَن قمغم ىمٚمقهبؿ واؾْمتقمم قمغم  ًْ اًمٔم ْٚمٛم٦ُم واًمَ٘م

 ؿمٖم٤مومٝم٤م؟..

ًي  ئاُة واًم ـْ آي٤مٍت يمؿ سُمِٕم٨َم ومٞمٝمؿ ُمـ ٟمٌلٍّ وَرؾُمقٍل قمٚمٞمٝمؿ اًمّمي وا ُِم ئاُم!.. يمْؿ َأسْمٍَمُ

ٌُقا!.. ُروا وُأْٟمِذُروا وُرهم  ٤مهؿ اهللُ وآواهؿ!.. يمؿ ُأُْمِٝمٚمقا وطُمذ   وُُمْٕمجزاٍت!.. يمْؿ ٟمجي

ـْ هٚمٙم٦ٍم!.. يمْؿ صَٗمح قمٜمٝمؿ  !.. يمْؿ اؾمتٜم٘مذهؿ ُِم
ٍ
يمْؿ يمَِمػ اهلُل هلؿ ُمـ سمئاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/164ش )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم» (1)

 (.1/71ش )ٚمٗمٝم٤منإهم٤مصم٦م اًم» (3)
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ْٚمقى وَأطْمٞم٤مهؿ سمٕمد ًي ـي واًم ُمقٍت!.. يمؾ  ذًمؽ وهمػُمه  ؾمٌح٤مٟمف وقمٗمك وَأْٟمزل قمٚمٞمٝمؿ اعم

يمثػٌم مل جيد إمَِم ىمٚمقٍب اؾْمُتْٖمِٚمَ٘م٧ْم ؾمٌٞمئًا، وٓ إِمَم َأْرواٍح ُأفْمٚمَِٛم٧ْم ـمريً٘م٤م، وٓ إمَِم َأوْمِئَدٍة 

 قمِٛمَٞم٧ْم ُمدظمئًا.

قمزي ذم -ًمذا ملْ يٜمٗمْع ومٞمٝم٤م شمرهمٞم٥ٌم وشمرهٞم٥ٌم وٓ َوقْمٌد وٓ َوقِمْٞمٌد.. طمتيك إِني اهللَ 

رهؿ سمٜمَِٕمِؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمتل ٓ ڠـمَٚم٥م ُمـ ُُمقؾَمك  -قُمئاه ُتَْم، وم٘م٤مل  َأْن ُيذيم 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ }ؾمٌح٤مٟمف: 

]ؾمقرة  {﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

ْرهؿ سمٜمَِٕمِؿ اهلل اًمتل َأْٟمَٕمؿَ [1إسمراهٞمؿ: ـْ آِل ومِْرقَمْقَن، وومٚمؼ  . َأْي ذيم  هب٤م قمٚمٞمٝمؿ: َأْٟمج٤مهؿ ُِم

ٌَْحر، وفمٚميؾ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمَٖمًَممِ  هلؿ اًم
 إًمخ. ...(1)

ُي١َمد ي رؾم٤مًمَتف، ومٗمل هذه  ڠوراح ُُمقؾَمك »: $ي٘مقل ؾمٞم د ىُمُٓم٥ْم  

٤مِم ُم٤م ؼْم، وومٞمٝم٤م ُم٤م إَيي ْٙمر هق سُم١ْمد ومٝمق آي٦ٌم ًمٚمّمي رهؿ  هق ٟمْٕمٛمل ومٝمق آي٦ٌم ًمٚمِم  وىمد ذيمي

ـْ سمٕمدهؿسم٠َميي٤م ٤مٍم ٕىَْمقاِم ُٟمْقٍح وقَم٤مٍد وصَمُٛمقَد واًمذيـ ُِم  .(3)شٍم هلؿ وَأيي

ـْ َأٟميك ًم٘مٚمقب هَيُقٍد َأْن شمتيِٕمَظ َأوْ  ـَ  وًمٙم ًمٕم٘مقهِلؿ َأْن شَمْٕمَتؼِمَ وىمد اقْمَتَقَره٤م ُِم

ات ُم٤م  اقْمَتَقَره٤م.. اًمتيْٙمذي٥م واجُلحقِد واًمِٙمؼْمِ وطُم٥م  اًمذي

اومْم٦م. ُقُة ىمٚمقِب اًمري ًْ  ب. ىَم

ف اإِلهْمراَق ذم ؿمٝمقاِت اجِلٜمِْس  ًِ ٌْ قِة اًم٘مٚم٥ِم وىَمْحِٓمف وُي ًْ ـْ َأقْمٔمِؿ َأؾْم٤ٌمِب ىَم إِني ُِم

ٕمقُر سمُجٜمُقن اًمَٕمْٔمٛم٦ِم، وصم٤مًمث٦ُم إصََم٤مذِم  اِت واًمِم  واعمُْتٕم٦ِم احلراِم، ويمذًمؽ شَمْ٘مديُس اًمذي

 وشَمِْمقيُف وشمٕمذي٥ُم 
ِ
ُم٤مء ْٗمِؽ اًمد  ًَ وُر وآهْمت٤ٌِمُط سم ُ  اعم٠َْمؾُمقريـ َأوْ  آْٟمنماُح واًمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.131-16/131ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)

 (. سمتٍمف يًػم.4/289ش )ذم فمئال اًم٘مرآن» (3)
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ٜمي٦م ذم ُمٜم٤مـمَؼ وُدَول قمديدة، يم٤مًمِٕمَراِق   ً ْٞمٕم٦م ُمع َأْهِؾ اًم اعمٖمٚمقسملم يمًم هق طم٤مُل اًمِم 

ٌْٜم٤َمَن وؾُمقرَي٤م.. إًمخ  وًم

٦م اًم٘مٚم٥م وظُمِمققِمف  ٦ِم ًمرىمي يمؾ  هذه إؾَْم٤ٌمِب وؾِمقاَه٤م يمثػٌم ُمـ اعمَقاٟمع اًمٗمقٓذيي

ح٤مسم٦م  وٟمداوشمِف وظُمْمققِمف وإظِْم٤ٌمشمِف وطمٞم٤مشمِف..إِني  ـَ ذم اًمّمي ْٕم ٤ًٌم يرى ًمّم٤مطمٌف اًمٓمي ىمٚم

ٌُْٝمت٤مِن ڤ ، وهيقى اؾْمتِْحئال اًمُٗمروِج سمٜمِٙم٤مح اعُمْتٕم٦م، ويٜمتٌم سم٤مًمَٙمِذِب واًم

ف اًمُ٘مْرآَن ويزقُمُؿ  ٕمقذِة، سمْؾ وحُير  ْحِر واًمٙمٝم٤مٟم٦ِم واًمِمي  ً ق سم٤مًم ك اًمتيِ٘مٞمي٦م، وُيّمد  سمُٛمًٛمي

اٍت ًمٞمس ومٞمف ممي٤م ذم يمت٤مب يم٤مًمُ٘مْرآِن صم ڤَأني هٜم٤مك َُمّْمحًٗم٤م ًمَٗم٤مـمٛم٦َم  ئاث ُمري

ـْ  ْٞمُؾ ُِم ًي ٜم٤م طَمْرٌف واطمٌد إِمَم همػم ذًمؽ، حلري  سمف َأْن يٙمقَن يمَجْٚمُٛمقِد َصْخٍر طمٓميف اًم رسم 

 قَمؾٍ ِ.

يمؿ قُمِ٘مَدْت ُمٕمٝمؿ اعمٜم٤مفمراُت ومًم َأوَم٤مىَم٧ْم هلؿ ىمٚمقٌب.. وُأىِمٞمَٛم٧ْم ُمٕمٝمؿ احلقاراُت 

اُمٖم٦ِم ومًم اؾْمتٞم٘مظ ومٞمٝمؿ وٛمػمٌ   .سم٤محُلج٩ِم اًمدي

ث ُمٜمٝمؿ قمٚمًمٌء، ادييمروا ومرضَمٕمقا، وَأسْمٍموا ومت٤مسمقا، وٟمَٔمروا  سمْؾ ًم٘مد َأًميػ وتدي

ـْ داظمٚمِف وقُمْٛمِ٘مف..  اومْم٦م وُُمْٕمت٘مِدهؿ ُِم وم٤مقْمتؼَموا، وم٢مَِذا هبؿ يْٗمْمُحقن َزْيَػ َُمٜمْٝم٩ِم اًمري

يمٞمي٤مِتؿ ذم قُمْ٘مِر ُدوِرهؿ وطمًٞمٜمٞمي٤مِتؿ وُمزا راِتؿ وهَيْتُِٙمقن ؾِمؽْمَ وئآِتؿ وِذْ

طمتِٝمؿ  .(1)وَأْضِ

 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ }وُمع ذًمؽ يمٚم ف

 .[179]ؾمقرة إقمراف:  {ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٟمٔمر: قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: (1)

 د/ ُمقؾمك اعمقؾمقي.ش اًمِمٞمٕم٦م واًمتّمحٞمح»أ(  

 د/ ُمقؾمك اعمقؾمقي.ش اًمثقرة اًم٤ٌم٦ًِم»ب( 

 د/ ُمقؾمك اعمقؾمقي.ش اجلٛمٝمقري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م»ج(  
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ْٞمٕم٦م سمحٛمد هلل شمٕم٤ممم ْٞمُخ وًمِلْٟمّم٤مف وم٘مْد رضَمع أٓف ُمـ اًمِم  ، ٟمصي قمغم ذًمؽ اًمِمي

ي٤مض ويم٤من  ؿِمْٞمِد ذم اًمر   اًمري
ٍد اجَلؼْمِ ٦ِم حُمَٛمي قُمْثًَمُن اخلٛمٞمس ذم حم٤مضٍة ًمف َأًْم٘م٤مه٤م ذم َأطمديي

ِٗمٞمي٦م؟( قُمٜمْقاُّن٤م
ِِ ٤م  .)عم٤مذا اًمٓمي

َقُة ىمٚمقِب اعمٜم٤موم٘ملم. ًْ  ج. ىَم

ـْ َأقْمٔمِؿ ُم٤م ـْ ىمٚم٥ٍم  ًمٜم ٗم٤مُق ٓمتٞميز سمف اعمٜم٤موم٘مقن ىمًقَة ىُمُٚمقهِبؿ إِِذ ا إِني ُِم ٓي ُِم ـ إِ يتٛمٙمي

ۈ ٴۇ ۋ }ىمد همٚمِظ قمـ ىمٌقل احلؼ  واْٟمَٖمَٚمَؼ، ًمذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ېى ى ائائ ەئ ەئ 

 .[68]ؾمقرة اًمتقسم٦م:  {وئ

ـ  سمف ُيٚمٞمٜمُٝم٤م ِذيْمُر اهلل وٓ وم٘مٚمقٌب ٓ ]ؾمقرة  {ىت يت جث مث ىث} شَمْٓمَٛمِئ

ـْ ضِمٜمِْس  [38اًمرقمد:  ْخُر واحلجُر واجلزاُء ُِم ٓي اًمٜمي٤مر اًمتل يٚملم ومٞمٝم٤م اًمّمي ، ًمٞمس هل٤م إِ

 اًمٕمٛمؾ.

ر  ِة ىم٤ًموِة ىمٚمقهِبؿ اًمتل مل شمٕمد شمتيٕمظ وشمٕمتؼم وشمتذيمي وشمتدسمير َأْن ضمَٕمؾ سمْؾ إِٟميف ًمِِمدي

ْرِك إؾَْمَٗمِؾ ُمٜمٝم٤م.. ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  قم٘مقسمَتٝم٤م ٓ ۓ ڭ }ذم اًمٜمي٤مر ومح٥ًم، سمؾ ذم اًمدي

 .[141]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:  {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 وقم٘مقسم٦ِم ىمًقِة واحلظ  ي٤م رقم٤مك اهلل! اًمتيِم٤مسُمُف سملم اًمٞمٝمقِد واعم 
ِ
ٜم٤موم٘ملم طمتيك ذم ضمزاء

٤ًٌم.  اًم٘مٚمقب دمد شمٓم٤مسُمً٘م٤م قمجٞم

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ }ومٗمل طمؼ  اًمَٞمُٝمقِد ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 .[12]ؾمقرة اعم٤مِدة:  {ھھ

 ﮲ ۓ ۓ ے ےھ  ھ ھ ھ}وذم طمؼ  اعمٜم٤موم٘ملم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 .[77]ؾمقرة اًمتقسم٦م:  {﮸﮷  ﮶ ﮵ ﮴ ﮳
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حمٞمَد هل٤م قمـ ذًمؽ وٓ تقل وٓ زوال.. يمذًمؽ  ومجَٕمؾ اهلُل ىمٚمقَب اًمَٞمُٝمقِد ىم٤مؾمٞم٦ًم ٓ

ٌََس ىمٚمقَب اعمٜم٤موم٘ملم ٟمٗم٤مىًم٤م ٓ ٓي َّٕني  َأًْم ُع ُمٜمف وُم٤م ذاك إِ
٤م ىمٚمقٌب شمٜمٗمؽ  قمٜمف وٓ شَمٜمَْخٚمِ

 قمٚمٞمٝم٤م َأىْمَٗم٤مهل٤م.

َقِة ىُمُٚمقهِبؿ يمًم ًمَٕمـ اهلُل اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚم٥ًٌِم ذاشمِف  ًْ ۈ ٴۇ }صُمؿي ًمٕمٜم٧م اًمٞمٝمقُد ًمَ٘م

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ېى ى ائائ ەئ 

 .[68]ؾمقرة اًمتقسم٦م:  {ەئ وئ

َِِٛم٦ٌم إمَِم صُمؿي إِني أ ٌة دا ٤مسم٘م٦َم سمٛمجٛمققمٝم٤م شُمِمػم إمَِم َأني قم٘مقسم٦َم ىمٚمقهِبؿ ُمًتٛمري ًي ي٤مِت اًم

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ىمًقًة وإقِْمراًو٤م وفمٚمٛم٦ًم واٟمٖمئاىًم٤م..

ىم٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف:  وممي٤م جيغّم ًمٜم٤م ُمدى ىمًقِة ىمٚمقِب اعمٜم٤موم٘ملم وسُمْٕمِده٤م قمـ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م

 گ ک کک  ک ڑ ڑژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}

 .[136]ؾمقرة اًمتقسم٦م:  {گ

يـ  ي  ؿمٞمُخ اعُمٗمن  َٓ يرى ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن َأني اهلَل » :$ىم٤مل اإِلَُم٤ُمم اًمٓميؼَمِ َأَو

ًة َأوْ  َتؼِمُهؿ ذم يمؾ  قم٤مٍم ُمري  اًمذي حي خَيْ
ِ
شملم... صُمؿي ُهْؿ ُمع اًمٌئاء ـَ اهلل ُمري ؾ  هبؿ ُِم

ـْ يُمْٗمِرهؿ وٓ هؿ  وآظمت٤ٌمُر اًمذي ُيٕمَرض هلؿ ٓ ـْ ٟمٗم٤مىِمٝمؿ وٓ يتقسمقن ُِم ُيٜمٞمٌقن ُِم

ون قمغم  ـْ آي٤مشمِف ومٞمتيٕمٔمقا هب٤م، وًمٙمٜميٝمؿ ُُمٍِم  رون ُمـ طمج٩م اهلل وُيٕم٤ميٜمقن ُِم يتذيمي

 .(1)شٟمٗم٤مىِمٝمؿ

اَء  -قمزي ذم قُمئاه-قمم ٓ هَمْرَو سمٕمد ذًمؽ َأْن َيِرَد ذم اًمُ٘مْرآِن اًمٙمريِؿ َأني اعم يم٤موَم٠َمُهْؿ ضمري

ٌَع قمٚمٞمٝم٤م وظمَتؿ، ومئا شمٕمرف ُمٕمرووًم٤م وٓ شمٜمٙمر ُمٜمٙمًرا وٓ  ىمًقِة ىمٚمقهِبؿ َأْن ـم

ـْ همٗمٚم٦ٍم وٓ تٞم٤م ُمـ ُمقاٍت وٓ   وٓ شمرقمقي قمـ هملٍّ وٓ شمٗمٞمؼ ُِم
ٍ
شمًتجٞم٥ُم ًمٜمِداء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.14/179ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)
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 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
يمُِر شمٚملم ًمِذيْمر وٓ ختِمُع عمققمٔم٦ٍم وٓ شَمُئقُب ُمـ قِمٜم٤مٍد وٓ ختْمُع ذم ـم٤م قم٦ٍم وٓ شمدي

، وم٠َمٟميك ًم٘مٚمقٍب هذا ؿَم٠ْمُّن٤م َأْن جيِد اهلدى  ـ  ر وٓ ختِمك، وٓ شَمْٓمَٛمِئ وشمتدسمير وٓ شمتٗمٙمي

ًٓ َأو إمَِم ؿمٖم٤مومٝم٤م ؾمٌٞمئًا َأو اًمتيْ٘مقى ذم ُم٤ًمرهِب٤م دًمٞمئًا..  اإِلْيًمن ذم ضمقاٟمحٝم٤م ُمٜمز

ۓ ڭ ڭ ڭ }، [16]ؾمقرة حمٛمد:  {ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ}

ٱ ٻ ٻ ٻ }، [2]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن:  {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 .[87]ؾمقرة اًمتقسم٦م:  {ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

يـ.  اًمثي٤مين قمنم: اعمت٤مضمرُة سم٤مًمد 

ـي اهلل قمٚمٞمٝم٤م سمِديـ  ْٟم٥ُم إقَْمٔمُؿ َأْن يِّمَؾ طم٤مُل َأْٟمُٗمس ُم َٓ إِٟميف اجلرُم إوَْمٔمُع واًمذي َأ

ئاِل إمَِم ٟمقر  ٌ ِط واًمْمي ؾمًمويٍّ وشمنميعٍ ٍ إهَِللٍّ خيرضمٝمؿ سمف ُمقٓهؿ ُمـ َدَي٤مضِمػم اًمتيخ

ٚمقن سمف ويتٙمًٌقن  اهلداي٦م واإِلْيًمِن، وم٢مَِذا سمَٓمْٛمعِ  ٝمؿ جيٕمٚمٝمؿ يَت٠َميمي ًِ ىمٚمقهِبؿ وضَمَِمِع َأْٟمُٗم

ومقن ُمٕم٤مٟمٞمف ويٙمتٛمقن سمٕمَْمف ًمٞمتحّمٚم قا قمغم ًمٕم٤مقم٦ٍم  ًمقن َأطْمٙم٤مَُمف وحُير  ف، ومٞمٌد 
ِِ ُمـ ورا

ـْ َأقْمراِوٝم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦ِم.. ومؽماهؿ يِمؽمون سمآي٤مت اهلل  َِِٚم٦ٍم.. وقمغم قَمَرٍض ُِم ْٟمٞم٤م زا ُمـ اًمد 

ـْ ُهْؿ قمغم صمٛمٜم٤ًم ىمٚمٞمئًا..وشمٕمٔمؿ اعمّم ٜمٞمُع ممي ٞم٦ٌُم.. ويتٗم٤مىمُؿ اإِلصْمُؿ قمٜمدُم٤م َيّْمُدُر هذا اًمّمي

 قمٚمٍؿ ودراي٦ٍم يم٠َمطْم٤ٌمِر اًمَٞمُٝمقِد وىم٤ًموؾم٦ِم اًمٜميّم٤مرى وُمِم٤ميِخ اًمَٗمْتقى.

 ڀپ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :۴ىم٤مل 

]ؾمقرة  {ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[187قمٛمران:  آل

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }وضم٤مَء ُمـ اهلل تذيٌر وسمٞم٤مٌن وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 {ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ
 .[24]ؾمقرة اًمتقسم٦م: 
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ـُ  ي  ضَمِرْيٍر اًمٓمي  ىم٤مل اإِلَُم٤مُم اسم ىمقا »: $ؼَمِ ٤م اًمذيـ صدي ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: ي٤م َأهي 

 ُمـ سمٜمل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وَرؾُمقًَمف 
ِ
اء  واًمُ٘مري

ِ
ؿ إِني يمثػًما ُمـ اًمٕمٚمًمء وا سمقطمداٟمٞمي٦ِم رهب  ، وَأىمر 

ِِٞمَؾ ُمـ اًمٞمٝمقِد واًمٜميّم٤مرى ًمَٞم٠ْميُمُٚمقن َأُْمقاَل اًمٜمي٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ، ي٘مقل َي٠ْمظُمُذون  ا إِْهَ

ؿَمك ذم َأطْمٙم٤مُمٝمؿ ٤ًٌم، صُمؿي ي٘مقًمقن: هذه  اًمر  ومقن يمت٤مَب اهلل ويٙمتٌقن سم٠َمْيدهيؿ يمُت وحُير 

ـْ قمٜمد اهلل وَي٠ْمظُمُذون هب٤م صمٛمٜم٤ًم ىمٚمٞمئًا ُمـ ؾُمْٗمَٚمتِٝمؿ  .(1)شُِم

ْٟمٞم٤م زهٞمٍد سمِديـ    ُمـ اًمد 
ٍ
 رء

ِ
ُه وـَمَٛمُع ىم٤ًموؾم٦ِم اًمٜميّم٤مرى قمغم ذاء ومل ي٘متٍم َذَ

قاىمَع ذم اجلَٜمي٦م سمًم ؿم٤مع واْٟمَتنم ذم َأْوؾم٤مـمِٝمؿ اهلل، سمْؾ دم٤موزوا ذًمؽ إمَِم سمٞمع َأَراضٍ ٍ وُم

ُمـ ُصُٙمقِك اًمُٖمْٗمران.. واًمتل مُتث ؾ ُمٝمزًم٦ًم مل يٕمرف شم٤مريُخ إَْدي٤من هل٤م ُمثٞمئًا ومح٤مىم٦ًم 

ـْ قَمْ٘مؾٍ ٍ َأوْ  ٙم٦ٌم ُِم ًْ ـْ ًمديف ُُم وميُع قمـ اْرشمِٙم٤مهب٤م َُم ـْ إِْيًمٍن شمٚمؽ هل شمقزيُع اجَلٜمي٦ِم  يؽَمَ ٌة ُِم َذري

د اًمٙمٜمٞم٦ًُم ومٞمٝم٤م سم٠َمْن وقمرُوٝم٤م ًمٚمٌٞم َؼ ًمٚمٛمِمؽميـ شمتٕمٝمي
ِِ ع ذم ُمزاٍد قمٚمٜملٍّ ويمت٤مسم٦م وصم٤م

ـَ ًمٚمٛمِمؽمي هُمْٗمراَن ُم٤م ر وسمراَءشَمف ُمـ يمؾ  ضَمْرٍم وظمٓمٞمَئ٦ٍم  شمْمٛم ـْ َذْٟمٌِف وُم٤م شَم٠َمظمي م ُِم شم٘مدي

شمًٚميؿ اعمِمؽمي صؽي هُمْٗمراٟمِف وم٘مد ُأسمِٞمَح ًمف يمؾ  حمٔمقٍر وطمؾي  ؾم٤مسم٘م٦ٍم وٓطم٘م٦ٍم.. وم٢مَذا ُم٤م

ـُ اًمٜمي٤مَس ًمف يم ْٞمُح هق اًمذي ُيدي
ًِ ٤مه واعمَ ْٞمُح هق اًمذي ُمٜمَحف إِيي

ًِ ؾ  طمراٍم، َأًَمْٞمَس اعَم

ٌُٝمؿ قمغم ُذٟمقهِبؿ! ٌُٝمؿ، َأشَمَراُه يٛمٜمح اًمٜمي٤مَس اعمَْٖمٗمرَة صُمؿي ُيٕم٤مىم وحُي٤مؾم
(3). 

يـ. -أ  ُمت٤مضمرُة اًمٞمَُٝمقِد سم٤مًمد 

يـ ُمقوٍع إمَِم  ًم٘مد َأؿَم٤مَر اهلُل ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيِز ذم همػم ُم٤م  ىمْمٞمي٦ِم ُمت٤مضمرِة اًمَٞمُٝمقِد سم٤مًمد 

ـٍ سمْخٍس دراهَؿ ُمٕمدودٍة وذم هذا هم٤مي٦ُم آُمتٝم٤من وآؾمتخٗم٤مِف  ٤مه سمثَٛم وسمٞمِٕمٝمؿ إِيي

ِِِع ِدْيٜمِٝمؿ وَأطْمٙم٤مُِمف..  سمنما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.14/316ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)

-1413دار ُمٙم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م: إومم  –، د. ؾمٗمر احلقازم شاًمٕمٚمًمٟمٞم٦م» (3)

1983( ،111-111 .) 
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 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٹ ٹ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

٘مرة:  {ڇڇڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   .[79]ؾمقرة اًٌم

ومقا يمت٤مَب اهلل ُمـ هيقِد سمٜمل »: $ىم٤مل اإِلَُم٤مُم اًمٓميؼَمي   يٕمٜمل سمذًمؽ اًمذيـ طمري

ِِٞمَؾ ويمَتٌقا يمت٤مسًم٤م قمغم ُم٤م ًمقه ُمـ شَم٠ْمِويئاِتؿ، خم٤مًمًٗم٤م عم٤م َأْٟمزل اهلُل قمغم ٟمٌٞم ف  إِْها شم٠َموي

٤مٍل سمًم ذم يمُت٥م اهلل  سم٤مقمقه ُِمـ ىمقٍم ٓ صُمؿي  ملسو هيلع هللا ىلصُُمقؾَمك  قمٚمَؿ هلؿ هب٤م وٓ سمًم ذم اًمتيقراة ضُمٝمي

ٟمٞم٤م ظمًٞمٍس وم٘م٤مل اهلل هلؿ:  ڃ ڃ ڃ چ چ چ }ًمٓمٚم٥ِم قَمَرٍض ُِمـ اًمد 

[79]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڇڇڇچ 
(1). 

ِِف وقمدِم  وَصػ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م»: ىم٤مل اإِلَُم٤مُم اًمُ٘مْرـُمٌِل   ٤م: ًمَٗمٜم٤َم َي٠ْمظُمُذوَٟمف سم٤مًم٘مٚمي٦م إُِمي

٤م ًمٙمقٟمف طمراًُم٤م َٕني احلراَم ٓ  .(3)شسمريم٦َم ومٞمف وٓ َيْرسُمق قمٜمد اهلل صم٤ٌمشمِف، وإُِمي

يـ َأني اعمراَد شمٖمٞمػُم وتريُػ صٗم٦ِم َرؾُمقِل اهلل  قمـ  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ذيَمر قمدٌد ُمـ اعُمٗمن 

ـُ  اًمتيقراُة.. طم٘مٞم٘متِٝم٤م اًمتل ضم٤مَءْت هب٤م واًمٙمٚمٌل  (2)إؾِْمَح٤مَق  ىم٤مل اسم
:يم٤مٟم٧ْم صٗم٦ُم (4)

ًٌْٓم٤م (6)َأؾْمَٛمَر، ومجٕمٚمقه: آَدمَ  (1)ذم يمت٤مهبؿ: َرسْمَٕم٦مً  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقِل اهلل  ؾَم
ـمقيئًا،  (7)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/371ش )شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼمي»يٜمٔمر:  (1)

 (.3/9ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»يٜمٔمر:  (3)

 سمـ ي٤ًمر سمـ ظمٞم٤مر إظم٤ٌمري اًمٕمئاُم٦م، احل٤مومظ، إظم٤ٌمري، أسمق سمٙمرهق حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  (2)

رأى: أٟمس سـم ُم٤مًمؽ سم٤معمديٜم٦م، يم٤من صم٘م٦م، طمًـ احلدي٨م. ىم٤مل ىمت٤مدة: ٓ يزال ذم اًمٜم٤مس قمٚمؿ ُم٤م قم٤مش  

ـ سمٛم٘مؼمة اخلٞمزران أّم اًمرؿمٞمد   (7/22ش )اًمٜمٌئاء»حمٛمد سمـ إؾمح٤مق. ؾمٙمـ سمٖمداد ومًمت ومٞمٝم٤م، ودوم

حمٛمد سمـ اًم٤ًم٥ِم سمـ سمنم، اًمٕمئاُم٦م، إظم٤ٌمري، أسمق اًمٜمي، حمٛمد سمـ اًم٤ًم٥ِم سمـ سمنم هق: اًمٙمٚمٌل  (4)

ٟم٤ًمب، إٓ أٟمف ؿمٞمٕمل، ُمؽموك احلدي٨م...: ويم٤من اًمثقري يروي  اًمٙمٚمٌل: اعمٗمن، ويم٤من أيْم٤م رأؾم٤م ذم ٕا

 (.6/348ش )ًمٜمٌئاءؾمػم أقمئام ا»قمٜمف ويدًمًف ومٞم٘مقل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٜمي. شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم وُم٤م٦ِم. 

ش تذي٥م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»أي: ُمٕمتدل اًم٘م٤مُم٦م ًمٞمس سم٤مًمٓمقيؾ اًم٤ٌمِـ وٓ سم٤مًم٘مّمػم اعمؽمد ي، اٟمٔمر:  (1)

 ( ًمٚمٜمقوي ت٘مٞمؼ ظم٤مًمد اًمِم٤ميع. 26)

أي: مل يٙمـ أُمٝمؼ ؿمديد اًمٌٞم٤مض وٓ آدم أؾمٛمر اًمٚمقن، سمؾ يم٤من سمٞم٤موف إمم اًمًٛمرة ُمنمسًم٤م سم٤محلٛمرة،  (6)

 (.26اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )

أي: يم٤من ؿمٕمره ًمٞمس سم٤مجلٕمد اعمٚمتق وٓ اًمًٌط ؿمديد آؾمؽمؾم٤مل واًمٜمٕمقُم٦م، سمؾ يم٤من سمٞمٜمٝمًم، اعمرضمع  (7)

 (. 26اًم٤ًمسمؼ )



 352 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ل   ُم٤من  ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مًمقا َْٕصح٤مهِبؿ وَأشْم٤ٌمقِمٝمؿ: اْٟمُٔمروا إمَِم صٗم٦ِم اًمٜمٌي اًمذي يٌٕم٨م ذم آظِمِر اًمزي

 ري٤مؾم٦ٌم وُمٙم٤مؾم٥م ومخ٤مومقا إِْن سمٞميٜمقا ًمٞمس ُيِْمٌُِٝمف ٟمٕم٧ُم ه
ِ
ذا، ويم٤مٟم٧م ًمأَلطْم٤ٌمر واًمٕمٚمًمء

وا ـْ صمؿي َ همػمي  .(1)شَأْن شمذه٥َم ُمآيمُٚمٝمؿ وري٤مؾمُتٝمؿ ومِٛم

ٞم٤مت ُمٜمٝم٤م:  سمُٛمًٛمي
ِ
اء ك اهلُل هذا اًمنم   ًمذا ؾمٛمي

 .[86اًمٌ٘مرة:  ]ؾمقرة {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ}ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  -

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ }وىم٤مل قمزي ذم قُمئاه:  -

 .[171]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 اًمَٞمُٝمقِد سمًم 
ِ
ٌَؾ قمٚمًمء ـُ اهلل ُِمـ ىِم ع ِدْي ٥ُم مجي٦ٌم َأْن ُيٓمقي

ِِ ٥ِِِم واعمّم٤م ـْ َأوْمدِح اعمّم٤م وإِني ُِم

.يتق
ِ
َؤؾم٤مء  اًمزقم٤مُم٤مِت واًمر 

ِ
 اومؼ ورهم٤ٌمت وَأْهقاء

دُ  ـُ يَمْٕم٥ٍم اًم٘مرفمل   ىم٤مل حُمَٛمي سم
ِِْٞمَؾ اًمذيـ يمَتٛمقا »: (3)   سمٜمل إِْها

ِ
ٟمزًم٧ْم ذم قمٚمًمء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ويمذا ىم٤مل همػمه ُمـ اعمٗمنيـ.3/9ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»يٜمٔمر:  (1)

اهلل اعمدين، ُمـ  هق: حمٛمد سمـ يمٕم٥م سمـ طمٞم٤من سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ أؾمد اًم٘مرفمل، أسمق محزة، وىمٞمؾ: أسمق قمٌد (3)

٤مء إوس سمـ طم٤مرصم٦م. ويم٤من أسمقه ُمـ ؾمٌل ىمرئم٦م. ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م صمؿ تقل إمم اعمديٜم٦م ومًٙمٜمٝم٤م، طمٚمٗم

. ىم٤مل اًمذهٌل: اإلُم٤مم، اًمٕمئاُم٦م، اًمّم٤مدق، أسمق محزة  ًٓ  -اهلل وىمٞمؾ: أسمق قمٌد-واؿمؽمى هب٤م ُم٤م

ومل يّمح ذًمؽ.  ملسو هيلع هللا ىلصاًم٘مرفمل، اعمدين، ُمـ طمٚمٗم٤مء إوس. ىمٞمؾ: وًمد حمٛمد سمـ يمٕم٥م ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

 سمـ قم٤ٌمد اًمرؤاد: قمـ أب يمٌػم اًمٌٍمي، ىم٤مًم٧م أم حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ًمف: ي٤م سمٜمل! ىم٤مل زهػم

٤ًٌم ُمقسمً٘م٤م: عم٤م أراك شمّمٜمع سمٜمٗمًؽ. ىم٤مل: ي٤م  ٤ًٌم صٖمػًما ويمٌػًما، ًم٘مٚم٧م: إٟمؽ أذٟم٧ٌم ذٟم ًمقٓ أين أقمرومؽ ـمٞم

، وأٟم٤م ذم سمٕمض ذٟمقب، ومٛم٘متٜمل، وىم٤مل: اذه٥م ، ٓ أهمٗمر أُم٤مه! وُم٤م ي١مُمٜمٜمل أن يٙمقن اهلل ىمد اـمٚمع قمكمي

ًمؽ، ُمع أن قمج٤م٥ِم اًم٘مرآن شمرد ب قمغم أُمقر طمتك إٟمف ًمٞمٜم٘مض اًمٚمٞمؾ ومل أومرغ ُمـ طم٤مضمتل. ىم٤مل أسمق 

ُمٕمنم، ومج٤مقم٦م: شمقذم ؾمٜم٦م صمًمن وُم٤م٦ِم. وىم٤مل اًمقاىمدي، وظمٚمٞمٗم٦م، واًمٗمئاس، ومج٤مقم٦م: ُم٤مت ؾمٜم٦م 

سمـ ٟمٛمػم:  اهلل ؾمٌع قمنمة. ىم٤مل اًمقاىمدي، ومج٤مقم٦م: وهق اسمـ صمًمن وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م. وىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد

ؾمٜم٦م شمًع قمنمة. وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل، واسمـ ُمٕملم، واسمـ ؾمٕمد: ؾمٜم٦م قمنميـ وُم٤م٦ِم. وأظمٓم٠م ُمـ ىم٤مل: 

ؾمٜم٦م شمًع وقمنميـ. وهق يرؾمؾ يمثػًما، ويروي قمٛمـ مل يٚم٘مٝمؿ. ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: يم٤من صم٘م٦م، قم٤معًم٤م، يمثػم 

 =٤من ُمـ أوم٤موؾ احلدي٨م، ورقًم٤م. وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل، وأسمق زرقم٦م، واًمٕمجكم: صم٘م٦م. وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: يم
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 {ڄ ڄ ڄ ڄڃ}ُيقاوم٘مٝمؿ ذم سم٤مـمٚمٝمؿ  احلؼي وآشَمقا ُمٚمقيَمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م

ْٟمٞم٤م، وم٘م٤مل اهلل ًمٜمٌٞمف  [79]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  ـَ اًمد   ٹ ٹ}: ملسو هيلع هللا ىلصَأْي سمًم َأقْمٓم٤مهؿ اعمٚمقُك ُِم

چ  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ 

[188]ؾمقرة آل قمٛمران:  {چ چ چ
(1). 

٤مُك  حي ك إِٟمي٤م ٟمجد ذم يمت٤مسمٜم٤م إِني اهلَل إِني اًمَٞمُٝمقُد يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ًمٚمٛمٚمق» :(3)وىم٤مل اًمْمي

ة ومٚمًمي سمَٕمثف اهلل ؾَم٠َمهَلُُؿ اعمٚمقُك َأُهَق هذا اًمذي  ٌُقي ُم٤من خيتؿ سمف اًمٜم  يٌٕم٨م ٟمٌٞم٤ًّم ذم آظِمر اًمزي

دمدوٟمف ذم يمت٤مسمِٙمؿ؟ وم٘م٤مل اًمَٞمُٝمقُد ـمٛمًٕم٤م ذم َأُْمقال ِِ اعمٚمقك: هق همػُم ذًمؽ. وم٠َمقْمٓم٤مهؿ 

، وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ـَ
ِِ ]ؾمقرة آل قمٛمران:  {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}اعمٚمقُك اخلزا

ْٟمٞم٤م [188  .(2)اعمٚمقك ُمـ اًمَٙمِذِب طمتيك َي٠ْمظُمُذوا قَمَرَض اًمد 

قمٞمي٦َم سمًم يتقاومُؼ وَٟمَزَواِت  ًمقا طمدوَده اًمنمي ومقه وسمدي سمْؾ ًم٘مد شم٤مضمر اًمَٞمُٝمقُد سمِديٜمِٝمؿ عمي٤م طمري

ٚمٌِؿ  وؿمٝمقاِت  ًْ ٟمك اًمتل رواه٤م اإِلَُم٤مُم ُُم ٦م اًمز  َأيَم٤مسمِرهؿ وقِمْٚمَٞم٦ِم اًم٘مقم ومٞمٝمؿ.. يمًم ذم ىمّمي

 
ِ
اء ـِ قَم٤مِزٍب  ذم صحٞمِحف قمـ اًمؼَمَ ل   ڤسم ًًم  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل ُُمري قمغم اًمٜمٌي سمٞمٝمقديٍّ حُمٛمي

اين ذم يمت٤مسمٙمؿ؟»وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصجمٚمقًدا ومدقم٤مهؿ  ىم٤مًمقا: ومدقم٤م رضمئًا ش هٙمذا دمدون طمدي اًمزي

ِِٝمؿ وم٘م٤مل:  َأْٟمِِمُدك سم٤مهلل اًمذي َأْٟمزل اًمتيقراَة قمغم ُُمقؾَمك، َأَهَٙمَذا دمدون طمدي »ُمـ قمٚمًم

اين ذم يمت٤مسمٙمؿ؟ ضْمَؿ، وًمٙمٜميف ش اًمزي ك، ٟمجده اًمري ىم٤مل: ٓ، وًمقٓ َأٟميؽ َٟمَِمْدشَمٜمِل هبذا مل ُأظْمؼِمْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تذي٥م »(، 241/ 36ًمٚمٛمزي )ش تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»أهؾ اعمديٜم٦م قمٚمًًم ووم٘مًٝم٤م. يٜمٔمر:  =

 (.61/ 1ًمٚمذهٌل )ش ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 431/ 9ش )اًمتٝمذي٥م
 (، وؾمٜمده طمًـ. 4644أظمرج ٟمحقه اسمـ أب طم٤مشمؿ ) (1)

ُمٗمن، حمدث طمدث قمـ اسمـ ش 3، اهلئازم خلراؾم٤مين )أسمق اًم٘م٤مؾمؿ )هق اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ اًمٌٚمخل (3)

قم٤ٌمس واب ؾمٕمٞمد اخلدري واٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وهمػمهؿ، ويم٤من ي١مدب اآـمٗم٤مل.ًمف يمت٤مب ذم 

 (3/231ش )ُمٞمزان آقمتدال( »2/311ش )إقمئام( »1/37ش )ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم»اًمتٗمًػم.

 (.4/216شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ) (2)
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ٕمٞمَػ َأىَمْٛمٜم٤م قمٚمٞمف يمُثر ذم َأْذاومِٜم٤م، ومٙمٜمي٤م إِذَ  يَػ شَمَريْمٜم٤َمُه وإَِذا َأظَمْذَٟم٤م اًمْمي ا َأظْمْذَٟم٤م اًمنمي

يِػ واًمقوٞمِع ومجٕمٚمٜم٤م   ُٟم٘مٞمُٛمف قمغم اًمنمي
ٍ
، ىمٚمٜم٤م شمٕم٤مًمقا: ومٚمٜمجتٛمُع قمغم رء احلدي

ضْمِؿ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ـْ َأطْمٞم٤م َأُْمَرَك »: ملسو هيلع هللا ىلصاًمتيْحٛمٞمَؿ واجلَْٚمَد ُمٙم٤مَن اًمري ُل َُم اًمٚميُٝمؿي إيِن َأوي

 ڳ ڳ ڳگ گ } :۵، وم٠ُمُِمَر سمف ومُرضِمَؿ.. وم٠َمْٟمَزَل شْذ َأَُم٤مشُمقهُ إِ 

ہ  ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ےھ  ھ ھ ھہ ہ ہ

[41]ؾمقرة اعم٤مِدة:  {﮻ ﮺ ﮹﮸  ﮷ ﮵﮶ ﮴
(1). 

ـْ ملْ ُيٌلم  ًمٚمٜمي٤مس ويمَتؿ ؿمٞمًئ٤م ُمٜمف ًمٖمرٍض وم٤مؾمٍد، ُمـ  : َأني يمؾي َُم ازي  وىمد ذيَمر اًمري

ٌُخْ  ًمت٘مٞمي٦ٍم وظمقٍف َأوْ  جلر  ُمٜمٗمٕم٦ٍم َأوْ  شمًٝمٞمؾ قمغم اًمٔم ْٚمٛم٦م وشمٓمٞمٞم٥ٍم ًم٘مٚمقهبؿ َأوْ  ٍؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ًم

]ؾمقرة  {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ} (3)دظَمؾ ت٧م هذا اًمققمٞمد

 .[188آل قمٛمران: 

ِؾ إًَِمٞمف ٓ ٌي٤مُد ِدْيٜم٤مٍر وِدْرهٍؿ ومٚمٚمُحُّمقِل قمٚمٞمف واًمتيقص  ُي٤ٌمًمقن سمِ٘مَٞمٍؿ وٓ  إِني اًمَٞمُٝمقَد قم

ـٍ وٓ َأظْمئا ُر اًمقؾمٞمٚم٦َم.. وًمذًمؽ دمدهؿ يت٤مضمرون ِدْي ىمٞمي٤مٍت إِذ اًمٖم٤مي٦ُم قمٜمدهؿ شُمؼَم 

٦ٍم قم٤معمٞمي٦ٍم  ٦َم سمٜمقٍك رسمقيي سم٤مجِلٜمِْس َأوْمئاًُم٤م وهِمٜم٤َمًء وومجقًرا وٟم٤ًمًء وُيراسمقن ويٛمٚمٙمقن َأِزُمي

ويِمؽمون سمآي٤مت اهلل صمٛمٜم٤ًم ىمٚمٞمئًا يمؾ  ذًمؽ ًمتٙمثػم إَُْمقاِل وإَْرِصَدِة همػِم آهِبلم ذم 

٤مٟمٞمي٦ٍم وٓ ىِمْٞمٛم٦ٍم إِْٟم٤ًمٟمٞمي٦ٍم. ؾمٌٞمؾ  ذًمؽ سم٠َمي  ذيٕم٦ٍم رسمي

يـ. اومْم٦م سم٤مًمد   ب. ُمت٤مضمرُة اًمري

اومْم٦م سمِدْيٜمِٝمؿ ُم٤م ِؾ قمغم ُمت٤مضمرة اًمري
ِِ ٓ ـْ َأْوَوِح اًمدي ـْ شمنميٕم٤مٍت  إِني ُِم اسْمَتَدقُمقه ُِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وذم ُمًٜمد أب يٕمغم 4126احلدود سم٤مب: رضمؿ اًمٞمٝمقد أهؾ اًمذُم٦م ذم اًمزٟم٤م )ح/ رواه ُمًٚمؿ ك:  (1)

 (. 3123)ح/

 (.1/1ش )شمٗمًػم اًمرازي» (3)
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ـْ َأطْمٙم٤مٍم شمتقاومؼ وَرهم٤ٌمِتؿ اجِلٜمًْٞمي٦م واعمذهٌٞمي٦م وىمٌؾ ذًم ـْ وَأطْمَدصُمقُه ُِم ٦م ومِٛم ؽ اًمٕم٘مديي

 ذًمؽ:

 اعمت٤مضمرُة سم٤مًمٕم٘مٞمدة:

ٝمؿ ُمقآُة اًمٙم٤مومر واًمتيآُزر ُمٕمف ذم ظمٜمْدٍق واطمٍد قُمْدواًٟم٤م 
ومٞمجقز ذم ُمذهٌِٝمؿ وٟمْحَٚمتِ

 ذًمؽ 
ِ
ئًا ُمـ وراء قمغم اعمًٚمٛملم وإِْزه٤مىًم٤م َْٕرواطِمٝمؿ طِمْرًص٤م ُمٜمٝمؿ قمغم ِري٤مؾم٤متؿ وشم٠َميم 

ِِٝمؿ ُمـ دراِهَؿ  ـْ َأقْمدا صمقّن٤م وهَمْدٍر سمًم ىمد يٜم٤مًمقٟمف ُِم اَء ظمٞم٤مٟم٤مٍت حُيد  وُمٜم٤مص٥َم ضمري

 ي٘مقُمقن سمف، واًمتي٤مريُخ ؿم٤مهٌد.. 

ف اًمٞمٝمقُد اًمتيقراَة.. ويمًم يمَت٥م اًمٞمٝمقُد يمت٤مسًم٤م  وُمـ ذًمؽ تريُٗمٝمؿ ًمٚمُ٘مْرآِن يمًم طمري

اومْم٦ُم زقمٛمقا َأني قمٜمدهؿ ُُمّْمحَػ وَم٤مـمَِٛم٦َم  سم٠َمْيِدهيؿ زقمٛمقا َأٟميف ُمـ قمٜمِد اهلل ومٙمذًمؽ اًمري

 .(1)اجل٤مُمٕم٦م واًمٜمي٤مُمقَس واًمٕمٌٞمٓم٦َم واجلٗمرَ  وصحٞمٗم٦مَ 

يـ إِلؿْم٤ٌمع ؿمٝمقاِتؿ.  اعمت٤مضمرُة سم٤مًمد 

ٟمك  اومْم٦م إِْذ ُهَق اًمز  وُم٤م رٌء هق َأسْمَِمُع وٓ َأىْمٌُح ُمـ شمنميع ٟمِٙم٤مِح اعُمْتَٕم٦ِم قمٜمد اًمري

يـ، يزقمٛمقٟمف ٟمٙم٤مطًم٤م وهق واهللِ  م اهلُل سم٤مؾْمِؿ اًمد  ْحئاُل عم٤م طمري
ؾِمٗم٤مٌح،  اعمُٖمٚميُػ وآؾْمتِ

ٝمؿ يم٤مًمٚم قاط وٟمحِق ذًمؽ ممي٤م 
ِِ ٟم٤مهٞمَؽ قمـ ؿمذوذاٍت ضِمٜمًْٞمي٦ٍم ُأظْمرى َأسَم٤مطَمٝم٤م سمٕمُض قمٚمًم

٦ٌم. ًي ٨ٌٌْم ووم٤مطمِم٦ٌم ودٟم٤مَءٌة وظم  هق ظُم

ك سم٤مًمتي٘مٞمي٦م. يـ سمًم ُيًٛمي  اعمت٤مضمرُة سم٤مًمد 

ـٌ قمٜمدهؿ ُمـ َأْريم٤من ِدْيٜمِٝمؿ وُمذهٌٝمؿ ومئا شمثري٥َم قمٜمدهؿ َأْن شُمّم٤مٟمَع  ومٝمل ُريْم

ـْ ختِم٤مه، وٓ طمرَج قمٜمدهؿ َأْن شمتخغمي قمـ ِدْيٜمِؽ  اإِلحْل٤مد َأوْ  ِر َأوسم٤مًمُٙمٗمْ  ٟمحق ذًمؽ َُم

ِِؽ وشمتحٚميؾ ُمـ ىِمَٞمِٛمؽ ٕضَْمؾ ُمقىمٍػ ُوضِمْدَت ومٞمف َأوْ  سمٚمٍد َأىَمْٛم٧َم سمف  وشمتٜم٤مزَل قمـ ُم٤ٌمِد

 َأْو... إًمخ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 64-62-63-61هلل صمؿ ًمٚمت٤مريخ ) (1)
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ـٍ وٓ شمنميٍع ذم ؾمٌٞمؾ ت٘مٞمِؼ ُمراٍد َأوْ   ضم٦ٍم.سمٚمقِغ طم٤م وقمٚمٞمف ومئا اقْمت٤ٌِمَر ًمِدي

اومْم٦م:  صُٙمقُك اًمُٖمْٗمراِن قمٜمد اًمري

ك سمُّمُٙمقك اًمُٖمْٗمران اًمتل يٛمٜمحقَّن٤م  اومْم٦ُم اًمٜميّم٤مرى ومٞمًم ُيًٛمي وىمد ؿم٤مهَب٧ْم اًمري

ع قمٚمٞمٝمؿ  ٕشَْم٤ٌمقِمٝمؿ ، وشمٌٚمُٖمٝمؿ ؾمئاَم اهلل وشُمقز  لْمِ ًَ  احُل
اَر ىَمؼْمِ َٙم٦ُم شُم٘م٤مسمؾ ُزوي

ِِ وم٤معمئا

 .(1)صٙمقَك اًمُٖمْٗمراَن!!

 سمِدْيٜمِٝمؿ.ج. ُمت٤مضمرُة اعمٜم٤موم٘ملم 

ٌيح ُم٤م د اهلُل اًمٜميٙمػَم ذم ُمقاوَع قمديدٍة ُمـ يمت٤مسمف اًمٙمريِؿ وىم قمٚمٞمف ؿَم٠ْمُن سمٜمل  ًم٘مد ؿمدي

ـْ  ِٝمْؿ سمآي٤مت اهلل صمٛمٜم٤ًم ىمٚمٞمئًا.. وذم ذًمؽ شمٜمٌٞمٌف ًمٚمُٛم١ْمُمٜملم وتذيٌر هلؿ ُِم
ِِ ـْ ذا ٞمَؾ ُِم

ِِ إِْها

ف، َٕني يمئا ًَ ٌِٞمَؾ ذاشمف ويٜمٝمجقا اًمٓميريَؼ ٟمٗم ًي قَمف َأقَمز  َأْن يًٚمٙمقا اًم َم اهلل وِدْيٜمَف وَذْ

ْٟمٞم٤م ىمٚمٞمٍؾ، وًمذا ضم٤مَءِت اًمٜم ّمقُص  ـَ اًمد  ـْ َأْن ُي٤ٌمَع سمَٕمَرٍض ُِم وَأؾْمٛمك وَأضَمؾ  وَأقْمغم ُِم

َؾ سمِديـ اهلِل َأوْ  ف َأْن يَت٠َميمي ًُ ل ًمف َٟمْٗم دًة هذا اًمَققِمٞمد قمغم ُمـ شمًق  ٦ُم ُُم١َميم  قيي ـْ  اًمٜمٌي يتٓمٚمي٥َم ُِم

ِِف ُمٙم٤مٟم٦ًم َأوْ  ٤ًٌم َأوْ  ورا ـُ  ُمٜمّم ٤َِمؾم٦ًم وم٘مد روى اسم ل   ڤ قُمَٛمرَ  ِر  ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌي
َٗمَٝم٤مَء َأوْ »ىمقًمف:   ً ٤ٌَمِهل سمِِف اًْمُٕمَٚمًَمَء َوُيًَمري سمِِف اًم ـْ ـَمَٚم٥َم اًْمِٕمْٚمَؿ ًمُِٞم َف ُوضُمقَه  َُم ًمَِٞمٍْمِ

 .(3)شاًمٜمي٤مِس إًَِمْٞمِف وَمُٝمَق ذم اًمٜمي٤مرِ 
ٌِْس اًمِٕمْٚمِؿ ويمِْتًمٟمِف وم٘مْد روى َأسُمق ُهَرْيَرَة  ٤مِرُع احلٙمٞمُؿ قمـ طَم قمـ  ڤوَّنك اًمِمي

ل  ىمقًَمف  ًَم َرضُمٍؾ آشَم٤مُه اهلُل قِمْٚمًًم وَمَٙمَتَٛمفُ : »ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌي ـَ  َأي  َج٤مٍم ُِم
َأجْلََٛمُف اهلُل َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم سمِٚمِ

 .(2)شَٟم٤مرٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي٤مرات» (1) ش صمقاب إقمًمل»(، واٟمٔمر: 243/ 11ش: )وؾم٤مِؾ اًمِمٞمٕم٦م»(، 123)صش: يم٤مُمؾ اًمز 

 (. 11)ص

 ( وىم٤مل قمٜمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين: صحٞمح ًمٖمػمه.119ش )ؾمٜمٜمف»رواه اسمـ ُم٤مضم٦م ذم  (3)

(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 2618أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: اًمٕمٚمؿ، سم٤مب: يمراهٞم٦م ُمٜمع اًمٕمٚمؿ، سمرىمؿ: ) (2)

 (.6384، سمرىمؿ: )شصحٞمح اجل٤مُمع»
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يـ: ٌَف سملم اعمٜم٤موم٘ملم واًمَٞمُٝمقِد ذم اعمت٤مضمرِة سم٤مًمد   وضمُف اًمِمي

يـ وهذا اعمٕمٜمك ًم دى اعمٜم٤موم٘ملم ضمكِم  وواوٌح.. ومٙمًم َأني اًمَٞمُٝمقَد يت٤مضمرون سم٤مًمد 

ٟمك إِْرو٤مًء َْٕذاومِٝمؿ.. ومٙمذًمؽ اعمٜم٤موم٘مقن  ًملم َأطْمٙم٤مَم اهلل وطُمُدوَده يمًم ذم اًمز  ُُمٌد 

ٌْدِ  ٦ِم قَم ٦ًٌَم ذم اعم٤مل يمًم ذم ىمّمي ـي قمغم ذًمؽ َرهْم َٟمك، سمْؾ وُيْرهِمُٛمقّن ٝمؿ اًمز 
ِِ  اهلل َيْرَوقَن إِلَُم٤م

ـِ ُأَب   ـِ ؾَمُٚمقَل َرْأِس اعمٜم٤موم٘ملم اًمذي َٟمَزَل ومٞمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم  سم ڍ ڌ ڌ ڎ }سم

 .[22]ؾمقرة اًمٜمقر:  {ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک

َتف وظم٤مَن َأَُم٤مَٟمَتف واسْمت٤مع ِدْيٜمَف وشم٤مضمر ـْ ظمَٗمر ِذُمي سمف سمٛمقآشمِف ًمٚمَٞمُٝمقِد  وذم اعمٜم٤موم٘ملم َُم

ٍث سمٕم٘مٞمدٍة َأوْ  ٌَْدإٍ َأْو...  واعمنميملم همػَم آسمٍِف وٓ ُُمْٙمؽَمِ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }َُم

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .[11ة احلنم:]ؾمقر {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ِِف هلل وًمَرؾُمقًمِف  ٤مدَق ذم وٓ ـَ اًمّمي وًمٚمُٛم١ْمُمٜملم جُي٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصإِني اعُم١ْمُم

ف ذم ذًمؽ إقِْمئاُء يمٚمٛم٦ِم اهلل وذم ؾمٌٞمِؾ هذا اهلَْدِف َيٌِٞمع ُروطَمف وُم٤مًَمف عمقٓه  شمٕم٤ممم ومه 

ف ت٘مٞمً٘م٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًُ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ }ـمٞم ٦ًٌم سمذًمؽ ٟمٗم

 .أي٦م [111]ؾمقرة اًمتقسم٦م:  {ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې

قمل  ف وهقاه ومٝمق طملم يدي
ًِ ـْ ُمع ؿمٞمٓم٤مٟمف وٟمٗم ٤م اعمٜم٤مومُؼ ومٝمق يت٤مضمر َأْيًْم٤م وًمٙم َأُمي

ـُ اًمقَٓء هلل وًمَرؾُمقًمِف 
اَر أظِمرة وإِٟميًم  يريد سمذًمؽ َوضْمَف اهللِ ٓ ملسو هيلع هللا ىلصاإِلْيًمَن وُيْٕمٚمِ وٓ اًمدي

ِِِر سملم اًمٗمري٘ملِم يرىم٥ُم  ٤مِة اًمٕم٤م ْٟمٞم٤م، ومؽماه يم٤مًمِمي ٌْتٖم٤مه وَُمْ٘مِّمُده تّمٞمُؾ ٟمّمٞمٌِف ُمـ اًمد  ُُم

ِِٝمؿ ىم٤مل  ٦م اعم١ُْمُمٜملم قمغم َأقْمدا إطَْمداَث وظمّمقًص٤م ذم ؾم٤مطم٦م اجِلٝم٤مد، وم٢مِْن رضَمح٧ْم يِمٗمي

ـْ  ْ َأيُم ِؿ َأمَل
ِِ ـَ ٟمّمٞمٌل ُمـ اًمٖمٜم٤م ٤مِر اْٟمَح٤مَز إًَِمٞمٝمؿ هلؿ: َأْي ٦م اًمُٙمٗمي ُمٕمٙمؿ؟ وإَِذا رضَمح٧ْم يمِٗمي

ِِف وَأظْمئاىِمف  ٤مُهْؿ، ومٝمق ُمت٤مضمٌر سمِدْيٜمِف وىِمَٞمِٛمف وُم٤ٌمد ٤ًٌم صمٛمٜم٤ًم خِلٞم٤مٟمتِف ودراهَؿ عمقآشمف إِيي ُُمٓم٤مًم

 َُمْٓمَٛمِٕمف
ِ
 .(1)ذم ؾمٌٞمؾ إؿِْم٤ٌمِع َّنِٛمف وت٘مٞمِؼ همرِوف وإِْرواء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.311، ص )شدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره» (1)
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ُد هذا اعمٕمٜمك وجُيٚم ٞمف ىمقًُمف ہ ہ  ہہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}شمٕم٤ممم:  ُي١َميم 

﮻  ﮲ ۓ ۓ ے ےھ  ھ ھ ھ ﮺   ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳

   ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽   .[72-73]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:  {﮼ 

ْيٜمِف، إِٟميؽ دمده َأطْمرَص اًمٜمي٤مس قمغم طمٞم٤مٍة، ومَٞمْحَٛمُد هذا ؿَم٠ْمُن اعمٜم٤مومؼ ذم ُمت٤مضمرشمِف سمدِ 

اٍت طمتيك يذوَب  ف قمٚمٞمف طَمَنَ ًُ ٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وشمذه٥ُم ٟمٗم اًمٜميج٤مَة وومقاَت اًمِمي

ٍِِؾ.  يمٛمًدا إِْن وم٤مشمْتف همٜمٞمٛم٦ٌم َأْوَأوْمَٚمَت٧ْم ُمٜمف وُمْرص٦ٌم ًمتحّمٞمؾ ُدْٟمٞم٤م وم٤مٟمٞم٦ٍم َأْو ُمت٤مٍع َزا

ٌَف اعمٜم٤موم٘مقن اًمٞمَ  ، وذم اعم٘م٤مسمؾ  ُٝمقَد ذم ضَمَِمِٕمٝمؿ اًم٤ٌمًمِغ وـَمَٛمِٕمٝمؿ اًمذي ٓوىمد َأؿْم حُيد 

يٜم٤مِر سُمْخئًا.. ىم٤مل  ْرَهِؿ واًمد  ـْ َأطْمرِصٝمؿ قمغم اًمد  ٤م وُِم ُهْؿ ُمـ َأؿمح  اًمٜمي٤مس ؿُمحًّ

 .أي٦م [27]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:  {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ}ؾمٌح٤مٟمف: 

ـْ  يـ جيد شمقاومً٘م٤م  وَُم ـْ ضمٝم٦م ُمت٤مضمرِة َأْهٚمِف سم٤مًمد  َؾ ؿَم٠ْمَن اًمٜم ٗم٤مق ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُِم شَم٠َمُمي

٤ًٌم..  قمجٞم

ِل.. وم٢مِمَم  سمْؾ ًم٘مد وم٤مق ُمٜم٤موم٘مقا زُم٤مٟمِٜم٤م ُم٤م  ـِ إَوي ُم يم٤من قمٚمٞمف طم٤مُل اًمٜم ٗم٤مِق ذم اًمزي

ـْ شم٤مضمروا سمِدْيٜمِٝمؿ ومَقاًمقا وآَزُروا َأقْمداَء اهلل ويم٤مٟمقا ظَمَقٟم٦ًم ًمدِ  ْيٜمِٝمؿ وضمقاؾمٞمَس ضم٤مٟم٥م َُم

ف وم٤مسْمَت٤مَع ِدْيٜمَف ُم٘م٤مسمَؾ ؿمٝمقاٍت  ًُ قمغم َأْوـم٤مِّنؿ وؿمٕمقهِبؿ، ُوضِمَد ُمـ ه٤مٟم٧ْم قمٚمٞمف ٟمٗم

ؿ ومٞمٝم٤م َأوْ  ُم٦ٍم رشَمع ومٞمٝم٤م َأوْ  شم٘محي اٍت حمري ٌََٕمف َأوْ  ُمٚمذي رهم٦ٌٍم ذم قمَرٍض ُمـ َأقْمراِض  َهقًى اشمي

ف إًَِمْٞمف. ْٟمٞم٤م شمِمقي  اًمد 

 اًمٜم ٗم٤مق
ِ
  وًمٞمًقا- ومٝمٜم٤مك ُمـ قمٚمًمء

ٍ
ٓي قمغم ُم٤مء َِِؿ  -إِ  ىمْد ًمًٌِقا اًمٕمًم

ٍ
ؿ قمٚمًمء ؾمقء إِّني

ِت..  ِِِد واعمجئاي ٗمح٤مِت اإِلؾْمئاُمٞمي٦َم ذم اجلرا روا اًمّمي وُأضْمِرَي٧ْم ُمٕمٝمؿ اعم٘م٤مسمئاُت وشمّمدي

وضم٦ِم اعمًٚمٛم٦ِم َأوْ  .. وسم٘م٤مُء اًمزي ًٓ سم٤م آؾمتٝمئايمل  قمٜمدهؿ طمئا ٌََح اًمر  ضُمٝم٤م  طمتيك َأْص شمزو 

٦ِم َأوْ سمَ  ُمـ اًمٙم٤مومر ٓ اومْم٦م  اًمٜميٍْماٟمٞمي٦ِم َأوْ  ٠ْمَس سمف.. وشم٘م٤مرُب إَْدي٤مِن ُمع اًمٞمٝمقديي اًمري
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ٌِِز واًمقاىمُع اعمٕم٤مُس يدقمق إًَِمٞمف.. وظُمْذ ُمـ اًمٗمت٤موى اًمتل ٓ ظُمٓم٤مَم هل٤م وٓ ِزَُم٤مَم،  ضم٤م

َتٜمٌد ذقمل  َيْْمٌُِٓمٝم٤م، وٓ ىمقاقمُد ومِْ٘مٝمٞمي٦ٌم تٙمُٛمٝم٤م وٓ شم٘مقى ُمـ اهلل تقـمُ  ًْ ٝم٤م ًمٞمس هل٤م ُُم

ًٓ وإَِذا سم٤معمحٔمقِر ُم٤ٌمطًم٤م وإَِذا سم٤مسْمتٕم٤مِث اعمَْرَأِة وطمٞمدًة ًمٌئاد اًمَٖمْرِب  وم٢مَِذا سم٤محلرام طمئا

ٚمًئاٍت سمحِمٛم٦م ٓ وهمػِمه٤م ٓ ًْ ضم٤مل ذم ُُم شمثري٥َم  طمرَج ومٞمف، وطمتيك متثٞمٚمٝم٤م ُمع اًمر 

٥ٌم ومٞمف ورة ُمرهمي َحرِة ًمٚمِٕمئاج قمٜمد اًميي ًي ه٤مب إِمَم اًم .. يمؾ  ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م ومٞمف، وإَِذا سم٤مًمذي

٤ٌَمَر قمٚمٞمف وهق ُمـ دواقمل  وهمػُمه ممي٤م ٓ ٌِِز وُُم٤ٌمٌح وَُمنْموٌع وٓ هُم طَمٍْمَ ًمف وارٌد وضم٤م

ك ُمع آْٟمِٗمت٤مِح اًمٕم٤معمل   ات وممي٤م يتٛمِمي اًمتيْٞمًػم وُُمئاَءَُم٦ِم اًمقاىمِع وُُمقايم٦ٌم اعُمًتجدي

٦ِم واًمٙمٚمًمِت وروِح اًمتيٕم٤ميش ُمع أظَمِر.. وظُمْذ ُمـ هذه اًمَٗمْٚمًٗم٤مِت اعمَْٛمجقضم

ِػ واًمتيْدًمٞمِس اعمِ٘مٞم٧ِم ممي٤م يت٤مضمر سمف قمٚمًمُء اًمٜم ٗم٤مق وُمِم٤ميُخ 
ِِ ا اعمٕمًقًم٦ِم واًمتيْٚمٌٞمِس اًمزي

ـْ طم٤مضم٦م اجُلْٛمُٝمقر.. هَم٤ٌمِت وُم٤م يٓمٚمٌف اعمِم٤مهدون وُم٤م هق ُِم  شمٚمٌٞم٦ِم اًمري

ـُ قُمَٞمْٞمٜم٦ََم  ىم٤مل ؾُمْٗمَٞم٤ُمن ٚمػ-يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن »: (1)$سم ًي ـْ  -َأْي اًم د ُِم ًَ ـْ وم َُم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ أب قمٛمران، ُمٞمٛمقن اهلئازم، ُمقمم حمٛمد سمـ ُمزاطمؿ، أظمل اًمْمح٤مك سمـ هق: ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  (1)

ُمزاطمؿ، اإلُم٤مم اًمٙمٌػم، طم٤مومظ اًمٕمٍم، ؿمٞمخ اإلؾمئام، أسمق حمٛمد اهلئازم، اًمٙمقذم، صمؿ اعمٙمل. ُمقًمده: 

سم٤مًمٙمقوم٦م، ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وُم٤م٦ِم. وـمٚم٥م احلدي٨م وهق طمدث، سمؾ همئام، وًم٘مل اًمٙم٤ٌمر، ومحؾ قمٜمٝمؿ 

د، ومجع، وصٜمػ، وقمٛمر دهًرا، وازدطمؿ اخلٚمؼ قمٚمٞمف، واٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمق قمٚمًًم مج٤ًّم، وأشم٘مـ، وضمق

اإلؾمٜم٤مد، ورطمؾ إًمٞمف ُمـ اًمٌئاد، وأحلؼ إطمٗم٤مد سم٤مٕضمداد. وًم٘مد يم٤من ظمٚمؼ ُمـ ـمٚم٦ٌم احلدي٨م 

وضم٤مور قمٜمده  ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: إلُم٤مُمتف وقمٚمق إؾمٜم٤مده. ٞم٤م٘ميتٙمٚمٗمقن احل٩م، وُم٤م اعمحرك هلؿ ؾمقى ًمُ 

 همػم واطمد ُمـ احلٗم٤مظ.

٤ٌمر أصح٤مسمف اعمٙمثريـ قمٜمف: احلٛمٞمدي، واًمِم٤مومٕمل، واسمـ اعمديٜمل، وأمحد، وإسمراهٞمؿ وُمـ يم

اًمرُم٤مدي. ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: ًمقٓ ُم٤مًمؽ وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، ًمذه٥م قمٚمؿ احلج٤مز. وقمٜمف، ىم٤مل: 

وضمدت أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم يمٚمٝم٤م قمٜمد اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، ؾمقى ؾمت٦م أطم٤مدي٨م، ووضمدت٤م يمٚمٝم٤م قمٜمد ُم٤مًمؽ 

ٝمذا يقوح ًمؽ ؾمٕم٦م داِرة ؾمٗمٞم٤من ذم اًمٕمٚمؿ، وذًمؽ ٕٟميف وؿ أطم٤مدي٨م ؾمقى صمئاصملم طمديًث٤م. وم

اًمٕمراىمٞملم إمم أطم٤مدي٨م احلج٤مزيلم. وارتؾ، وًم٘مل ظمٚمً٘م٤م يمثػًما ُم٤م ًم٘مٞمٝمؿ ُم٤مًمؽ، ومه٤م ٟمٔمػمان ذم 

 =اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي: يم٤من  اإلشم٘م٤من، وًمٙمـ ُم٤مًمًٙم٤م أضمؾ وأقمغم، ومٕمٜمده ٟم٤مومع، وؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي. ىم٤مل قمٌد



 360 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ٌٌَف ُمـ اًمٜميّم٤مرى ٌي٤مِدٟم٤م ومٗمٞمف ؿَم ـْ قُم د ُِم ًَ ـْ وم ٌٌَف ُمـ اًمَٞمُٝمقِد وَُم ٜم٤م ومٗمٞمف ؿَم
ِِ  .(1)شقمٚمًم

ر   ـْ سم٤مب َأْومَم ُمـ شمّمدي ـْ هلؿ طَمظ  ُمـ اًمٕمٚمؿ ومِٛم وم٢مَِذا يم٤مٟم٧ْم هذه دم٤موزاُت َُم

اهلل  َأني َرؾُمقَل  ڤاًمُٗمْتٞم٤م سمئا قِمْٚمٍؿ وصَٕمدوا اعمٜم٤مسمَر سمئا شَمْ٘مًقى.. قمـ َأِب ُهَرْيَرَة 

ضُمُؾ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم وُيْٛمِز »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص ِؿ ُيّْمٌُِح اًمري
ْٞمِؾ اعمُْْٔمٚمِ قَْمًَمِل ومَِتٜم٤ًم يمِ٘مَٓمِع اًمٚمي ْٕ سَم٤مِدُروا سم٤م

ْٟمٞم٤موُيْٛمِز ُُم١ْمُمِ يَم٤مومًِرا   .(3)شٜم٤ًم وُيّْمٌُِح يم٤مومًرا يٌٞمُع ِدْيٜمَف سمَٕمَرٍض ُمـ اًمد 

ٌْدِ  ـِ قَمْٛمِرو اهللِ وذم احلدي٨ِم أظَمِر قمـ قَم ـِ اًمَٕم٤مِص  سم ىم٤مل: ىم٤مل َرؾُمقُل  ڤسم

ـْ َيْ٘مٌُِض اًْمِٕمْٚمَؿ  إِني اهللَ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ـَ اًمٜمي٤مِس َوًَمٙمِ َيْ٘مٌُِض اًْمِٕمْٚمَؿ اْٟمتَِزاقًم٤م َيٜمَْتِزقُمُف ُِم

 ٌْ  سمَِ٘م
ِ
ِئُٚمقا وَم٠َموْمَتْقا سمَِٖمػْمِ قِمْٚمؿٍ ِض اًْمُٕمَٚمًَمء ًُ ًٓ وَم ٤م َذ اًمٜمي٤مُس ُرُءوؾًم٤م ضُمٝمي َ ٌِْؼ قَم٤معم٤ًِم، اختي ْ ُي  ، وَم٢مَِذا مَل

 .(2)شوَمَْمٚم قا َوَأَوٚم قا

ِٗٔذ.  ايٖجايح عؼش: ْكُض ايَع

 قمـ ومريٍؼ ُمـ سمٜمل إِْهاِِٞمَؾ: -قمزي ذم قُمئاه-ؾِمَٛم٦ٌم ُمـ ؾِمًمِت اًمُٙمْٗمِر طمٞم٨م ي٘مقل 

 .[111]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مس سمحدي٨م احلج٤مز. ىم٤مل طمرُمٚم٦م: ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل: ُم٤م رأي٧م أطمًدا اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم =

ومٞمف ُمـ آًم٦م اًمٕمٚمؿ ُم٤م ذم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، وُم٤م رأي٧م أيمػ قمـ اًمٗمتٞم٤م ُمٜمف، ىم٤مل: وُم٤م رأي٧م أطمًدا 

اهلل سمـ وه٥م: ٓ أقمٚمؿ أطمًدا أقمٚمؿ سمتٗمًػم اًم٘مرآن ُمـ اسمـ  أطمًـ شمٗمًػًما ًمٚمحدي٨م ُمٜمف. ىم٤مل قمٌد

، شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»ٜمٌؾ أقمٚمؿ سم٤مًمًٜمـ ُمـ ؾمٗمٞم٤من. يٜمٔمر: قمٞمٞمٜم٦م، وىم٤مل: أمحد سمـ طم

 (.117/ 4(، تذي٥م اًمتٝمذي٥م )414/ 8، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 177/ 11ًمٚمٛمزي )

 (.1/189) $اًمٗمت٤موى ًمِمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (1)

شمٔم٤مهر اًمٗمتـ، سمرىمؿ: أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اإليًمن، سم٤مب: احل٨م قمغم اعم٤ٌمدرة سم٤مٕقمًمل ىمٌؾ  (3)

(118.) 

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: 111أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمٕمٚمؿ، سم٤مب: يمٞمػ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ، سمرىمؿ: ) (2)

 (.3672/1اًمٕمٚمؿ، سم٤مب: رومع اًمٕمٚمؿ وىمٌْمف...، سمرىمؿ: )
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ؼ  ًْ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ }وهق يمذًمؽ قمئاُم٦ٌم ُمـ قمئاُم٤مِت اًمِٗم

 .[113]ؾمقرة إقمراف:  {ۈ ٴۇ

ِِِؾ اًمٜم ٗم٤مق ومٗمل طمد ٌْدُ وهق ُمـ دٓ ـُ قَمْٛمِرو اهلل ي٨م صٗم٤مِت اعمٜم٤مومؼ اًمذي رواه قَم  سم

ـِ اًمَٕم٤مِص   .(1)شوإَِذا قَم٤مَهَد هَمَدرَ : »ملسو هيلع هللا ىلصذيَمر ُمٜمٝم٤م  ڤسم

ـْ ذه٧ٌْم ُُمُروَءُتؿ وظمػي ِدْيٜمُٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصسمْؾ قمدي َرؾُمقُل اهلل   ـْ يم٤من ُُمتيّمًٗم٤م سمذًمؽ ممي َُم

ـُ َُم٤مًمٍِؽ  وم٘م٤مل ومٞمًم رواه قمٜمف َأَٟمُس  ـْ  َٓ » ڤسم َٓ  َٓ  إِْيًَمَن عمَِ ـْ  َ
ـَ عمِ َٓ ِدْي  َأَُم٤مَٟم٦َم ًَمُف َو

 .(3)شقَمْٝمَد ًَمفُ 

دُ  ـُ يَمْٕم٥ٍم اًم٘مرفمل   ىم٤مل حُمَٛمي ـي قمٚمٞمف اًْمٌَْٖمل  :$سم ـي ومٞمف يُم ـْ يُم صمئاُث ظِمّم٤مٍل َُم

 .[42]ؾمقرة وم٤مـمر: {ۉ ې ې ې ې ىى}َرْأ ىمقًَمف شمٕم٤ممم: واًمٜميْٙم٨م واعمَْْٙمر، واىمْ 

ڀ ٺ ٺ ڀ }،  [32]ؾمقرة يقٟمس:  {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ} 

[11]ؾمقرة اًمٗمتح:  {ٺ ٺٿ
(2). 

شم ٦ٌَُم قمغم ٟم٘مِض اًمَٕمْٝمِد:  أصم٤مُر اعمؽَُمَ

٘م٤مِق وزرِع اًمٕمداوات وإطَْم٘م٤مِد وٟمزِع اًمث َ٘م٦م  إِني ٟم٘مَض اًْمَٕمْٝمِد ُُم١َمدٍّ إِمَم اخِلئاف واًمِم 

ـْ آصم٤مره َأٟميف:  سملم اًمٜمي٤مس وًمذا يم٤من ُِم

 ُمقضم٥ٌم ًمٚميْٕمٜم٦َِم وىمًقِة اًم٘مٚم٥م. -1

]ؾمقرة  {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ}: ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

 .[12اعم٤مِدة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اإليًمن، 24أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اإليًمن، سم٤مب: فمٚمؿ دون فمٚمؿ، سمرىمؿ: ) (1)

 (.18ٜم٤مومؼ، سمرىمؿ: )سم٤مب: سمٞم٤من ظمّم٤مل اعم

 (.7179، سمرىمؿ: )شصحٞمح اجل٤مُمع»(، وهمػمه، وصححف إًم٤ٌمين ذم 2/121أظمرضمف أمحد ) (3)

 سمـ محٞمد واسمـ اعمٜمذر واسمـ أب طم٤مشمؿ ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ. ( ًمٕمٌد7/26ش )اًمدر اعمٜمثقر»قمزاه اًمًٞمقـمل ذم  (2)
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ْٟمٞم٤م وأظِمَرِة. -3  ُُمًٌ ٥ٌم ًمٚمُخْناِن ذم اًمد 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳   ہ ہ ہ ہ ھ} ىم٤مل اعمقمم:

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻  .[37]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {﮴ ﮵ ﮶

2- .
ِ
 اْٟمتِِم٤مُر اًم٘متؾ وشمًٚم ُط إقَْمداء

ـُ  ٌي٤مٍس  روى اسم ئاُم:  ڤقَم ًي ئاُة واًم َٟمَ٘مَض  مَخٌْس سمَخْٛمٍس َُم٤م»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمي

ُهؿْ  ٓي ؾَمٚميَط اهللُ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ قَمُدوي  .(1)شىَمْقٌم اًْمَٕمْٝمَد إِ

 قمٜمد اهلل.ذاُر اخلَْٚمِؼ  -4

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[16-11]ؾمقرة إٟمٗم٤مل:  {ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 أ. ٟم٘مُض اًمٞمَُٝمقِد ًمٚمٕمٝمقد. 

ِص اًمتل اشم ّمػ هب٤م اًم
ِِ ـْ َأظمص  اخلّم٤م ٌََتٝم٤م اًمُ٘مْرآُن إِني ُِم َٞمُٝمقُد ٟم٘مْمٝمؿ اًمُٕمٝمقَد ًمذا َأصْم

هلؿ ذم ُمقاوَع قمديدٍة ويمٗمك سمف ؿم٤مهًدا ودًمٞمئًا.. ًم٘مد َأْصٌَح٧ْم قم٤مًرا ذم ضمٌلم هَيُقٍد 

ـْ قَمْٝمٍد!..  ٓ ٟمٞمَئ٦ِم.. ومٙمْؿ ٟم٘مْمقا ُِم ْهُر، سمْؾ ٓزُم٦ٌم ُمـ ًمقازم َأظْمئاىمٞمي٤مِتؿ اًمدي يٖمًٚمف اًمدي

٦ٍم!.. ويم ـْ ِذُمي ـْ ويمْؿ ظمَٗمروا ُِم ـْ قم٘مقٍد!.. ومِٛم ـْ ُمقاصمٞمَؼ!.. ويمْؿ ٟمَ٘مْمقا ُِم ْؿ ٟمَٙمثقا ُِم

يْمتقر َٟم٤مِسُ اًمٕمٛمر سم٘مقًمف: ذًمؽ ُم٤م ضمقع إمَِم أي٤مِت اًمتل » َأؿَم٤مَر إًَِمٞمف اًمد  سمٕمد اًمر 

ِِٞمَؾ ٟمجده٤م قمغم صمئاصم٦ِم َأْوضُمٍف:  وَردْت ذم سمٞم٤من َأظْمِذ اًمَٕمْٝمِد واعمٞمث٤مِق قمغم سمٜمل إِْها

ٓي َأٟميف َأظَمَذ قمٚمٞمٝمؿ اًمَٕمْٝمَد واعمٞمث٤مَق.. يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: آي٤مٍت جُمَْٛمٚم٦م ملْ ُيٌلمي  ڃ } ومٞمٝم٤م إِ

ۇ ۇ ۆ ۆ }.  ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم: [41]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {ڃ ڃ چ

 .[111]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {ۈ ۈٴۇ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمرىمؿ: ش صحٞمح اجل٤مُمع»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 11993ش )اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (1)

(2341.) 
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ۆ ۆ ۈ } وآي٤مٍت ومٞمٝم٤م إؿَِم٤مرٌة ُمقضمزٌة إمَِم ٟمقع اعمٞمث٤مق.. يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې
 .[92]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ } آي٤مٍت ومٞمٝم٤م رٌء ُمـ اًمتيْٗمّمٞمؾ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 .[82]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {ى ى ائ ائ ەئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ } ه:ئاويم٘مقًمف قمزي ذم قمُ 

 .[84]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 : ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ }ويم٘مقًمف ضمؾي وقمزي

 .[187]ؾمقرة آل قمٛمران:  {ڀ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[13]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڻ ڻ ڻ

 {ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ} وىمقًمف شمٕم٤ممم:
 .[169]ؾمقرة إقمراف: 

 ظمئاص٦ُم ُم٤م ذيَمره قمٚمًمُء اًمتيْٗمًػم ذم هذه أي٤مت:

ٞمَؾ اًمَٕمْٝمَد واعمٞمث٤مَق َأْن ُي١ْمُِمٜمقا سم٤مًمتيقراِة مُجْٚم٦ًم ويٕمٛمٚمقا سمًم 
ِِ َأني اهلَل َأظَمَذ قمغم سمٜمل إِْها

 : ي  ٌْدِ  صمٜمل ُيقُٟمُس طمدي »ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمئًا.. ىم٤مل اإِلَُم٤مُم اًمٓميؼَمَ ـُ قَم ـُ  سم َٟم٤م اسْم  إقَْمغَم ىم٤مل َأظْمؼَمَ
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ـُ  ـْ قمٜمد رسم ف سم٤مًَْٕمقاح ىم٤مل  ڠَزْيٍد: عمي٤م رضَمع ُُمقؾَمك  َوْه٥ٍم ىم٤مل: ىم٤مل اسم ُِم

ِِٞمَؾ: إِني هذه إًَْمقاَح ومٞمٝم٤م يمت٤مُب اهلل وَأُْمُره اًمذي َأَُمَريُمْؿ سمف وَّنْٞمُف  ًم٘مقُمف ُمـ سمٜمل إِْها

واهللِ طمتيك ٟمرى اهللَ ضمٝمرًة، طمتيك  : وُمـ َي٠ْمظُمُذ سم٘مقًمؽ َأْٟم٧َم، ٓاًمذي ّن٤ميمؿ قمٜمف، وم٘م٤مًمقا

ُيٙمٚم ٛمٜم٤م يمًم يمٚميَٛمؽ َأْٟم٧َم ي٤م  يٓمٚمع اهلُل قمٚمٞمٜم٤م، ومٞم٘مقل: هذا يمت٤مب ومخذوه، ومًم ًمف ٓ

ُُمقؾَمك، ومٞم٘مقل: هذا يمت٤مب ومخذوه، ىم٤مل: ومج٤مَءْت همْم٦ٌم ُمـ اهلل ومج٤مَءْتؿ ص٤مقم٘م٦ٌم 

٤مل: صُمؿي َأطْمٞم٤مهؿ اهلل سمٕمد ُمقِتؿ، وم٘م٤مل هلؿ ُُمقؾَمك: ظُمُذوا ومّمِٕمَ٘مْتٝمؿ ومًمشمقا َأمْجٕمقن، ىم

 َأَص٤مسَمُٙمْؿ؟ ىم٤مًمقا: ُِمْتٜم٤َم صُمؿي طمٞم ْٞمٜم٤م، ىم٤مل ظُمُذوا 
ٍ
يمت٤مَب اهلل وم٘م٤مًمقا: ٓ، ىم٤مل: َأي  رء

ٌََؾ ومقىَمٝمؿ، ومِ٘مٞمَؾ هلؿ: َأشَمْٕمِروُمقَن  َٙمَتف ومٜمََتَ٘م٧ِم اجَل
ِِ يمت٤مَب اهلل، ىم٤مًمقا: ٓ، ومٌَٕم٨م اهلل ُمئا

ٓي ـَمَرطْمٜم٤مه قمٚمٞمٙمؿ، ىم٤مل:  هذا؟ ىم٤مًمقا: َٟمَٕمْؿ، هذا اًمٓم قر، ىم٤مل: ظُمُذوا اًمٙمت٤مَب وإِ

 .(1)شوم٠َمظَمُذوه سم٤معمٞمث٤مِق 

ٓي »وىمد ذيَمر اًمُ٘مْرـُمٌِل  ٟمحَقه وومٞمف:  ٓي شُمْمٞم ٕمقه٤م وإِ ظُمُذوه٤م وقمٚمٞمٙمؿ اعمٞمث٤مُق َأ

ٌََؾ، ومًجدوا شمقسم٦ًم هلِل وَأظَمُذوا اًمتيقراَة سم٤م  .(3)شعمٞمث٤مقَأؾْمَ٘مَط قمٚمٞمٙمؿ اجَل

 : ازي  ٓي يٕمقدوا إِمَم ُم٤م»وىم٤مل اًمري ـْ قم٤ٌمدِة  َأقْمَٓمقا اًمَٕمْٝمَد واعمٞمث٤مَق َأ يم٤من ُمٜمٝمؿ ُِم

ٝمؿ وهذا  ًِ اًمِٕمْجِؾ، وَأْن ي٘مقُمقا سم٤مًمتيقراة ومٙم٤من هذا قمٝمًدا وُمقصمً٘م٤م ضمَٕمٚمقه هلل قمغم َأْٟمُٗم

ٚمِؿٍ  ًْ  .(2)شاظْمتٞم٤مُر َأِب ُُم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا ٕصمر وإن يم٤من قمـ سمٜمل إهاِٞمؾ ومٚمٞمس خم٤مًمًٗم٤م عم٤م ذم اًم٘مرآن سمؾ  (1/234ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)

﮴  }هق إمم اعمقاوم٘م٦م أىمرب، ومٜمجد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

﮾  ﮿ وىمقًمف:  [16-11]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

]ؾمقرة  {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}

 .[62]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ}، وىمقًمف: [171إقمراف:

 (.1/234ش )شمٗمًػمه»(، أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم 1/427ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»يٜمٔمر:  (3)

 (.2/117ش )شمٗمًػم اًمرازي» (2)
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 : ـُ ًَ  .(1)يٕمٜمل: اًمتيقراةَ ،  [92]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {ۋ ۅ ۅ ۉ}وىم٤مل احَل

ـُ  ٌي٤مٍس: اًمذي آشم٤مهؿ اهلُل هق اًمتيقراة وىم٤مل اسم قَم
سمٞمع:  .(3) ي٘مقل »وىم٤مل َأسُمق اًْمَٕم٤مًمَِٞم٦ِم واًمري

  .(2)شذم اًمتيقراِة واقْمَٛمُٚمقا سمف اىْمَرُءوا ُم٤م

 : ي  ؼَمِ ٤م اًمَٕمٝمْ »وىم٤مل اًمٓمي ـي وَأُمي ْٞمَؾ ٟمٌٞميٝمؿ ًمٞمٕمٛمٚم
ِِ ُد: وم٢مِٟميف اعمٞمث٤مُق اًمذي َأقْمٓمْتف سمٜمق إِْها

ًة سمٕمد ُأظْمرى  .(4)شسمًم ذم اًمتيقراة ُمري

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ }وىم٤مل قمٜمد شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ِِٞمَؾ سم٢مىَِم٤مُم٦م »: ، ىم٤مل[169]ؾمقرة إقمراف: {ەئ هق َأظْمُذ اهلل اًمُٕمٝمقد قمغم سمٜمل إِْها

 .(1)شاًمتيقراِة واًمٕمٛمِؾ سمًم ومٞمٝم٤م

ؾُمقِل  ٞمَؾ اًمَٕمْٝمَد واعمٞمث٤مَق َأْن ُي١ْمُِمٜمُقا سم٤مًمري
ِِ  : وم٢مَِذا ُم٤مملسو هيلع هللا ىلصَأني اهلل َأظَمَذ قمغم سمٜمل إِْها

ـْ قِمٜمْدِ  ملسو هيلع هللا ىلصسُمِٕم٨َم  ٤ٌمقُمف وسمٞم٤مُٟمف ًمٚمٜمي٤مس، َأٟميف َرؾُمقٌل ُِم ؿ جيدوٟمف ُمٙمتقسًم٤م  ًَمِزَُمٝمؿ اشم  اهلل: َّٕني

 : ي  َأظَمَذه اهلل  ومٕمٝمُد اهلل وُمٞمث٤مىُمف هق ُم٤م»قمٜمدهؿ ذم اًمتيقراِة واإِلْٟمجٞمؾِ ِ. ىم٤مل اًمٓميؼَمِ

ٍد  ٤ٌمِع حُمَٛمي إَِذا سُمِٕم٨َم واًمتيّْمديِؼ سمف وسمًم  ملسو هيلع هللا ىلصقمٚمٞمٝمؿ ذم اًمتيقراِة ُمـ اًمٕمٛمؾ سمًم ومٞمٝم٤م واشم 

ؿ  .(6)شضم٤مَء سمف ُمـ قمٜمد رهب 

ـِ وىمد وَردْت  ٌي٤مٍس وؾَمِٕمْٞمدِ  آصم٤مر ذم هذا اعمٕمٜمك قمـ اسم ـِ  قَم ي  واسم د   ً ٌَػْمٍ واًم ـِ ضُم سم

 .(7)ضُمَرْي٩ٍم وهمػمهؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/117ش )شمٗمًػم اًمرازي» (1)

ّملم صم٘م٦م إٓ أٟمف شمٙمٚمؿ ذم روايتف ( وذم اًمًٜمد داود سمـ احل1/237ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (3)

 قمـ قمٙمرُم٦م وهذا ُمٜمٝم٤م.

 (.1/111ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»(، ويٜمٔمر: 1/237ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (2)

 (.1/443ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (4)

 (. 9/117ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)

 (.1/183ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (6)

 (.1/131ش )زاد اعمًػم»( و4/4313ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اٟمٔمر:  (7)



 366 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ـُ  ٍد »يَمثػٍِم:  ىم٤مل اسم  ملسو هيلع هللا ىلصَأظَمَذ اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمَٕمْٝمَد قمغم َأًْمًٜم٦م إَْٟمٌٞم٤مَء َأْن ُي١ْمُمٜمقا سمُٛمَحٛمي

ـْ  ٦ٌٍَم ُِم هقا سمِذيْمِره ذم اًمٜمي٤مس، ومٞمٙمقٟمقا قمغم ُأْه َأُْمِره، وم٢مَِذا َأْرؾَمَٚمف اهلل  وَأْن ُيٜمق 

 .(1)ششم٤مسمٕمقه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }يدل  قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وهذا ُم٤م

 .[187]ؾمقرة آل قمٛمران:  {پ ڀ ڀ

ٞمَؾ قمغم مُجْٚم٦ٍم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م ُمٜمٝم
ِِ  ٤م:ًم٘مد َأظَمَذ اهلل ُمٞمث٤مَق سمٜمل إِْها

ٝم٤مت  اًمقوم٤مُء سم٠َمْن ٓ  وإُُمي
ِ
٤مه وٓينميمقا سمف ؿمٞمًئ٤م وَأْن حيًٜمقا إمَِم أسم٤مء ٓي إِيي يٕمٌدوا إِ

وا طم٘مقَق َأْهِؾ اعمًٙمٜم٦ِم إًَِمٞمٝمؿ وَي٠ْمُُمُروا  ويِّمُٚمقا إَْرطم٤مَم ويٕمٓمٗمقا قمغم إَْيت٤مِم وُي١َمد 

ِِِْمٝم٤م  قم٤ٌمَد اهلل سمًم َأَُمَرُهْؿ اهلل سمف وحيث قا قمغم ـم٤مقمتف وي٘مٞمٛمقا ئاَة سمحدوده٤م وومرا اًمّمي

وا زيم٤مَة َأُْمقاهِلؿ  .(3)شوُي١َمد 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}وهذا يدل  قمٚمٞمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[82]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {ەئ ائ ائ

ٓي خُيِْرَج سمٕمُْمٝمؿ سمٕمًْم٤م  َأظَمَذ اهلل ٓي ي٘متَؾ سمٕمُْمٝمؿ سمٕمًْم٤م وَأ ِِٞمَؾ سم٠َم ُمٞمث٤مَق سمٜمل إِْها

 ُمـ ِدي٤مِرهؿ.

يـ يمَ٘مَت٤مَدَة وَأِب اًمَٕم٤مًمَِٞم٦ِم واًمٓمؼمي   واًم٘مرـمٌل   (2) وهذا ىمقُل مُجْٝمقر اعُمٗمن 
ـِ  (4)  واسم

پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻٱ } وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمِف شمٕم٤ممم:، (1) يَمثػِمٍ 

 .[84]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {ڀ ڀپ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/246ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (1)

 (.1/292ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اٟمٔمر:  (3)

 (.1/294ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اٟمٔمر:  (2)

 (. 3/18ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اٟمٔمر:  (4)

 (. 1/131ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»اٟمٔمر:  (1)
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 معهم
ٝمؿ  وىمٞمؾ: أي٦ُم قمغم فم٤مهره٤م، وَأظَمذَ  ًَ ٓي ي٘متٚمقا َأْٟمُٗم اًمٕمٝمَد واعمٞمث٤مَق قمٚمٞمٝمؿ َأ

ي إمَِم ىمتؾ اًمٜميْٗمس يم٤مًمِ٘مّم٤مص يرشمٙمٌقا ُم٤م َأوْ  (1)طم٘مٞم٘م٦مً  ُي١َمد 
إىَِم٤مُم٦ِم احلرِب سمدون  َأوْ  (3)

ُي١َمد ي إمَِم إظِْمراضمٝمؿ ُمـ  طمؼٍّ ممي٤م ُي١َمد ي إمَِم ىمتؾ اًمٜميْٗمِس، ويمذًمؽ سم٠َمْن يرشمٙمٌقا ُم٤م

٤ًٌم ذم إظِْمراج سمٜمل ىَمْٞمٜمَُ٘م٤مع وسمٜمل  ملسو هيلع هللا ىلصُمع َرؾُمقِل اهلل سمٞمقِتؿ، ومٜم٘مُْمٝمؿ ًمٚمٕمٝمد  يم٤من ؾمٌ

ِِٝمؿ ُمـ اعمديٜم٦م.  اًمٜميِْمػِم وإضِْمئا

ازي   وىمد ذيَمر هذا اًم٘مقَل اًمري
واًم٘مرـمٌل   (2) 

ُل َأْومم ُمع َأني ُمٕمٜمك هذا  (4)  وإَوي

ُل ُيْٗمٝمؿ ُمـ أي٦م وم٢مِني اًم٘مقَل اًمثي٤مين ُيٗمْ  ٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُمـ سم٤مِب اًم٘مقِل صحٞمٌح وم٢مَِذا يم٤من إَوي

 َأْومم..

ـِ  ٌي٤مٍس  قمـ اسم ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ }ىم٤مل قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ڤقَم

م  [81]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: أي٦م  {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٌَُٝمُؿ اهلُل سمذًمؽ وىمد طمري ، َأٟمي

ِِٝمؿ واوْمؽمض قمٚمٞمٝم ؿ ومٞمٝم٤م ومِداَء َأْهاهؿ ومٙم٤مٟمقا ومري٘ملِم، قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمتيقراة ؾَمْٗمَؽ دُم٤م

َِِٗم٦ٌم ُمٜمٝمؿ سمٜمق ىَمْٞمٜمَُ٘م٤مَع وُهْؿ طُمَٚمٗم٤مُء اخلَْزَرِج، واًمٜميْمػُم وىُمَرْئَم٦ُم وُهْؿ طُمَٚمٗم٤مُء إَْوِس  ـم٤م

ومٙم٤مٟمقا إَِذا يم٤مٟم٧ْم سملم إَْوِس واخلَْزَرِج طمرٌب ظمَرضم٧ْم سمٜمق ىَمْٞمٜمَُ٘م٤مَع ُمع اخلَْزَرِج 

ُمع إَْوِس، ئم٤مهر يمؾ  واطمٍد ُمـ اًمٗمري٘ملم طُمَٚمٗم٤مَءه قمغم  وظمرضم٧م اًمٜميِْمػُم وىُمَرْئَم٦مُ 

قمٚمٞمٝمؿ وُم٤م  إظِْمقاٟمف طمتيك شم٤ًمومٙمقا ِدَُم٤مَءهؿ سمٞمٜمٝمؿ، وسم٠َمْيِدهيؿ اًمتيقراُة يٕمرومقن ومٞمٝم٤م ُم٤م

ٍك يٕمٌدون إَْوصم٤مَن وٓ يٕمرومقن ضَمٜمي٦ًم وٓ ٟم٤مًرا وٓ  هلؿ، وإَْوُس واخلَْزَرُج َأْهُؾ ِذْ

ًٓ وٓ طمراًُم٤م، وم٢مَِذا ووَٕم٧م احلرُب َأْوزاَره٤م اوْمتَدْوا َأْهاهؿ سمٕمًث٤م وٓ ىمٞم٤مُم٦ًم و ٓ طمئا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يم٤مٟٓمتح٤مر وٟمحقه. (1)

 أي ي٘متؾ إٟم٤ًمًٟم٤م ومٞم٘متص ُمٜمف. (3)

 (.2/164ش )شمٗمًػم اًمرازي»اٟمٔمر:  (2)

 (.3/19ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»اٟمٔمر:  (4)
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ـْ  شمّمديً٘م٤م عم٤م ذم اًمتيقراِة وَأظَمَذ سمٕمُْمٝمؿ ُمـ سمٕمٍض يٗمتدي سمٜمق ىَمْٞمٜمَُ٘م٤مَع ُم٤م يم٤من ُِم

 َأْهاهؿ ذم َأْيِدي إَْوِس.

َأَص٤مسُمقا  ُم٤م (1)قنيم٤من ذم َأْيدي اخلَْزَرِج ُمٜمٝمؿ، وُيٓمِٚم   ويٗمتدي اًمٜميِْمػْمُ وىُمَرْئَم٦ُم ُم٤م

ك قمٚمٞمٝمؿ، ي٘مقل اهلل  ْ ـْ ىمتٚمقا ُمٜمٝمؿ ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ ُمٔم٤مهرًة َْٕهؾ اًمنم  ٝمؿ، وىمتٚمقا َُم
ِِ ُمـ ِدُم٤م

ٌَُٝمْؿ سمذًمؽ  -شمٕم٤ممم ذيَمره-  {ڃ ڃ چ چ چچ}طمٞم٨م َأٟمي
 قراة وشم٘متٚمقَّنؿ وذم طمٙمؿ اًمتيقراة َأْن ٓ، َأْي: شمٗم٤مدوَّنؿ سمحٙمؿ اًمتي  [81]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: 

ُك سم٤مهلل ويٕمٌد ـْ ُينْمِ إَْوصم٤مَن ُمـ دوٟمف  ُيْ٘مَتَؾ وٓ خُيَْرَج ُمـ داِره وٓ ُئم٤مهر قمٚمٞمف َُم

ـْ ومٕمٚمٝمؿ ُمع إَْوِس واخلَزَرِج ومٞمًم سمٚمٖمٜمل ٟمزًم٧ْم  ْٟمٞم٤م؟ ومٗمل ذًمؽ ُِم اسْمتٖم٤مَء قمَرِض اًمد 

٦مُ  هذه اًمِ٘مّمي
(3). 

ؿ وًمُٞمْدظِمَٚمٜميٝمؿ َأظَمَذ اهلُل اًمٕمَ  ِِٞمَؾ إِْن ُهْؿ َأـَم٤مقمقه ًمٞمٜمٍمّني ْٝمَد واعمٞمث٤مَق قمغم سمٜمل إِْها

ٌي٤مريـ َأَُمَره اهلل سم٠َمْن خيت٤مَر ُمـ ىمقُمف اصْمٜمَْل  ڠضمٜم٤مٍت: عمي٤م َأَراَد ُُمقؾَمك  حم٤مرسم٦َم اجل

٤ًٌم  ٌي٤مريـ وَأظَمَذ ُمٜمٝمؿ اعمٞم -يمٗمئاَء قمغم ىمقُمٝمؿ-قمنم ٟم٘مٞم ه٤مب إِمَم اجل ث٤مَق وَأَُمَرهؿ سم٤مًمذي

ئاَة وآشمقا  هؿ إِْن َأىَم٤مُمقا اًمّمي وَأقْمٓم٤مهؿ اعمققمَد سم٠َمٟميف ؾمٌح٤مٟمف ُمٕمٝمؿ وٟم٤مُسهؿ قمغم قمدو 

روهؿ وٟمٍموهؿ، وَأىْمَروقا اهللَ ىمرًو٤م طمًٜم٤ًم، ُمع  يم٤مَة وآُمٜمقا سمُرؾُمؾِ اهلل وقمزي اًمزي

اعمٞمث٤مِق وقمده ؾمٌح٤مٟمف سمتٙمٗمػم ذٟمقهِبؿ وإِْدظم٤مهِلؿ اجلَٜمي٦َم سمٕمد ذًمؽ إِْن ووميقا سم٤مًمَٕمْٝمِد و

 .(2)اًمذي َأظَمَذه قمٚمٞمٝمؿ ويمَٗمٚمٝمؿ سمذًمؽ ُٟم٘م٤ٌمُؤهؿ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ }وهذا ُمٕمٜمك اعمٞمث٤مق ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ چ چ چ ڇڇ ڇ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يٓمٚمقن: أي هيدرون، وذم سمٕمض اًمٜمًخ يٓمٚمٌقن. (1)

 (.1/172ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (3)

 (.3/23ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( و6/111ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اٟمٔمر:  (2)



 371 

 

 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں 

سمِْٞمعُ  [13]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ں ڻ ڻ ڻ ڻ ـُ َأَٟمسٍ  ، وىم٤مل اًمري سم
هذا » :(1)

 اإِلصْمٜمَْل قمنم
ِ
٤ٌَمء  .(3)شظِمٓم٤مٌب ُمـ اهلل ًمٚمٜم ٘م

٤ًٌم قمغم هذا اًم٘مقل: -ىم٤مل اًمٓمؼمي    سمِْٞمُع سمٌٕمٞمٍد قمـ »ُمٕم٘م وًمٞمس اًمذي ىم٤مًمف اًمري

قاب ٌََع َأُْمَره اًمّمي ، همػم َأني ىمْم٤مَء اهلل ذم مجٞمع ظَمْٚمِ٘مف َأٟميف ٟم٤مُس ُمـ َأـَم٤مقَمف، ووزم  ُمـ اشمي

يم٤مِة ُمٕمّمٞمَتف ٥َم ٤مٟموضم ئاِة وإِْيت٤مُء اًمزي ـْ ـم٤مقمتف إىَِم٤مُم اًمّمي ، وم٢مَِذا يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ ويم٤من ُِم

ُِِر ُم٤م ُٟمِدَب اًم٘مقُم إًَِمٞمف يم ؾُمِؾ قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت اهلل وؾم٤م ٤من ُمٕمٚمقًُم٤م َأني واإِلْيًمُن سم٤مًمر 

ِِِر سمٜمل  ٤ٌَمُء دون ؾم٤م ْص سمف اًمٜم َ٘م ٞم َئ٤مِت سمذًمؽ وإِْدظم٤مَل اجلٜمي٤مِت سمف مل خُيّمي ًي شمٙمٗمػَم اًم

ِِٞمَؾ وهمػِمهؿ  .(2)شإِْها

ٓي  ًدا وَأ ٞمَؾ قمٝمًدا وُمٞمث٤مىًم٤م همٚمٞمًٔم٤م سم٠َمْن يدظمٚمقا اًم٤ٌمَب ؾُمجي
ِِ َأظَمَذ اهلل قمغم سمٜمل إِْها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّي صمؿ اخلراؾم٤مين. ويم٤من قم٤ممل ُمرو ذم زُم٤مٟمف. ، وُي٘م٤مل احلٜمٗمل، اًمٌَ هق: اًمرسمٞمع سمـ أٟمس اًمٌٙمري (1) ٍْمِ

وىم٤مل اسمـ أب داود: ؾمجـ سمٛمرو صمئاصملم ؾمٜم٦م. ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: اًمرسمٞمع سمـ أٟمس أظمؼمٟم٤م قمًمر سمـ ٟمٍم 

اخلراؾم٤مين ىم٤مل: يم٤من اًمرسمٞمع سمـ أٟمس ُمـ سمٙمر سمـ واِؾ ُمـ أٟمٗمًٝمؿ، ويم٤من ُمـ أهؾ اًمٌٍمة، وىمد 

ًمؽ، ويم٤من هرب ُمـ احلج٤مج، وم٠مشمك ُمرو، ومًٙمـ اهلل، وأٟمس سمـ ُم٤م ًم٘مل اسمـ قمٛمر، وضم٤مسمر سمـ قمٌد

ُر، ومٙم٤من ومٞمٝم٤م إمم أن ُم٤مت، وىمد  ىمري٦م ُمٜمٝم٤م ي٘م٤مل هل٤م سمرز، صمؿ تقل إمم ىمري٦م أظمرى ُمٜمٝم٤م ي٘م٤مل هل٤م ؾَمَذوي

ٌي٤مس، ومتٖمٞم٥م، ومتخٚمص إًمٞمف قمٌد اهلل سمـ  يم٤من ـمٚم٥م أيًْم٤م سمخراؾم٤من طملم فمٝمرت دقمقة وًمد اًمٕم

ين هب٤م يمذا ويمذا ًمٌمء،  ٤م، ويم٤من قمٌداعم٤ٌمرك، وهق خمتػ، ومًٛمع ُمٜمف أرسمٕملم طمديثً  اهلل ي٘مقل: ُم٤م ين 

ه. ي٘م٤مل: شمقذم ؾمٜم٦م شمًع وصمئاصملم وُم٤م٦ِم ذم  ويم٤من قمٌد ين هب٤م يمذا ويمذا ًمٌمء ؾمًمي اهلل ي٘مقل: ُم٤م ين 

، شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»ظمئاوم٦م أب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر. طمديثف: ذم اًمًٜمـ إرسمٕم٦م. يٜمٔمر: 

، ٓسمـ ؾمٕمد شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، 169/ 6، ًمٚمذهٌل )شم اًمٜمٌئاءؾمػم أقمئا»(، 61/ 9ًمٚمٛمزي )

 .(646/ 2، ًمٚمذهٌل )ششم٤مريخ اإلؾمئام»(، 269/ 7)
 ( وذم اًمًٜمد ُم٘م٤مل واٟم٘مٓم٤مع.6/111ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (3)

 (.6/111ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (2)
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٧ٌْم، وَأْن يٕمٛمٚمقا ًي ًدا، ىم٤مل  يٕمدوا ذم اًم سمًم ذم اًمتيقراة وَأظَمَذ قمٚمٞمٝمؿ ُمٞمث٤مىًم٤م همٚمٞمًٔم٤م ُُم١َميم 

ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ} شمٕم٤ممم:

 .[114]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {حئ جئ ی ی

 : َأظَمَذ اهلل قمٚمٞمٝمؿ قمٝمًدا ُم١ميمًدا ؿمديًدا سم٠َمْن يٕمٛمٚمقا سمًم َأَُمَرهؿ اهلل سمف »ىم٤مل اًمٓمؼمي 

وسمٜمحق ذًمؽ . (1)ش٤م ذيَمر ذم هذه أي٦ِم، وممي٤م ذم اًمتيقراةويٜمتٝمقا قمًم َّن٤َمُهؿ اهلل قمٜمف ممي 

ـُ   .(3) يَمثػِْمٍ  ىم٤مل اسم

ل   سمٞمٜمف وسملم اًمٞمٝمقِد عمي٤م ىمِدم  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ُأؿِمػْم ؾم٤مسمً٘م٤م إِمَم وصمٞم٘م٦م اعمٕم٤مهدة اًمتل ضمَٕمٚمٝم٤م اًمٜمٌي

ٌُٜمُقِده٤م اعمديٜم٦َم، وُمع ذًمؽ ملْ يٚمتزُمقا هب٤م ومل يٕمٛمٚمقا سم
(2()4). 

ِل   ٟم٘مُض ـمقاِِػ اًمٞمٝمقدِ   .ملسو هيلع هللا ىلصسم٤معمديٜم٦م قمٝمدهؿ ُمع اًمٜمٌي

 ٟم٘مُض هيقِد سمٜمل ىَمٞمْٜمَُ٘م٤مَع اًمَٕمْٝمَد.. -1

ذَه٥م إًَِمٞمف هم٤مًم٥ُم َأْهِؾ اعمٖم٤مزي  أ ـ ومت٤مريُخ همزوِتؿ: يم٤من سمٕمد همزوة سَمْدٍر وهذا ُم٤م

ـُ  ح ذًمؽ اسم ػَمِ وىمد رضمي  ً  .(6()1) طَمَجرٍ  واًم

ػْمِة ؾمٌٌلِم هلذه   ً  اًمٖمزوة:ب ـ َأؾْم٤ٌمهُب٤م: شَمْذيُمُر يمُت٥ُم اًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/11ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)

 (. 1/172ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»اٟمٔمر:  (3)

 ( ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م.111اٟمٔمر: ص ) (2)

ًمٚمِمٞمخ/ ٟم٤مس اًمٕمٛمر ش اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق»جمٛمقع ُم٤م ذيمر ذم اًمّمٗمح٤مت اًمثئاث اعم٤موٞم٦م ُمـ يمت٤مب  (4)

 ( سمتٍمف يًػم.38-33ص )

 (.14 11/3ش )ومتح اًم٤ٌمري» (1)

دار ، ُمٝمدي رزق اهلل أمحد، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م»ٟم٘مئًا قمـ:  (6)

 (.1/411هـ، )1434 –اًمٜمنم: دار إُم٤مم اًمدقمقة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 
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ُل: َوي ٥ٌُم ٕا ًي َأني هيقَد سمٜمل ىَمٞمْٜمَُ٘م٤مَع َأفْمٝمروا اًمٖمْم٥َم واحلًَد قمٜمدُم٤م اْٟمَتٍَمَ اعمًٚمٛمقن  اًم

ؾُمقِل  قمٜمدُم٤م مجَٕمٝمؿ ذم ؾمقىمٝمؿ سمٕمد سَمْدٍر وىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصسمٌَْدٍر، وئمٝمر ذًمؽ ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمري

ُد َٓأَص٤مَب  هلؿ: ي٤م ُمٕمنَم هيقٍد َأؾْمٚمُِٛمقا ىمٌَؾ َأْن ُيِّمٞمٌَْٙمؿ ُمثُؾ ُم٤م  ىُمَرْيًِم٤م وم٘م٤مًمقا: ي٤م حُمَٛمي

ـْ ىُمَرْيٍش يم٤مٟمقا َأهْمًمًرا ٓ ٟميؽ ُمـ ٟمٗمًؽ َأٟميؽ ىمتٚم٧َم ٟمٗمًرا ُِم يٕمرومقن اًم٘مت٤مَل، إِٟميؽ ًمق  يٖمري

ـُ اًمٜمي٤مس وَأٟميَؽ مل شَمْٚمَؼ ُمثَٚمٜم٤م.. وم٠َمْٟمَزَل اهلل  ڄ ڄ ڃ }ىم٤مشمْٚمتَٜم٤م ًمٕمروم٧َم َأٟمي٤م ٟمح

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ 

[12-13]ؾمقرة آل قمٛمران:  {ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
(1). 

٥ٌُم اًمثي٤مين: ًي هق َأني َأطَمَدهؿ قم٘مد ـمرَف صمقِب اُْمَرَأٍة ُمًٚمٛم٦ٍم ذم ؾمقِق سمٜمل ىَمْٞمٜمَُ٘م٤مَع  اًم

َتٜمِْجَدًة، وم٘م٤مم َأطَمُد اعمًٚمٛملم وم٘متؾ اًمٞمٝمقديي ومٚمًمي ىم٤مُم٧م اٟمٙمِمٗم٧ْم، ومّم٤مطم٧ْم ُمُ  ًْ

َخ َأْهُؾ اعمًٚمؿ اعمًٚمٛملم قمغم اًمٞمٝمقد ومٖمِْم٥م  وشمقاصم٥م قمٚمٞمف اًمٞمٝمقُد ومَ٘مَتُٚمقه، وم٤مؾْمَتٍْمَ

طَمَجٍر ًمرواي٦ِم  وإَِذا ىمٌِْٚمٜم٤َم تًلَم اسمـ، (3)اعمًٚمٛمقن ووىَمع اًمنمي  سمٞمٜمٝمؿ وسملم سمٜمل ىَمْٞمٜمَُ٘م٤معَ 

ـِ  ٌ اسم ًي ِل ومٝمذا يٕمٜمل َأني ؾم٥ٌَم إضِْمئاِٝمؿ يٕمقد إمَِم َروْمِْمٝمؿ إؾِْمَح٤مَق ذم اًم ٥ِم إَوي

ْٚمٛملي   ً ظُمقَل ذم اإِلؾْمئام، َٕني اإِلؾْمئام ذم هذه اعمرطمٚم٦ِم يم٤من ي٘مٌؾ اًمتيٕم٤مُيَش اًم اًمد 

ْيٜمِٞمي٦َم ذم اعمديٜم٦م،  َتٝمؿ اًمد  يي ُد إقِْمٓم٤مَء اًمٞمٝمقَد طُمر  ُمٕمٝمؿ وَأني ٟمّمقَص صحٞمٗم٦ِم اعمديٜم٦م شُم١َميم 

 إِمَم ُم٤مو
ِ
ٞمي٦ٍم ِودي اعمًٚمٛملم، اْٟمَتَٝم٧ْم إمَِم  إِٟميًم يٕمقد ؾم٥ٌُم اإِلضْمئاء

ِِ َأفْمٝمروه ُمـ روٍح قمدا

٦ُم اعمَْرَأِة اعمًٚمٛم٦ِم ُمٕمٝمؿ ـِ داظمَؾ اعمديٜم٦م، وُمـ ذًمؽ ىِمّمي اإِلظْمئال سم٤مَُْٕم
(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء، سم٤مب: يمٞمػ يم٤من إظمراج اًمٞمٝمقد ُمـ اعمديٜم٦م،  (1)

وذم ؾمٜمده حمٛمد سمـ حمٛمد ُمقمم ش: ضم٤مُمع إصقل»( ىم٤مل اًمِمٞمخ إرٟم٤مؤوط حم٘مؼ 2111سمرىمؿ: )

وٕمٞمػ »سمـ طم٤ٌمن وسم٤مىمل رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ووٕمػ احلدي٨م إًم٤ٌمين ذم زيد سمـ صم٤مسم٧م، مل يقصم٘مف همػم ا

 (.647، سمرىمؿ: )شؾمٜمـ أب داود

اًمدوم٤مع قمـ احلدي٨م »(، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم 2/71ش )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»ذم ش اسمـ هِم٤مم»أظمرضمف  (3)

 (.36)صش اًمٜمٌقي

 (.128شمٜمٔمٞمًمشمف... ص ) -اًمٕمٛمري: اعمجتٛمع اعمدين  (2)
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٦ُم ؿَم٤مسِ  ـِ ىَمْٞمٍس اًم٘مٞمٜم٘م٤مقمل  اًمٞمٝمقدي  اًمذي دسي قمغم إَْٟمّم٤مِر ُم ويمذًمؽ ىمّمي ـْ سم

رهؿ سم٤محلروب اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ ل   -ُمثؾ يقم سُمَٕم٤مٍث - ذيمي ومتًمدوا ي٘متتٚمقن وم٠َمشَم٤مُهُؿ اًمٜمٌي

وُمقا ؾم٤مُمٕملم  ملسو هيلع هللا ىلص ْٞمٓم٤من ومٕم٤مٟمَؼ سمٕمُْمٝمؿ سمٕمًْم٤م صُمؿي اْٟمٍَمَ ٤م ُمـ اًمِمي رهؿ ومٕمرومقا َأّني ومذيمي

 ُمٓمٞمٕملم ومٜمزًم٧ْم. 

ًٓ وَأظْمرضمف اًمٓمؼماين  ُمـ طم ٌي٤مٍس  دي٨مَأظْمَرضَمُف إؾِْمَح٤مُق ذم شمٗمًػمه ُُمٓمقي ـِ قَم سم

، وذم هذه أي٦ِم اإِلؿَم٤مرُة إمَِم اًمتيْحذير قمـ ُمّم٤مدىم٦ِم َأْهِؾ اًمٙمت٤مب إِْذ  ًٓ ُمقصق

ـْ ص٤مدىمٝمؿ قمـ ِدْيٜمِف ٓ ُي١مُمٜمُقَن َأْن َيْٗمتِٜمُقا َُم
(1). 

 ج ـ احِلّم٤مُر واإِلضْمئاُء:

حٞمحلم  سمٜمل ىَمْٞمٜمَُ٘م٤مَع صم٤مسم٧ٌم ذم اًمّمي
ِ
٤م شمٗم٤مصٞمُؾ  (3)إِني ظمؼَم إضِْمئاء احلّم٤مر وم٘مْد وَأُمي

ـُ  واًمقاىمدي   (2)إؾِْمَح٤مَق  َأْوَرَده٤م اسم
ـُ ؾَمْٕمدٍ  (4)  واسم

ظُمقن ذم ذًمؽ. (1)  وشم٤مسمٕمٝمؿ اعم١َُمر 

ٌْدِ  ؿ يم٤مٟمقا ص٤مهم٦َم وطُمَٚمٗم٤مَء قَم  طمّم٤مِرهؿ َأّني
ـِ ُأَب   اهلل وىمد وَرد ذم شمٗم٤مصٞمِؾ ظمؼَمِ ـِ  سم سم

ؾُمقُل ؾَمُٚمقٍل ويم٤مٟمقا َأؿْمَجَع اًمٞمٝمقد، ومٚمًمي َأفْمٝمروا اًمٕمداوَة واًمٌٖم  ملسو هيلع هللا ىلصْم٤مَء ظمٌِم اًمري

 يمًم َأَُمَرُه اهلل ذم ُمثؾ هذه احل٤مِٓت، إِْذ ي٘مقل اهلل: 
ٍ
ٌَذ إًَِمٞمٝمؿ قمغم ؾمقاء ظمٞم٤مٟمَتٝمؿ، ومٜم

]ؾمقرة إٟمٗم٤مل:  {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ}

ًمٞمٚم٦ًم، وقمٜمدُم٤م اؿْمتدي قمٚمٞمٝمؿ احِلّم٤مُر ٟمزًمقا قمغم طمٙمؿ  ، وطم٤مَسهؿ مخَس قمنمةَ  [18
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وىم٤مل اسمـ طمجر ذم 4/32(، واًمٓمؼمي )2878ش )شمٗمًػمه»طم٤مشمؿ ذم أظمرج ٟمحقه اسمـ أب  (1)

(: إؾمٜم٤مده ُمرؾمؾ، وومٞمف راو ُمٌٝمؿ. رواه سم٠مؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م شمٕمتْمد يمؾ ُمـ: اسمـ 1/119ش )اإلص٤مسم٦م»

(، اٟمٔمر: أيمرم اًمًٜمدي: 61-7/11ش )اًمتٗمًػم»(، اًمٓمؼمي: 3/322ش )اسمـ هِم٤مم»إؾمح٤مق، و

تػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمدُم٧م ًمٚمج٤مُمٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م (، ُم٤مضم23ًص )ش ُمروي٤مت شم٤مريخ هيقد اعمديٜم٦م»

 سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ـ ىمًؿ اًمًٜم٦م.

 (. 1766، ح1288-2/1287(، ُمًٚمؿ )4138، ح314-11/312ش )اًمٗمتح»اًمٌخ٤مري،  (3)

 ( وإؾمٜم٤مده ُمرؾمؾ، ًمٙمٜمف يت٘مقى ُمع اعمت٤مسمٕم٦م.73-2/71ش )اسمـ هِم٤مم» (2)

 ( سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ.1/176ش )اعمٖم٤مزي» (4)

 ( سمدون إؾمٜم٤مد.3/39ش )اًمٓمٌ٘م٤مت» (1)
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ؾُمقِل  ٦َم، وم٠َمَُمَر  -َأْي: سمٜمق ىَمْٞمٜمَُ٘م٤معَ – قمغم َأني هلؿ َأُْمقاهَلؿ وَأني هلؿ ملسو هيلع هللا ىلصاًمري يي ر  اًمٜم ٤ًمَء واًمذ 

ـُ  ِِئًا: هبؿ ومُٙمت ٗمقا، صُمؿي يمٚميٛمف ومٞمٝمؿ طمٚمٞمُٗمٝمؿ اسم ٦ِم طم٤م ؾَمُٚمقٍل، وَأًَمحي ذم ذًمؽ ىم٤م َِ ٍه َأْرسمُٕمًِم

٦ِم دارٍع ُمٜمٕمقين ُمـ إمَْحِر وإؾَْمقِد وتّمدهؿ ذم همداٍة واطمدٍة؟ َِ وم٘م٤مل َرؾُمقُل  وصُمْٚمُثًِم

٤ٌَمَدةُ  (1)شُهْؿ ًَمَؽ »:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َٚمقا قمـ اعمديٜم٦م، وشمقممي َأُْمَر ذًمؽ قُم ـُ  وَأَُمَر هِبؿ َأْن جُيْ سم

٤مُِم٧ِم، ومَٚمِحُ٘مقا سم٠َمْذرقم٤مٍت، وشمقممي ىمٌَض َأُْمقاهِلؿ  حُمَٛمي  َٚمَٛم٦مَ  دُ اًمّمي ًْ ـُ َُم سم
َٛم٧ْم (3)  ًِ ، ومُ٘م

ح٤مسم٦م  ؾُمقلِ  ڤسملم اًمّمي  .(2)ملسو هيلع هللا ىلصسمٕمد إظِْمراِج اخلُُٛمِس ًمٚمري

٤ٌَمَدةُ  ؾُمقَل  ويم٤من قُم ـْ طمْٚمِٗمٝمؿ قمٜمدُم٤م طم٤مرسمقا اًمري َأ ُِم ٤مُِم٧ِم ىمد شمؼَمي ـُ اًمّمي وومٞمف  ملسو هيلع هللا ىلصسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( واسمـ ؾمٕمد 178-1/177(، اًمقاىمدي )71-2/71ش )اسمـ هِم٤مم»اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع،  (1)

( سمدون إؾمٜم٤مد وومٞمف أي٦م، وضم٤مء ظمؼم شمِم٧ٌم اسمـ ؾمٚمقل سمٌٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ذم أصمريـ وٕمٞمٗملم 3/93)

رضم٦م ٓسمـ إؾمح٤مق، ّٕنًم ُمقىمقوم٤من قمغم قم٤مصؿ وقم٤ٌمدة، ًمٙمـ يمؾ ُمٜمٝمًم ي٘مقي أظمر ويرشم٘مٞم٤من إمم د

(. 96احلًـ ًمٖمػمه وي٘مقي ذًمؽ أيمثر ذيمر ذًمؽ قمٜمد أهؾ اعمٖم٤مزي واًمًػم أظمريـ، اًمًٜمدي ص )

 (.369ص )ش صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»وىمد صحح ؾمٜمد اًمرواي٦م إسمراهٞمؿ اًمٕمكم ذم يمت٤مسمف 

سمـ احل٤مرث سمـ سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ طمريش سمـ ظم٤مًمد سمـ قمدي سمـ جمدقم٦م سمـ طم٤مرصم٦م  هق: حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م (3)

اًمرمحـ، وي٘م٤مل: أسمق ؾمٕمٞمد، اعمدين،  اهلل، وي٘م٤مل: أسمق قمٌد اخلزرج إٟمّم٤مري احل٤مرصمل، أسمق قمٌد

 ملسو هيلع هللا ىلص، وىمٞمؾ: إن اًمٜمٌل ملسو هيلع هللا ىلصإؿمٝمؾ. ؿمٝمد سمدًرا، واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل  طمٚمٞمػ سمٜمل قمٌد

يم٤من أؾمٛمر اًمؼم: ي٘م٤مل:  . ىم٤مل أسمق قمٛمر سمـ قمٌدملسو هيلع هللا ىلصاؾمتخٚمٗمف قمغم اعمديٜم٦م قم٤مم شمٌقك. روى قمـ اًمٜمٌل 

ؿمديد اًمًٛمرة، ـمقيئًا أصٚمع ذا ضمث٦م، ويم٤من ُمـ ومْمئاء اًمّمح٤مسم٦م، وهق أطمد اًمذيـ ىمتٚمقا يمٕم٥م سمـ 

قمغم اعمديٜم٦م ذم سمٕمض همزواشمف: ىمٞمؾ اؾمتخٚمٗمف ذم همزوة ىمرىمرة  ملسو هيلع هللا ىلصإذف، واؾمتخٚمٗمف رؾمقل اهلل 

 اًمٙمدر، وىمٞمؾ: إٟمف اؾمتخٚمٗمف قم٤مم شمٌقك. واقمتزل اًمٗمتٜم٦م، واختذ ؾمٞمًٗم٤م ُمـ ظمِم٥م وضمٕمٚمف ذم ضمٗمـ،

أُمره سمذًمؽ، ومل يِمٝمد اجلٛمؾ وٓ صٗملم، وأىم٤مم سم٤مًمرسمذة، ويم٤من ًمف ُمـ اًمقًمد  ملسو هيلع هللا ىلصوذيمر أن رؾمقل اهلل 

إؿمٝمؾ  قمنمة ذيمقر وؾم٧م سمٜم٤مت. وذيمره حمٛمد سمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٦م إومم ُمـ طمٚمٗم٤مء سمٜمل قمٌد

ىم٤مل: وأؾمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م قمغم يدي ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ىمٌؾ أؾمٞمد سمـ طمْمػم، وؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ، وآظمك 

سمٞمٜمف وسملم أب قمٌٞمدة سمـ اجلراح. وىم٤مل اسمـ اًمؼمىمل: شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأرسمٕملم.  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

/ 3، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 416/ 36، ًمٚمٛمزي )شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»

269.) 
 (.181/ 4ش )ؾمٌؾ اًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد»(، 286/ 1ش )قمٞمقن إصمر» (2)
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ـِ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ } ؾَمُٚمقٍل ٟمَزل ىمقُل اهلل شمٕم٤ممم: وذم اسم

ڤ ڤ ڦ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

[13-11]ؾمقرة اعم٤مِدة:  {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
(1()3). 

 ٟم٘مُض هَيُقِد سمٜمل اًمٜميِْمػِم اًمَٕمْٝمَد: -3

 أ.شم٤مريُخ هَمْزَوِتؿ.

٤م يم٤مٟم٧ْم سمٕمد همزوة ُأطُمٍد وهذا ُم٤م اضمُح َأّني ـُ  اًمري وهمػُمه  $طَمَجٍر  ذَه٥م إًَِمٞمف اسم

ػَم   ً ُمـ َأْهِؾ اًمتيْح٘مٞمؼ ذم اًم
(2). 

 ب.ؾم٥ٌُم اًمٖمزوة.

 شُمِمػم اعمّم٤مدُر إِمَم صمئاصم٦ِم َأؾْم٤ٌمٍب هلذه اًمٖمزوِة:

ل:  ؾُمقل َأرَ إَوي وْتٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصادْت سمٜمق اًمٜميِْمػِم ىمتَؾ اًمري سمٕمد سَمْدر اًمُٙمؼْمى قمٜمدُم٤م طمري

 ىُمَرْيٌش قمغم ذًمؽ.

ؾُمقِل  اًمثي٤مين: قمٜمدُم٤م ضم٤مَءهؿ ًمٞمًتٕملَم هبؿ ذم ِدي٦ِم اًمٙمئاسمٞميلْمِ  ملسو هيلع هللا ىلصحم٤موًمُتٝمؿ ىمتَؾ اًمري

. ْٛمِري  ـِ ىَمَتَٚمُٝمًم اًمْمي َذْي  اًمٚمي

ٝمؿ ىُمَرْيًِم٤م قمغم ىمت٤مل اًمري  اًمثي٤مًم٨م:  ودًٓمُتٝمؿ هلؿ قمغم اًمٕمقرة. ملسو هيلع هللا ىلصؾُمقِل طمْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( يت٘مقى ُمع اعمت٤مسمٕم٤مت 73-2/71ش )اسمـ هِم٤مم»سمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمرؾمؾ، وروى اخلؼم ا (1)

 واًمِمقاهد. 

 (. 414-411ت٘مٞمؼ هذه اًمرواي٤مت ُمـ يمت٤مب اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م ُمـ ) (3)

( ًمٚمًٜمدي، 143ص )ش ُمروي٤مت هيقد اعمديٜم٦م»( واٟمٔمر: 4138قمٜمد طمدي٨م رىمؿ )ش اًمٗمتح» (2)

 ( ًمٚمٕمٛمري... إًمخ. 141-144ش )د اًمٜمٌقةاعمجتٛمع اعمدين ذم قمٝم»و
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دْتؿ سم٤محلرب إِْن  ِل: إِني ىُمْريًِم٤م َأْرؾمٚم٧ْم إمَِم اًمٞمٝمقِد وهدي ٥ٌِم إَوي ًي شم٘مقل اعمّم٤مدُر قمـ اًم

ؾُمقَل  ؾُمقُل ملسو هيلع هللا ىلصملْ ُي٘م٤مشمٚمقا اًمري ، وم٤مؾمتج٤مَب سمٜمق اًمٜميِْمػِم ًمذًمؽ ووَوٕمقا ظُمٓمي٦ًم ي٘متٚمقن هب٤م اًمري

ـْ َأْصح٤مسمف ًمٞمٚمت٘مل سمثئاصملم ُمـ همدًرا، وم٘مْد ـمٚمٌقا ُمٜمف َأْن خي ملسو هيلع هللا ىلص رَج إًَِمٞمٝمؿ ذم صمئاصملم رضمئًا ُِم

ىمقه آُمٜم٧ْم هيقُد ومٚمًمي ضم٤مُءوا ىمري٤ًٌم ُمـ  صَمٝمؿ، وم٢مِْن صدي َأطْم٤ٌمِرهؿ ذم ُمقوٍع وؾمٍط ًمٞمُحد 

ل   ـْ َأطْم٤ٌمرهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاعمٙم٤من، اىمؽمطمقا قمغم اًمٜمٌي ـْ َأْصح٤مسمف وصمئاصم٦ٌم ُِم َأْن جيتٛمَع وُمٕمف صمئاصم٦ٌم ُِم

هؿ ٍَٕخ هل٤م  وىمد مَحؾ ه١مٓء ـي اُْمَرَأًة ُمٜمٝمؿ َأوْمِم٧ْم ِهي اًمٞمٝمقد اًمثيئاصم٦ُم ظمٜم٤مضمَرهؿ، وًمٙم

لي  ٚمٍِؿ وم٠َمظْمؼَمَ اًمٜمٌي ًْ ومرضَمع قمٜمٝمؿ صُمؿي اؾْمتٕمدي وطم٤مَسهؿ سمجٜمقده طمتيك ٟمزًمقا قمغم  ملسو هيلع هللا ىلصُُم

ئاح اجلئَاء، وقمغم َأني هلؿ ُم٤م  ً ٓي اًم محٚم٧ْم اإِلسمُِؾ إِ
(1). 

٥ٌُم اًمثي٤مين: ًي ٤م اًم قمٜمدُم٤م ذَه٥م إًَِمٞمٝمؿ ذم ِدي٦م  ملسو هيلع هللا ىلص٘مقل قمٜمف اعمّم٤مدُر: إِني اًمٜمٌلي ومت َأُمي

، عم٤م يم٤من سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ ُمـ احلْٚمِػ ضمَٚمس إمَِم ضِمداٍر هلؿ ذم اْٟمتِٔم٤مرهؿ ًمَٞم٠ْمشُمقا سمًم  اًمٙمئاسمٞميلْمِ

٦ِم صُمؿي ظمئا سمٕمُْمٝمؿ سمٌٕمٍض وم٘م٤مًمقا: إِٟميٙمؿ ًمـ يي دمدوا  َوقَمُدوا سمف ُِمـ اعم٤ًممه٦ِم ذم اًمد 

ضُمَؾ قم سمـ ضِمَح٤مٍش ذًمؽ اجِلداَر  غم ُمثِؾ طم٤مًمف هذه، وم٤مشميٗم٘مقا قمغم َأْن يٕمٚمق قَمْٛمُرواًمري

ؾُمقِل  سمًم َأَرادوا ومخَرج  ملسو هيلع هللا ىلصومٞم٘متٚمف، وم٠َمظْمؼم اهلل َرؾُمقًَمف  ملسو هيلع هللا ىلصومُٞمْٚم٘مل َصْخَرًة قمغم اًمري

َر قمـ َأْصح٤مسمف اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمف، ؾَم٠َمًُمقا قمٜمف ومٕمٚمِٛمقا  راضمًٕم٤م إمَِم اعمديٜم٦م، وقمٜمدُم٤م شَم٠َمظمي

ػْمِ إًَِمٞمٝمؿ ُرضمققَمف  ًي إمَِم اعمديٜم٦م وم٠َمشَمقُه وم٠َمظْمؼَمهؿ اخلؼَم، صُمؿي َأَُمر سم٤مًمتيٝمٞم ١م حلرهِبؿ واًم

ْٚمِح سمٕمد طِمّم٤مٍر دام ؾِم٧مي ًمٞم٤مٍل، قمغم َأني هلؿ ُم٤م محٚم٧م  وحم٤مسِتؿ، ومٜمَزًمقا قمغم اًمّم 

 .(3)اإِلسمُِؾ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ىم٤مل 2114أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء، سم٤مب: ذم ظمؼم اًمٜمْمػم، سمرىمؿ: ) (1)

 اًمِمٞمخ اًمألًم٤ٌمين: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد.

( ويت٘مقى هذا اإلؾمٜم٤مد 4/144ش )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمرؾمؾ يمًم ذم  (3)

( وقمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل 11/313ش )اًمٗمتح»سمرواي٦م ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم قمٜمد اسمـ طمجر ذم  سم٤معمت٤مسمٕم٦م، وىمد شمقسمع

 =( وذم رواي٦م ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم قمـ اسمـ طمجر زي٤مدة قمًم قمٜمد اسمـ 181-2/181ش )اًمدِٓؾ»ذم 
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٥ٌُم اًمثي٤مًم٨ُم  ًي ٤م اًم ٦ٌََم  وم٘مد اْٟمَٗمرَد سمف ُُمقؾَمك :َأُمي ـُ قُمْ٘م سم
يم٤مٟم٧ْم سمٜمق » طمٞم٨م ىم٤مل: (3)(1)

قهؿ قمغم ىمت٤مل َرؾُمقِل اهلل  قا إِمَم ىُمَرْيٍش وطمْم  ودًم قهؿ قمغم اًمٕمقرة  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜميِْمػِم ىمد دؾم 

 .(2)شملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل إِني ذًمؽ يم٤من قمٜمدُم٤م ٟمَزًمقا سم٠ُمطُمٍد ًم٘مت٤مل َرؾُمقِل اهلل 

وقا اعمنميملم قمغم ىمت٤مل اعمًٚمٛملم ومٙم٤مٟم٧ْم ُأطُمٌد، وَأقَم٤م  ؿ طمري ُٟمقا وُمـ اعمٕمروف َأّني

َأسَم٤م ؾُمْٗمَٞم٤مَن ذم إهَِم٤مرشمف قمغم َأـْمراف اعمديٜم٦م ممي٤م َأديى إِمَم ُمٓم٤مردة اعمًٚمٛملم ًمف ومٞمًم قُمِرَف 

ِقْيؼ وَأني يَمْٕم٥َم  ًي  اعمًٚمٛملم  سمٖمزوة اًم
ِ
ْٕمَر ذم ِهج٤مء ِف يم٤من َيْ٘مِرُض اًمِم  ـَ إَْذَ سم

 َأْن يم٤مٟم٧ْم وتريِض ىُمَرْيٍش قمٚمٞمٝمؿ، يمؾ  هذا يدل  قمغم طم٤مهلؿ ُمع اعمًٚمٛملم إمَِم 

ٌي٥َم ذًمؽ ذم ىمراٍر ًمقوع طمدٍّ عمًمرؾم٤مِتؿ اإِلضْمراُمٞمي٦ِم، ومٙم٤من اًم٘مراُر  حم٤موًمُتٝمؿ ىمتَٚمف، وشمً

 .(4)ـَمْرُدهؿ ُمـ اعمديٜم٦م

 ج ـ اإِلْٟمذاُر:

ؾُمقُل  قمٜمدُم٤م صَدر ُمٜمٝمؿ ُم٤م اخلروَج ُمـ اعمديٜم٦م ظِمئاَل  ملسو هيلع هللا ىلصصَدر ـمَٚم٥م ُمٜمٝمؿ اًمري

ـْ َرَأْوُه سمٕمد ذًمؽ ُضِ  ٤مم، ومَٛم  سَم٧ْم قُمٜمُُ٘مف.قمنمة َأيي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودًمقهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصإؾمح٤مق وهل: )يم٤مٟم٧م اًمٜمْمػم ىمد دؾمقا إمم ىمريش وطمّْمقهؿ قمغم ىمت٤مل رؾمقل اهلل  =

ػم قمٜمد اًمٌخ٤مري يدل قمغم ىمٌقًمف هبذا اًم٥ًٌم وٟمص قمغم اًمٕمقرة( وقمٜمقان سم٤مب طمدي٨م سمٜمل اًمٜمْم

إًمٞمٝمؿ ذم دي٦م اًمٙمئاسمٞملم وُم٤م أرادوا ُمـ اًمٖمدر  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕمٜمقان )طمدي٨م سمٜمل اًمٜمْمػم وخمرج رؾمقل اهلل 

(، وشمٙمٚمؿ قمغم ىمّم٦م سمٜمل اًمٜمْمػم وؾم٤مق إطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ اًمزيٚمٕمل ذم خترجيف ملسو هيلع هللا ىلصسمرؾمقل اهلل 

 (.1/291ًمٚمٙمِم٤مف )

سمـ أب قمٞم٤مش أسمق حمٛمد ُمقمم آل اًمزسمػم، ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م. أدرك اسمـ قمٛمر ورأى هق ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم ( 1)

ُم٤مت اسمـ قم٘م٦ٌم ؾمٜم٦م  "يمت٤مب اعمٖم٤مزي  "ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد يم٤من صم٘م٦م صمًٌت٤م يمثػم احلدي٨م ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: 

 (6/122ش )شم٤مريخ اإلؾمئام»( و3/117ش )تذي٥م إؾمًمء»إطمدى وأرسمٕملم وُم٤م٦ِم.

 (.11/312ش )ًمٗمتحا»قمٜمد اسمـ طمجر ذم  (3)

 ( سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ. 2/181ش )اًمدِٓؾ»ُمـ رواي٦م عمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم  (2)

 اٟمٔمر: اعمرضمع واعمٙم٤من ٟمٗمًٞمٝمًم. (4)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

ٌْدُ  وٝمؿ قَم وا ًمٚمخروج طمري ـُ ُأَب   اهلل وقمٜمدُم٤م اؾمتٕمد  ـِ ؾَمُٚمقٍل قمغم قمدم اخلُُْمقع،  سم سم

وىمد ، (1)وُمٜمي٤مهؿ سم٤مًمُقىُمقِف إمَِم ضم٤مٟمٌِٝمؿ وم٠َمقْمَٚمٜمُقا اًمِٕمّْمٞم٤من، ومح٤مَسهؿ اعمًٚمٛمقن

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }َأؿَم٤مَرْت آي٤مٌت ذم ؾمقرة احَلنْمِ إمَِم هذا ذم ُمثؾ ىمقًمِف شمٕم٤ممم 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

[11]ؾمقرة احلنم: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
(3). 

 د ـ اجلئاُء وذوـُمف:

ؾُمقَل  حٞمح َأني اًمري ٧ٌَم ذم اًمّمي ٚم٧ْم ، (2)ُم٤م طم٤مرسمقاَأضْمغَم سمٜمل اًمٜميِْمػْمِ قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلصصم وومّمي

 وٟمققمٞمي٦َم احلرِب اًمتل 
ِ
ػَمِ يمٞمٗمٞمي٦َم هذا اجلئاء  ً ٦ًم يمُت٥َم اعمٖم٤مزي واًم يمُت٥ٌم ُأظْمرى وظم٤مصي

 طم٤مرسمقه٤م.

ؾُمقَل  ٥ِِِم، وىم٤مل هلؿ: ملسو هيلع هللا ىلصوصحي َأني اًمري شَم٠ْمُمٜمقن قمٜمدي  إِٟميٙمؿ ٓ» طم٤مسهؿ سم٤مًمٙمت٤م

ٓي سمَٕمْٝمٍد شمٕم٤مهدوين قمٚمٞمف ، وم٠َمسَمقا َأْن يٕمٓمقه قمٝمًدا وم٘م٤مشمٚمٝمؿ يقُمٝمؿ ذًمؽ هق واعمًٚمٛمقن شإِ

٥ِِِم، وشمرك سمٜمل اًمٜميِْمػْم ودقم٤مهؿ إِمَم َأْن  صُمؿي همدا اًمٖمد قمغم سمٜمل ىُمَرْئَم٦َم سم٤مخلٞمِؾ واًمٙمت٤م

ف قمٜمٝمؿ وهمدا إمَِم سمٜمل اًمٜميِْمػْمِ سم٤مًمٙمت٤مِِ  ٥ِم وم٘م٤مشمٚمٝمؿ طمتيك ُيٕم٤مهدوه ومٕم٤مهدوه وم٤مْٟمٍَمَ

 وقمغم َأني هلؿ ُم٤م
ِ
ٓي احَلْٚم٘م٦ِم  ٟمزًمقا قمغم اجلئاء ئاح–َأىمٚمي٧ِم اإِلسمُِؾ إِ  ً ومج٤مَءْت سمٜمق  -اًم

َأىمٚمي٧ِم اإِلسمُِؾ ُمـ َأُْمتَِٕمتِٝمؿ وَأسْمَقاِب سمٞمقِتؿ ومٙم٤مٟمقا خْيِرسُمقن سمٞمقَتؿ  اًمٜميِْمػْمِ واطمتٛمٚمقا ُم٤م

 .(4)٤مواوم٘مٝمؿ ُمـ ظَمَِمٌِٝم ومَٞمْٝمِدُُمقَّن٤م ومٞمحٛمٚمقن ُم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش اسمـ هِم٤مم»( وومٞمف ذيمر اعمدة، واسمـ إؾمح٤مق دون إؾمٜم٤مد، و269-1/267أظمرضمف اًمقاىمدي ) (1)

ُمثؾ ُمْمٛمقن رواي٦م اًمقاىمدي، ( دون إؾمٜم٤مد 18-2/17( ومل يذيمر اعمدة واسمـ ؾمٕمد )2/369)

( سم٢مؾمٜم٤مديـ ومٞمٝمًم أرسمٕم٦م جم٤مهٞمؾ: وهبذا شمٙمقن يمؾ 182-2/181ش )اًمدِٓؾ»واًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 إؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م.

( وؾمٜمده وٕمٞمػ، وأظمرضمف يمذًمؽ 38/46ش )شمٗمًػمه»أظمرج ٟمحقه اًمٓمؼمي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم  (3)

 قمـ جم٤مهد ٟمحقه ُمـ ـمري٘ملم قمٜمف.

 (. 4138، ح 11/313ش )اًمٗمتح»اًمٌخ٤مري:  (2)

(، 2114أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء، سم٤مب: ذم ظمؼم سمٜمل اًمٜمْمػم، سمرىمؿ: ) (4)

 ، وصحح إؾمٜم٤مد هذه اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين. ملسو هيلع هللا ىلصوهمػمه ُمـ طمدي٨م رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 
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ٜمي٦مِ   ً ٧ٌَم سمٜمص  اًمُ٘مْرآِن واًم وىمد صم
لي  (3()1) طمرق وىمَٓمع سمٕمَض َٟمْخِؾ سمٜمل  ملسو هيلع هللا ىلصَأني اًمٜمٌي

ِة احِلّم٤مر.  اًمٜميِْمػْمِ ظِمئال ُُمدي

٤ممِ  ؿ ُأضمُٚمقا إمَِم اًمِمي واي٤مِت َأّني ؿ ، (2)وشمذيُمر سمٕمُض اًمر  واًمٌٕمُض أظَمُر يذيُمر َأّني

ٝمقا إمَِم ظَمْٞمؼَمَ  شمقضمي
ـِ وذم رواي٦ِم ، (4) واي٤مت، طمٞم٨م  ُم٤م (1)إؾِْمَح٤مَق  اسم جيٛمع سملم هذه اًمر 

ـْ ؾم٤مر إمَِم  ىم٤مل: ٝمؿ َُم
ـْ َأْذاومِ ٤مم ومٙم٤من ُِم ـْ ؾم٤مر إمَِم اًمِمي ومخَرضمقا إمَِم ظَمْٞمؼَمَ وُمٜمٝمؿ َُم

ئَامِ  ًَ : يم سمِْٞمعِ  ظَمْٞمؼَمَ ـِ اًمري ـِ َأِب احُلَ٘مْٞمِؼ ويمِٜم٤َمَٟم٦َم سم ـِ  سم ـِ َأِب احُلَ٘مْٞمِؼ وطُمَٞمل  سم ًمي َأظْمَٓم٥َم، ومٚم سم

٦ِم  (6)ٟمَزًمقه٤م دان هلؿ َأْهُٚمٝم٤م طم٘م٦ُم اًمثي٤مسمت٦ُم سم٤معمرويي٤مت اًم٘مقيي ُده ذم ذًمؽ إطَْمداُث اًمئاي وُي١َمي 

ـِ َأِب  ُمثؾ َأظْم٤ٌمِر ىمت٤مهلؿ ذم همزوة ظَمْٞمؼَمَ وىمتِؾ يمِٜم٤َمَٟم٦َم وَأْهِ َصِٗمٞمي٦َم وظمؼم ؾَمئَامِ  سم

ـُ يَمْٕم٥ٍم وَأسُمق ؾَمْٕمدِ  وىمد َأؾْمَٚمَؿ ُمٜمٝمؿ اصْمٜم٤من، مه٤م: َي٤مُِملمُ ، (7)احُلَ٘مْٞمِؼ  ـِ َوْه٥ٍم وًمذا  سم سم

 .(8)َأطْمرَزا َأُْمَقاهَلًم

٤م إَُْمقاُل واًمٜميخٞمُؾ ومٙم٤مٟم٧ْم ًمَرؾُمقِل اهلل   ومٙم٤من ُيٜمٗمؼ قمغم َأْهٚمِف ُمٜمٝم٤م ٟمٗم٘م٦م  (9)ملسو هيلع هللا ىلصَأُمي

ًة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ؾمٜم٦ٍم، صُمؿي جيَٕمؾ ُم٤م ئاح واًمُٙمَراِع قُمدي  ً سمِ٘مل ذم اًم
(11). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]ؾمقرة  {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ}ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (1)

ٟمخؾ سمٜمل اًمٜمْمػم وهل  ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م طمرق وىمٓمع اًمرؾمقل . روى اًمٌخ٤مري أّن٤م ٟمزًم٧م قمٜمد[1احلنم:

 (.4123، 4121، ح11/311( و)4884، ح18/366ش )اًمٗمتح»اًمٌقيرة، اٟمٔمر: اًمٌخ٤مري: 

تٗم٦م 118-1/117ش )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»أطم٤مدي٨م اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب سمٜمل اًمٜمْمػم، اعمّمدر ٟمٗمًف، و (3)

 (.949-2/948ش )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف»إطمقذي( و

 ( وؾمٜمده صحٞمح.9722ش )اعمّمٜمػ»اًمرزاق ذم  أظمرضمف قمٌد (2)

 (.3/61ذيمره اسمـ ؾمٕمد ذم ـمٌ٘م٤مشمف سمدون إؾمٜم٤مد ) (4)

 ( ُمٕمٚمً٘م٤م.2/369ش )اسمـ هِم٤مم» (1)

 (.4/141ش )اًمًػمة»ذيمره اسمـ إؾمح٤مق ذم  (6)

 (.149ص )ش اعمجتٛمع اعمدين ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي»اٟمٔمر: اًمٕمٛمري:  (7)

 (. 2/371ش )اسمـ هِم٤مم»أب سمٙمر، اهلل سمـ  اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع ُمـ طمدي٨م ؿمٞمخف قمٌد (8)

، [6]ؾمقرة احلنم: {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ}وذًمؽ سمٜمص أي٦م:  (9)

( 4882، 4883، ح18/366ش )اًمٗمتح»وٟمزول ؾمقرة احلنم ذم سمٜمل اًمٜمْمػم يمًم روى اًمٌخ٤مري: 

 (. 1769-1768، ح1291-2/1288ش )صحٞمح ُمًٚمؿ»اٟمٔمر: 

 (. 4881، ح18/366روى ذًمؽ اًمٌخ٤مري: اًمٗمتح ) (11)
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ؾُمقُل  ؿ اًمري ًي ٝمؿ سملم اعمٝم٤مضمريـ ومل ُيْٕمِط ُمـ إَْٟمّم٤مر َأطَمًدا ؾمقى  َأْرَو  ملسو هيلع هللا ىلصوىم

ـِ طُمٜمَْٞمٍػ  ؾَمْٝمؾِ  ْػ ُزقمًمُء سمٜمل  ..(2)وذًمؽ ًمٗم٘مرمه٤م (3)وَأِب ُدضَم٤مَٟم٦َم (1)سم ومل يتقىمي

وقا إطَْمزاَب ومٙم٤مٟم٧م همزوُة  ِدهؿ سمٕمد يمؾ  هذا، وم٘مد طمري
ِِ اًمٜميِْمػْمِ قمـ ُمٙم٤م

 .(4)اخلَٜمَْدِق 

 اًمَٕمْٝمَد: ٟم٘مُض هيقد سمٜمل ىُمَرْئَم٦مَ  -2

وىمٕم٧ْم هذه اًمٖمزوُة سمٕمد همزوِة إطَْمزاِب ُم٤ٌمذًة ذم آظِمِر ِذي شم٤مريُخ اًمٖمزوة:  -1

٦مِ  ٜم٦ِم اخل٤مُم٦ًِم اهِلْجريي ًي ٦ِم ُمـ اًم ِل ذي احِلجي اًمَ٘مْٕمَدِة وَأوي
(1). 

: واوٌح ُمـ ؾمػم إطَْمداث َأني ؾم٥ٌَم اًمٖمزوة يم٤من ٟم٘مَض سمٜمل ؾم٥ٌُم اًمٖمزوة -3

ل  ىُمَرْئَم٦َم اًمٕمٝمَد اًمذي سمٞم ـْ طُمَٞمل   ملسو هيلع هللا ىلصٜمٝمؿ وسملم اًمٜمٌي ـِ َأظْمَٓم٥م  سمتحريض ُِم سم

اًمٜمٔمػمي  
(6). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ واه٥م سمـ اًمٕمٙمٞمؿ سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ جمدقم٦م سمـ احل٤مرث إود إٟمّم٤مري روى ( هق ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ 1)

 "28"يقم أطمد ُم٤مت ؾمٜم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصؿمٝمد سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م وصم٧ٌم ُمع رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل 

 (4/311ش )تذي٥م اًمتٝمذي٥م»

سمٞمٜمف  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمًمك سمـ ظمرؿم٦م سمـ ًمقذان اسمـ قمٌد ود سمـ زيد اًم٤ًمقمدي. آظمك اًمٜمٌل( هق أسمق دضم٤مٟم٦م إٟمّم٤مري 3)

وسملم قمت٦ٌم سمـ همزوان. رُمك أسمق دضم٤مٟم٦م سمٜمٗمًف يقم اًمٞمًمُم٦م إمم داظمؾ احلدي٘م٦م، وم٤مٟمٙمنت رضمٚمف، وم٘م٤مشمؾ 

 (1/14ش )اًمٕمؼم»( و3/411ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م» ڤوهق ُمٙمًقر اًمرضمؾ طمتك ىمتؾ 

( ومل يٍمح 2114، ح414-2/414( وأسمق داود )261-1/218ش )اعمّمٜمػ»اًمرزاق:  قمٌد (2)

 (. 2/371ش )اسمـ هِم٤مم»سم٤مؾمٛمٞمٝمًم، واسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع، 

 (.131-114ش )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م» (4)

( ُمٕمٚمً٘م٤م، وقمٜمده أٟمف ؾم٤مر إًمٞمٝمؿ يقم إرسمٕم٤مء ًمًٌع سم٘ملم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة، وهل 3/74اسمـ ؾمٕمد ) (1)

( أُم٤م اسمـ إؾمح٤مق وم٘م٤مل: إّن٤م ؾمٜم٦م مخس 3/496ش )اعمٖم٤مزي»رواي٦م ؿمٞمخف اًمقاىمدي ذم  أصئًا 

 ( ُمٕمٚم٘م٦م.2/234ش )اسمـ هِم٤مم»وؾمٙم٧م، 

( ُمـ ُمرؾمؾ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، واًمرواي٦م 272-1/268ش )اعمّمٜمػ»اًمرزاق ذم  أظمرضمف قمٌد (6)

 (.111-3/114) ُمـ هذا اًمٓمريؼش دِٓٚمف»ص٤محل٦م ًمئاطمتج٤مج هب٤م ُمع اعمت٤مسمٕم٦م، ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 
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وَٕني هذا اًمٜمي٘مَض وهذه اخِلٞم٤مٟم٦َم ىمد ضم٤مَءْت ذم وىم٧ٍم قمّمٞم٥ٍم وم٘مد َأَُمَر اهلل شمٕم٤ممم 

ئاح  ً َٟمٌِٞميف سم٘مت٤مهلؿ سمٕمد قَمْقَدشمِف ُمـ اخلَٜمَْدِق ووْوِٕمف اًم
ًٓ َُْٕمِر اهلل َأَُمَر ، (1) واُْمتِث٤م

ؾُمقُل  ٝمقا إِمَم سمٜمل ىُمَرْئَم٦َم، وشمقيمٞمًدا ًمٓمٚم٥م  ڤَأْصح٤مسَمف  ملسو هيلع هللا ىلص اًمري َأْن يتقضمي

ِِئًا:  قم٦م َأْوص٤مهؿ ىم٤م ْ ٓي ذم سَمٜمِل ىُمَرْئَم٦مَ  َٓ »اًمن  لَمي َأطَمٌد اًْمَٕمٍْمَ إِ ، يمًم ذم رواي٦م شُيَّمٚم 

ٌَُخ٤مِري   اًم
 (3) . 

، (2)ذم صمئاصم٦م آِٓف ُم٘م٤مشمٍؾ ُمٕمٝمؿ ؾمتي٦ٌم وصمئاصمقن ومرؾًم٤م ملسو هيلع هللا ىلصوظمرج رؾمقُل اهلل 

٤م وقمنميـ ًمٞمٚم٦ًم قمغم إَْرضمح ًً ووٞميؼ قمٚمٞمٝمؿ  (4)وضب احلّم٤مَر قمغم سمٜمل ىُمَرْئَم٦َم مخ

اخلٜم٤مق طمتيك قمُٔمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٌئاُء ومرهِمٌقا َأظِمػًما ذم آؾمتًئام وىمٌقِل طمٙمِؿ اًمرؾمقل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصومٞمٝمؿ 

٤ٌَمسَم٦مَ  ٌْدِ  واؾمتِم٤مروا ذم ذًمؽ طمٚمٞمَٗمٝمؿ َأسَم٤م ًُم ـَ قَم ذًمؽ  وم٠َمؿم٤مر إمَِم َأني  ڤاعمُْٜمِْذِر  سم

ف إمَِم إِطْمدى ؾمقاري اعمًجد اًمٜمٌقي   ًَ سْمَح وٟمدَم قمغم هذه اإِلؿَم٤مرة، ومرسَمط ٟمٗم يٕمٜمل اًمذي

 .(1)طمتيك ىمٌؾ اهلل شمقسمَتف

ـُ ُُمَٕم٤مٍذ ومٞمٝمؿ: طُمْٙمُؿ ؾَمْٕمدِ   سم

ؾمقل  َأطم٥مي َأْن يٙمِؾ احلٙمَؿ قمٚمٞمٝمؿ إمَِم واطمٍد ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصوقمٜمدُم٤م ٟمزًمقا قمغم طمٙمؿ اًمري

 إَْوِس َّٕنيؿ 
ِ
ـِ ُُمَٕم٤مٍذ  يم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مَء سمٜمل ىُمَرْئَم٦َم، ومجٕمؾ احلٙمَؿ ومٞمٝمؿ إمَِم ؾَمْٕمدِ ُرَؤؾم٤مء سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. سمتٍمف يًػم.4117، ح11/392ش )اًمٗمتح»اًمٌخ٤مري:  (1)

٤ًٌم وإيًمء، سمرىمؿ:  (3) أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب: صئاة اخلقف سم٤مب: صئاة اًمٓم٤مًم٥م واعمٓمٚمقب رايم

(914.) 

 ( ُمٕمٚمً٘م٤م واعمٕمٚمؼ يمًم هق ُمٕمٚمقم ُمـ أىم٤ًمم اًمْمٕمٞمػ. 2/74اسمـ ؾمٕمد ) (2)

اًمٌداي٦م »( ورواشمف ممـ حيت٩م هبؿ، وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم 82-31/81ش )اًمٗمتح اًمرسم٤مين»ُمـ رواي٦م أمحد:  (4)

( وذم 3/182ش )شم٤مرخيف»( وهذا احلدي٨م إؾمٜم٤مده ضمٞمد وروى اًمٓمؼمي ذم 4/141ش )واًمٜمٝم٤مي٦م

سمٕمْمف سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ، أن اعمدة سملم اًمِمٝمر واخلٛمس وقمنميـ ًمٞمٚم٦م، سمٚمٗمظ اًمِمؽ، وقمٜمد ش اًمّمحٞمح»

 (. 2/236ش )اسمـ هِم٤مم»اسمـ إؾمح٤مق مخس وقمنميـ ًمٞمٚم٦م، 

 (.82-31/81ش )اًمٗمتح اًمرسم٤مين»سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ: ش اعمًٜمد»ُمـ رواي٦م أمحد ذم  (1)
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ؾمقل ڤ  ىمقُمقا إمَِم ؾمٞم ديمؿ َأوْ »ًمأَلْٟمّم٤مر:  ملسو هيلع هللا ىلص، ومٚمًمي دٟم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم ىم٤مل اًمري

َٚمٝمؿ وشمًٌل ، ىم٤مل: شم٘متُؾ ُم٘م٤مشمشإِني ه١مٓء ٟمزًمقا قمغم طمٙمٛمؽ»، صُمؿي ىم٤مل: شظمػِميمؿ

ل   ؿ وشم٘مًؿ َأُْمقاهَلؿ، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌي  .(1)شىمْمٞم٧َم سمحٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم: »ملسو هيلع هللا ىلصذرارهيي

ؾمقل  ذ اًمري ٦ٍم قمغم إَْرضمح ملسو هيلع هللا ىلصوٟمٗمي َِ ٓي ، (3)طمٙمَؿ اهلل ومٞمٝمؿ ويم٤مٟمقا َأْرسمَٕمًِم ومل يٜم٩ُم إِ

ؿ َأؾْمٚمٛمقا وم٠َمطْمرزوا َأُْمقاهَلؿ (2)سمٕمُْمٝمؿ وُهْؿ صمئاصم٦ٌم، َّٕني
صمٜم٤من آظمران ورسميًم ٟمج٤م ا، (4)

ح٤مسم٦م، َأْو عم٤َِم َأسْمَدوه ُمـ اًمتزام سم٤مًمٕمٝمِد َأصْمٜم٤مَء  ُمٜمٝمؿ سمحّمقهِلؿ قمغم إََُم٤من ُمـ سمٕمِض اًمّمي

يتج٤موزون قمدَد َأوْمراد ُأْهٍة واطمدٍة، إِْذ ُيْٗمٝمؿ ُمـ  ورسميًم ٟمج٤م آظمرون ٓ (1)احِلّم٤مر

ـِ  ؾمقل  (7)وهمػِمه (6)إؾِْمَح٤مَق  رواي٦ٍم قمٜمد اسم ـِ ىَمْٞمسِ  ٧ِم وَه٥م ًمَث٤مسمِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأني اًمري ـِ  سم سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وُمًٚمؿ 3878اًمٌخ٤مري: يمت٤مب: اجلٝم٤مد واًمًػم سم٤مب: إذا ٟمزل اًمٕمدو قمغم طمٙمؿ رضمؾ )ح/ (1)

 (.4691يمت٤مب: اجلٝم٤مد واًمًػم سم٤مب: ضمقاز ىمت٤مل ُمـ ٟم٘مض اًمٕمٝمد وضمقاز إٟمزال أهؾ احلّمـ )ح/ 

( وذم طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمِل 2/211سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ )ش ُمًٜمده» ُمـ رواي٦م أمحد ذم (3)

( وىمد اظمتٚمػ ذم 11/211ش )اًمٗمتح»واسمـ طم٤ٌمن سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح، وذيمر ذًمؽ اسمـ طمجر ذم 

(. وىم٤مم اًمديمتقر حمٛمد سمـ 12، طم٤مؿمٞم٦م رىمؿ 461ص )ش ؾمػمة ُمٝمدي رزق اهلل»قمدتؿ، اٟمٔمر: 

، 1طش وهيقد اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل »اعم٘متقل ذم يمت٤مسمف: وم٤مرس اجلٛمٞمؾ سمدراؾم٦م اًمرواي٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمدد 

م وُم٤مل إمم ىمٌقل رواي٦م اًمزهري اًمتل شم٘مقل سم٠من اًم٘متغم يم٤مٟمقا أرسمٕملم وم٘مط 3113هـ 1433

 (.347-343ص)

ش ؾمٜمٜمف»( وأسمق داود ذم 1766، ح2/1288( وُمًٚمؿ )4138، ح11/313ش )اًمٗمتح»اًمٌخ٤مري:  (2)

 . (4/162ش )ُمًٜمده»( وأسمق قمقاٟم٦م ذم 3/141-141)

( واًمذي يٌدو أن إؾمٜم٤مده إول 2/239( و)1/373ش )اسمـ هِم٤مم»اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ،  (4)

يت٘مقى ُمع اعمت٤مسمٕم٦م، وىمد شمقسمع سمرواي٦م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأب داود وأب قمقاٟم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م أٟمف مل يٜم٩م 

 أطمد إٓ سمٕمْمٝمؿ، وهذا اًمٌٕمض هق اًمذي ومنشمف رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق هذه.

 ( ُمٜمٝمؿ: قمٛمرو سمـ ؾمٕمدي. 2/221ش )اسمـ هِم٤مم»ُمٕمٚمً٘م٤م، ذيمر اسمـ إؾمح٤مق،  (1)

دِٓؾ »( مل يٍمح ومٞمف اسمـ إؾمح٤مق سم٤مًمًًمع و226-2/221ش )اسمـ هِم٤مم»سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ،  (6)

( ُمـ طمدي٨م اسمـ إؾمح٤مق قمـ اًمزهري ُمرؾمئًا، وسح ومٞمف سم٤مًمًًمع، 4/33ًمٚمٌٞمٝم٘مل )ش اًمٜمٌقة

سم٢مؾمٜم٤مد ش إوؾمط»ؼماين ذم ( ُمـ طمدي٨م ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم قمـ اًمزهري ُمرؾمئًا واًمٓم31-4/31و)

( وهذه اًمٓمرق اًمْمٕمٞمٗم٦م شمدل قمغم أن ًم٘مّم٦م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ُمع اًمزسمػم سمـ 6/143وٕمٞمػ، اجلٛمع )

 سم٤مـم٤م أصئًا، وقمغم أىمؾ شم٘مدير أن صم٤مسمًت٤م أطمًـ إمم اًمزسمػم ًمٞمٍد يم٤مٟم٧م ًمٚمزسمػم قمغم صم٤مسم٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م.

 ؾ اًمزهري.( سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ٕٟمف ُمرؾم146، ص )شإُمقال»ُمثؾ أب قمٌٞمد ذم  (7)
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سِ  ًمي اًمِمي
سمػِْمِ  (1) ٌْدُ  وًمَد اًمزي ـِ سم٤مـم٤م اًم٘مرفملي وم٤مؾمتحٞم٤مهؿ، ُمٜمٝمؿ قَم ـِ  سم مْحَ سمػِمِ  اًمري ـِ اًمزي  سم

 ، اًمذي َأؾْمَٚمَؿ وًمف صح٦ٌٌم.(3)

٦مِ  ٤مِريي ـِ َزْيدٍ  وداِر ُأؾَم٤مَُم٦مِ  (4) (2)ومجٕم٧م إَْهى ذم دار سمِٜم٧ِْم احل٤َمرِث اًمٜميجي  .(1) سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ؿمًمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إهمر سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ يمٕم٥م سمـ هق: صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس  (1)

اًمرمحـ، وي٘م٤مل: أسمق حمٛمد، اعمدين،  اخلزرج سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج إٟمّم٤مري اخلزرضمل، أسمق قمٌد

اًمرمحـ.  حمٛمد. وىمٞمؾ: يٙمٜمك أسم٤م قمٌد . وأُمف اُمرأة ُمـ ـمل. يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد سم٤مسمٜمفملسو هيلع هللا ىلصظمٓمٞم٥م اًمٜمٌل 

اهلل سمٜمق صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمًمس يقم احلرة، ويم٤من صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس  وىمتؾ سمٜمقه حمٛمد وحيٞمك وقمٌد

. ؿمٝمد أطمًدا ملسو هيلع هللا ىلصيمًم ي٘م٤مل احل٤ًمن ؿم٤مقمر اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصظمٓمٞم٥م إٟمّم٤مر، وي٘م٤مل ًمف ظمٓمٞم٥م رؾمقل اهلل 

 سمٙمر اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف. ذم ظمئاوم٦م أب $وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اعمِم٤مهد. وىمتؾ يقم اًمٞمًمُم٦م ؿمٝمٞمًدا 

ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: عم٤م اٟمٙمِمػ اًمٜم٤مس يقم اًمٞمًمُم٦م ىمٚم٧م ًمث٤مسم٧م سمـ ىمٞمس اسمـ ؿمًمس: أٓ شمرى ي٤م 

، ملسو هيلع هللا ىلصقمؿ، ووضمدشمف ىمد طمن قمـ ومخذيف وهق يتحٜمط، وم٘م٤مل: ُم٤م هٙمذا يمٜم٤م ٟم٘م٤مشمؾ ُمع رؾمقل اهلل 

يّمٜمع ه١مٓء، صمؿ ىم٤مشمؾ سمئس ُم٤م قمقدشمؿ أىمراٟمٙمؿ. وسمئس ُم٤م قمقدشمؿ أٟمٗمًٙمؿ، اًمٚمٝمؿ إين أسمرأ إًمٞمؽ مم٤م 

، ورآه سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٜمقم وم٠موص٤مه أن شم١مظمذ درقمف ممـ يم٤مٟم٧م قمٜمده وشم٤ٌمع ڤطمتك ىمتؾ 

، ومٌٕم٨م ذم ـمٚم٥م اًمرضمؾ ڤويٗمرق صمٛمٜمٝم٤م ذم اعم٤ًميملم. وم٘مص ذًمؽ اًمرضمؾ اًمرؤي٤م قمغم أب سمٙمر 

وصٞمتف وم٤مقمؽمف سم٤مًمدرع، وم٠مُمر هب٤م ومٌٞمٕم٧م وأٟمٗمذت وصٞمتف ُمـ سمٕمد ُمقشمف، وٓ ٟمٕمٚمؿ أطمًدا أٟمٗمذت ًمف 

، شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»سمٕمد ُمقشمف ؾمقاه. ويم٤من ي٘م٤مل: إٟمف يم٤من سمف ُمس ُمـ اجلـ. يٜمٔمر: 

 (.311/ 1، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»(، 268/ 4ًمٚمٛمزي )
سمػِِم  هق: قمٌد (3) اًمرمحـ سمـ اًمزسمػم اعمديٜمل،  قمٌد -ن اًم٤ٌمءأُم٤م إول سمٗمتح اًمزاي ويم-اًمرمحـ سمـ اًمزي

٤م، وأؾمٚمؿ اسمٜمف  ًمف صح٦ٌم، ي٘م٤مل إٟمف اسمـ اًمزسمػم سمـ سم٤مـم٤م ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م، يم٤من اًمزسمػم هيقديًّ

اًمرمحـ سمـ اًمزسمػم سمـ زيد سمـ أُمٞم٦م سمـ زيد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمقف سمـ  اًمرمحـ، وىمٞمؾ: هق قمٌد قمٌد

٤مًمؽ سمـ أٟمس، قمـ اعمًقر سمـ قمٛمرو سمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ، ُمـ إوس، وهق اًمذي روى طمديثف ُم

(، 94/ 17، ًمٚمٛمزي )شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»اًمرمحـ.  روم٤مقم٦م، قمـ اسمٜمف اًمزسمػم سمـ قمٌد

، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر أمحد ششمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف ذم اًمرؾمؿ»(، 1844/ 4، ٕب ٟمٕمٞمؿ )شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»

هـ(، ت٘مٞمؼ: ؾُمٙمٞمٜم٦م اًمِمٝم٤مب، 462سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )اعمتقرم: 

 (.41/ 1م ) 1981اًمٜم٤مذ: ـمئاس ًمٚمدراؾم٤مت واًمؽممج٦م واًمٜمنم، دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 
 (.3/113( ُمٕمٚمً٘م٤م، واًمقاىمدي )2/222ش )اسمـ هِم٤مم»ُمـ رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق،  (2)

ذم  هل رُمٚم٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ احل٤مرث سمـ زيد إٟمّم٤مري٦م اًمٜمج٤مري٦م ذيمره٤م اسمـ طمٌٞم٥م( 4)

أن سمٜمل ىمرئم٦م عم٤م طمٙمؿ ومٞمٝمؿ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ  -اعم٤ٌميٕم٤مت، وذيمر اسمـ إؾمح٤مق ذم اًمًػمة اًمٜمٌقّي٦م

 (7/116ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م( »8/141ش )اإلص٤مسم٦م»طمًٌقا ذم داره٤م 

 (.118-113( واًمقاىمدي )187ص )ش ُمٖم٤مزيف»ُمـ رواي٦م قمروة ذم  (1)
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 معهم

ٞم٘مقا إًَِمٞمٝم٤م اعمجٛمققم٦م شمِْٚمَق إظُْمرى وطمٗمرْت هلؿ إَ  ًِ ظَم٤مديُد ذم ؾمقق اعمديٜم٦م، وم

 .(1)ًمتيب َأقْمٜم٤مىمٝمؿ ومٞمٝم٤م

دِ ، (3)وىمتٚم٧م اُْمَرَأٌة واطمدٌة ُمٜمٝمؿ ـِ ؾُمَقْيٍد  ًم٘متٚمٝم٤م ظَمئاي طمٞم٨م َأًْم٘م٧ْم  (2)ڤسم

ـي اًمٌٚمقغ (4)قمٚمٞمف سمَِرطًمك ومل ُيْ٘متؾ اًمِٖمْٚمًمُن ممـي مل يٌٚمٖمقا ؾم
ؿ اًمري  ..(1) ًي  ملسو هيلع هللا ىلصؾمقل صُمؿي ىم

ؿ سملم اعمًٚمٛملم َأُْمقاهَلؿ وذرارهيي
(6). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2144، ح2/118ش )ًمؽمُمذيصحٞمح ا»( وإًم٤ٌمين: 4/211ش )اعمًٜمد»ُمـ رواي٦م أمحد ذم  (1)

وىم٤مل: )صحٞمح(. وهمػممه٤م، واحلدي٨م ٓ ي٘مؾ قمـ درضم٦م احلًـ ًمذاشمف يمًم ذيمر اًمًٜمدي ص 

(388-389.) 

( 3671/ك اجلٝم٤مد، ح2/132ش )اًمًٜمـ»( وأب داود ذم 6/377ش )اعمًٜمد»ُمـ رواي٦م أمحد ذم  (3)

، واسمـ  ملسو هيلع هللا ىلصتٛم٧م اًمٜمٌل سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ًمذاشمف وقمٜمده أن اًم٥ًٌم حلدث أطمدصمتف، وىم٤مل اًمِم٤مرح: إّن٤م ؿم

( واؾمٛمٝم٤م قمٜمده )ٟم٤ٌمشم٦م( وذم 3/116( واًمقاىمدي )2/224ش )اسمـ هِم٤مم»إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ، 

 أصؾ ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق )سمث٤مصم٦م(. 

ـُ ؾُمَقْيدِ  (2) ُد سْم  سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ قمٛمرو سمـ طم٤مرصم٦م سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ ُم٤مًمؽ إهمر سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ هق: ظَمئاي

يمٕم٥م وأُمف قمٛمرة سمٜم٧م ؾمٕمد سمـ ىمٞمس سمـ قمٛمرو سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس ُمـ سمٜمل احل٤مرث سمـ اخلزرج، ؿمٝمد 

واؾمتٕمٛمٚمف  ملسو هيلع هللا ىلصظمئاد اًمٕم٘م٦ٌم ذم روايتٝمؿ مجٞمًٕم٤م، ويم٤من ًمف ُمـ اًمقًمد اًم٤ًم٥ِم سمـ ظمئاد، صح٥م اًمٜمٌل 

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم اًمٞمٛمـ، واحلٙمؿ سمـ ظمئاد، وأُمٝمًم ًمٞمغم سمٜم٧م قم٤ٌمدة سمـ دًمٞمؿ أظم٧م ؾمٕمد سمـ 

ىمد اٟم٘مرض قم٘مٌٝمًم، واٟم٘مرض أيًْم٤م وًمد طم٤مرصم٦م سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ ُم٤مًمؽ إهمر ومٚمؿ يٌؼ قم٤ٌمدة، و

ُمٜمٝمؿ أطمد، وؿمٝمد ظمئاد سمدًرا، وأطمًدا، واخلٜمدق، ويقم سمٜمل ىمرئم٦م، وىمتؾ يقُمئذ ؿمٝمٞمًدا، دًم٧م قمٚمٞمف 

يٜمٔمر: ش. ًمف أضمر ؿمٝمٞمديـ: »ملسو هيلع هللا ىلصسمٜم٤مٟم٦م اُمرأة ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م رطمك ومِمدظم٧م رأؾمف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 (.121/ 2، ٓسمـ ؾمٕمد)شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، 962/ 3ٕب ٟمٕمٞمؿ )ش ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»

/ك اجلٝم٤مد /ب، ىمتؾ 3/11ش )اًمًٜمـ»( وأب داود ذم 6/377ش )اعمًٜمد»ُمـ رواي٦م أمحد ذم  (4)

ش اسمـ هِم٤مم»( وصححف وؾمٙم٧م قمٜمف اًمذهٌل، و26-2/21ش )اعمًتدرك»اًمٜم٤ًمء(، واحل٤ميمؿ ذم 

( وظمئاد 389ًـ ًمذاشمف يمًم ذيمر اًمًٜمدي ص )( واحلدي٨م ٓ ي٘مؾ قمـ درضم٦م احل2/221ُمٕمٚمً٘م٤م )

 هق اًمِمٝمٞمد اًمقطمٞمد ذم همزوة سمٜمل ىمرئم٦م يمًم هق واوح ُمـ هذه إطم٤مدي٨م.

-4414/ك، احلدود/ب ذم اًمٖمئام يّمٞم٥م احلد، ح4/161ش )ؾمٜمٜمف»أظمرضمف أسمق داود ذم  (1)

( 1649)حش اًمًػم»/ك( 3/114ش )صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ًمألًم٤ٌمين»( واًمؽمُمذي يمًم ذم 4411

ح٦م واسمـ ُم٤مضمف )رىمؿ ور وأمحد ذم ش صحٞمح اًمؽمُمذي»( يمًم ذيمره إًم٤ٌمين ذم 141ُمز ًمف سم٤مًمّم 

( 2/227ش )اسمـ هِم٤مم»( واسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ، 213-1/221( و)4/2111ش )ُمًٜمده»

 ( سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح وهق ٟمٗمس ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق ورواه همػم ه١مٓء.77-3/76واسمـ ؾمٕمد )

 =( وذم هذا ي٘مقل اهلل 1766ح-2/1288(، ُمًٚمؿ )4138، ح11/313اًمٌخ٤مري: اًمٗمتح ) (6)
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ُم٤من وطمديثِف ىمد قُمرومقا سمٜم٘مْمٝمؿ اًمٕمٝمقد وظمٗمرهؿ  وهٙمذا ُهُؿ اًمٞمٝمقد ذم ىمديؿ اًمزي

ـْ ٟم٘مَض قمٝمد اهلل وُمٞمث٤مَق ُرؾُمٚمِف  ومٝمق عم٤م  -قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت اهلل وؾمئاُُمف-اعمقاصمٞمؼ، وَُم

 دوّن٤م ُمـ اًمٕمٝمقد َأْٟم٘مُض وَأظْمٗمُر..

ْٚمٛمل  واجلقاِر وُم٤م ُُم١ْممترات اًمقوم٤م  ً ِق واعمّم٤محل٦ِم واعم٤ًمعم٦ِم وؿمٕم٤مراِت اًمتيٕم٤مُيِش اًم

ٌَؾ اًمٞمٝمقد.  ُمـ ىِم
ِ
ٓي َأيْمؼُم دًمٞمٍؾ قمغم قمدم اًمقوم٤مء  اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل  اًمٞمٝمقدي  إِ

ـُ هل٤م  ًح٤م هذه احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمٕمٞمٝم٤م اعم١مُمٜمقن ويٗمٓم ٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف ُُمقو  وًمذا ىم٤مل رسم 

دون:  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ }اعمُقطم 

 .[71]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

ِِٞمَؾ »: $ي٘مقل ؾمٞم د ىُمُٓم٥ْم  ٞم٤مُق إمَِم سمٜمل إِْها  ً وسملم آٍن وآظمَر يٚمتٗم٧م اًم

 ٟم٘مْمقا ُمٜمٝم٤م، وسمًم ًمُٞمقاضمٝمٝمؿ قمغم ُمِمٝمد ُمـ اعمًٚمٛملم سمًم َأظَمَذ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اعمقاصمٞمؼ، وسمًم

ئاُة  ٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمي
ِِ وىمع ُمٜمٝمؿ ُمـ اٟمحراوم٤مٍت وٟمٙمقٍل قمـ اًمٕمٝمد وشمٙمذي٥ٍم سم٠َمْٟمٌٞم٤م

ِِٝمؿ وضمداهِلؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ  ئاُم، وىمتٚمِٝمؿ هلؿ، وُمـ خم٤مًمٗمتٝمؿ ًمنميٕمتٝمؿ، وُمـ اًْمتَِقا ًي واًم

ٌع َأْن َأسَمْٕمَد هذا يمٚم ف يٓمٛمع ـم٤مُم .. (1)شوتريِٗمٝمؿ عم٤م سملم َأْيدهيؿ ُمـ اًمٜم ّمقِص...إًمخ

 يرقمقا ُمٞمث٤مىًم٤م.. يِٗمل اًمٞمٝمقُد سمٕمٝمٍد َأوْ 

 هيقد اًمٞمقم وهمًدا ُهْؿ هيقد إَُْمس:

وُمـ َأؿْمٌف َأسَم٤مُه ومًم فمَٚمؿ ًم٘مد وِرث هيقد زُم٤مٟمِٜم٤م قمـ َأؾْمئاومٝمؿ ظِمّم٤مَل اًمَٖمْدِر 

ِِٞمَؾ ذم اًمٕمديد ُمـ اعم١ُْممترات يم٠ُمؾمٚمق  ـْ ي٘مرُأ ؾمػمَة اًمٕمرب ُمع إِْها واخِلٞم٤مٟم٦ِم، ومَٛم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]ؾمقرة  {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڻڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ}شمٕم٤ممم:  =

 .[37إطمزاب:

 ( ؾمٞمد ىمٓم٥م.1/82ش )ذم فمئال اًم٘مرآن» (1)



 385 

 

 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي
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 معهم
ُمف  ويم٤مُم٥م ديٗمٞمد وهمػِمه٤م جيد َأٟميف ٓ وَُمْدِريدْ  ٦َم.. ومٌٕمد اًمذي ىمدي قمٝمَد هلؿ وٓ ِذُمي

اًمٕمرُب ُمـ شمٜم٤مزٍٓت وم٢مِني اًمٓميرَف اًمٞمٝمقديي يم٤من وٓ يزال يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٓميرف 

 واعمٙمِر واخلداِع، ومًم يم٤من يٗمٝمٛمف
ِ
ْٕم٦ٌم يٛمٙمـ  ؿم٤مُمػم اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل  سم٤مْٓزِدراء ُمـ ىمقاقمد اًمٚم 

ًًم قمٜمد، سمػميز  ومٝمٛمفَأْن خيتٚمػ همًدا قمًمي  يٛمٙمـ َأْن يٜم٘مٚم٥م قمغم  راسملم وُم٤م يم٤من ُمًٚمي

ٌَْٞمف ذم ُمٗمٝمقم وُم٤م شمٕم٤مهدْت قمٚمٞمف طمٙمقُم٦ُم اًمٚمٞمٙمقد اًمٞمقم ًمٞمس ُمٚمزًُم٤م ، ٟمتٜمٞم٤مهق قم٘م

اه  ئام وجمري٤مت٤م قمغم ٟمٛمٍط ُُم١َمدي ًي حلٙمقُم٦م اًمٕمٛمؾ همًدا.. وهٙمذا شمتقامم ومّمقُل قمٛمٚمٞمي٦ِم اًم

ٗم٤مىمٞمي٤مِت وظمٗمُر اعمقا ڃ چ }صمٞمؼ ذم ُمنطمٞمي٦ٍم هزًمٞم٦ٍم وُمِم٤مهد قمٌثٞم٦ٍم ٟم٘مُض آشم 

[29]ؾمقرة اًمٜمقر:  {چ چ چ
(1). 

اومْم٦م ًمٚمٕمٝمقد.  ب. ٟم٘مُض اًمري

ـْ َأفْمٝمر ُم٤م ْٞمٕم٦م ًمٚمٕمٝمقد واعمقاصمٞمِؼ ُم٤م إِني ُِم ِِٝمؿ  ُيِمػم إمَِم ٟم٘مِض اًمِم  يم٤من ُمـ وٓ

 اهلل وشمآُزرِ 
ِ
ِِِؿ اعمِٚمي٦م.. ٕقَْمداء ٜمي٦ِم وشم٘مقيِض دقم٤م  ً هؿ ُمع زقم٤مُم٤مت اًمٙمٗمِر ًمًحِؼ َأْهِؾ اًم

ـُ  ويمذًمؽ إَِذا ص٤مر ًمٚمٞمٝمقد دوًم٦ٌم سم٤مًمِٕمَراِق »: $شَمْٞمِٛمٞمي٦َم  ىم٤مل ؿمٞمُخ اإِلؾْمئام اسم

٤مَر ُمـ اعمنميملم  اومْم٦ُم ُمـ َأقْمٔمِؿ َأقْمقاِّنؿ ومُٝمْؿ داًًِم ُيقاًمقن اًمٙمٗمي وهمػِمه، شمٙمقن اًمري

 .(3)شّم٤مرى وُيٕم٤موٟمقَّنؿ قمغم ىمت٤مل اعمًٚمٛملم وُمٕم٤مداِتؿواًمٞمٝمقِد واًمٜمي 

ث ويم٠َمٟميف ُيٕم٤ميش إطَْمداَث ذم  ورطمؿ اهلل ؿمٞمخ اإِلؾْمئام اعُمْٚمَٝمَؿ اًمذي يتحدي

اومديـ  اومْم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م قمغم َأْرض اًمري زُم٤مٟمٜم٤م.. وُم٤م قمٚمٞمف طم٤مُل ُدُوِل اًمٙمٗمر واًمري

ؾم٤مسمً٘م٤م قمـ ظِمٞم٤مٟم٦م اًمٕمٝمِد وٟم٘مِض اعمٞمث٤مِق وؾُمقرَي٤م واًمَٞمَٛمـ وهمػِمه٤م.. وىمد متي٧م اإِلؿم٤مرُة 

ـِ  ٌُؾ ًمذًمؽ طمتيك شمؿي  ُمـ اسم  ً ِٞمَئ٦ِم اًم  وَتْ
اومْمٞميلْمِ يـ اًمٓمقد  اًمري اًمٕمٚم٘مٛمل  وٟمّمػِم اًمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ـ ُمٜمتدي٤مت احلّمـ اًمٜمٗمز سمٕمٜمقان )ٓ قمٝمد ًمٚمٞمٝمقد(.  (1)

 (. 2/278ش )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م» (3)
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يـ ُم٤م  اًمد 
ِ
٦ِم  َأَراُدوا، وُأْهِريَؼ ذم ذًمؽ اًمَٖمْزِو ِدُم٤مُء ُم٤م ٕقَْمداء َِ ي٘مرب ُمـ ُِمْٚمُٞمقن وصمًمٟمًِِم

ٛم٦مٍ  ًْ  .(1)َأًْمِػ َٟم

اومْم٦م َأُمي  ٤م ذم قم٤معمٜم٤م اًمٞمقم ومئا َأْسُح وَأْووُح ُمـ اًمٕمئاىم٦م احلٛمٞمٛم٦ِم سملم اًمري

ِِٞمَؾ وَأُمِريَٙم٤م..  وإِْها

اومْم٦م سم٤مًمٞمٝمقد.  قمئاىم٦ُم اًمري

، وم٘مد ىم٤مُم٧ْم  ـْ َأسْمرز ُمئاحمٝم٤م اًمتيٕم٤موُن اًمٕمًٙمري  ٤م صٚم٦ٌم محٞمٛم٦ٌم وراسمٓم٦ٌم وصمٞم٘م٦ٌم ُِم إِّني

ٞمكم  اًمذي يٕمٛمؾ  عمقؿمٞمف رجيػ ذيم٦ٌم يُمؼْمى شم٤مسمٕم٦مٌ 
ِِ ظَمٌػِم شمًٚمٞمٍح ًمدى اجلٞمش اإِلْها

سمٌٞمع ُمقاد وُمٕمداٍت وظمؼماٍت ومٜمٞمي٦ٍم إمَِم إِيَران وىمد ( م1994 -م 1933) سملم قم٤مم ُم٤م

َِِؼ دمٛمع سملم ُمقؿمٞمف  ْخ٤ٌمراُت إَُْمريٙمٞمي٦ُم سمُّمُقٍر ووصم٤م
يمِمٗم٧ْم قمـ هذا اًمتيٕم٤مُوِن آؾْمتِ

قاريخ وإؾَْم  ِِٞمس اًمّمي ٌي٤مٍس ر وم٤مِع واًمديمتقر/ َُم٤مضِمد قَم ٚمح٦م اًم٤ٌميقًمقضمٞمي٦ِم سمقزارة اًمد 

اإِليراٟمٞمي٦مِ 
(3). 

 وىمد َأْصدرْت طمٙمقُم٦ُم َٟمَتٜمَْٞم٤مُهق َأُْمًرا ي٘مض سمٛمٜمع اًمٜمينْمقمـ َأي  شمٕم٤موٍن قمًٙمريٍّ َأوْ 

ِِٞمَؾ وإِيران، وضم٤مَء هذا اعمٜمع ًمتٖمٓمٞم٦م ومْمٞمح٦ِم رضمِؾ  دم٤مريٍّ َأوْ  زراقملٍّ سملم إِْها

رت  ٟم٤مطمقم ُمٜم٤ٌمر إقَْمًمل اًمٞمٝمقدي   ٦ٍم إِمَم إِيران ىُمد  ط سمتّمدير ُمقاد يمٞمًمويي اعُمتقر 

٤مم واًمذي شُمٕمد  هذه اًمٗمْمٞمح٦ُم ظمٓمًرا يٚمحؼ  ًي سمخٛمًلم ـمـ ًمّمٜمع هم٤مز اخلردل اًم

م اعمح٤مُمل اًمٞمٝمقدي   ٞمَؾ وقمئاىم٤مِت٤م اخل٤مرضمٞمي٦َم، وىمد شم٘مدي
ِِ سمٓمٚم٥ٍم  اُمٜمقن زظمروين إِْها

٦ٍم واؾمتخ٤ٌمراشم ٞمي٤مٍت ي٘مض سم٤مًمتيْح٘مٞمؼ ُمع ضمٝم٤مٍت قمًٙمريي دت إِيراَن سمٙمٛم  ٞمي٦ٍم ُأظْمرى زوي

٤مَم طَمْرِب اخلٚمٞم٩ِم إُومم يمٌػمٍة ُمـ إؾَْمٚمح٦م َأيي
(2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.311-12/314ٓسمـ يمثػم )ش ًمٜمٝم٤مي٦ماًمٌداي٦م وا» (1)

 (.7171صحٞمٗم٦م ه٤مريس اًمٞمٝمقدي٦م ٟم٘مئًا قمـ ضمريدة اًمنمق إوؾمط قمدد ) (3)

 (.7219ضمريدة اًمنمق إوؾمط اًمٕمدد ) (2)
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 معهم
َأني اًم٘مقات اًمّمٝمٞمقٟمٞمي٦َم عم٤م دظمٚم٧ْم ( م1/7/1973) ذم رويؽم وىمد ذيَمرْت ويم٤مًم٦مُ 

ٓي حِلْزِب َأَُمٍؾ سم٤مٓطْمتِٗم٤مظ سمٛمقاىمٕمف ويم٤مُمِؾ َأؾْمٚمحتف..  ٓمٞمي٦م مل شمًٛمح إِ وًم٘مد سمٚمدة اًمٜمٌي

ِِٞمَؾ مل شم٘مْؾ ذم يقٍم »سح وزيُر اخل٤مرضمٞمي٦م اًمٞمٝمقدي  ذم طمٙمقُم٦م َٟمَتٜمَْٞم٤مُهق ىم٤مِئًا:  إِني إِْها

٤مِم: إِني إِيراَن هل اًمَٕمُدو    .شُمـ إَيي

إِني إِيراَن دوًم٦ٌم إىِْمٚمٞمٛمٞمي٦ٌم وًمٜم٤م اًمٙمثػُم » :َأْوَري ؿمٛمحقين وي٘مقل اًمّمحٗمل  اًمٞمٝمقدي  

ـْ ٟم٤مطمٞمتٜم٤م  جٞمي٦ِم ُمٕمٝم٤م.. إِني اًمتيْٝمديَد اجل٤مصمَؿ قمغم إِيراَن ُٓمـ اعمّم٤مًمِح اإِلؾْمؽماشمٞم َي٠ْمشمٞمٝم٤م ُِم

ا إِليران ـْ شمٙمقَن قَمُدوًّ ـْ َأسَمًدا وًم ٞمُؾ مل شمٙم
ِِ َوِل اًمٕمرسمٞمي٦ِم اعمج٤مورِة وم٢مِْها  .(1)شسمْؾ ُمـ اًمد 

 اًمتيٕم٤مُوُن اًمقصمٞمؼ سملم َأُمِريَٙم٤م وإِيراَن.. 

ضْمتِ  ِٓ ـِ ُمدى اًمٕمئاىم٦ِم وم٘مد َأصْمٌت٧م اًمٚم ٘م٤مَءاُت وا ٦ُم سملم مُمَث كم اًمٌٚمَدْي يي ًمقم٤مُت اًمن  

دُ  ِِٞمس اإِلْيراين   واًمتيٕم٤مُون اًمقصمٞمِؼ سمٞمٜمٝمًم، وًم٘مد سح: حُمَٛمي ٥ُم اًمري
ِِ ـُ قَمكِمٍّ إسَْمٓمل  ٟم٤م سم

ٌٍْل  ُئقِن اًم٘م٤مٟمقٟمٞمي٦ِم واًمؼمعم٤مٟمٞمي٦ِم ذم ظِمت٤مم َأقْمًمِل ُُم١ْممَتٍر قُمِ٘مد سم٢مَُِم٤مَرِة )َأسُمق فَم ( ُم٤ًمَء ًمٚمِم 

 :
ِ
ِِئًا: 12/1/3114اًمث ئاصم٤مء ُم٧م اًمٙمثػَم ُمـ اًمٕمقن ًمأَلُمِريٙمٞم لم »م، ىم٤م إِني سمئاَده ىمدي

َت٤من واًمِٕمَراِق  ًْ
 . شذم طَمْرهِبؿ ِودي َأوْمَٖم٤مٟمِ

ًمقٓ اًمتيٕم٤موُن اإِلْيراين  عم٤َم ؾم٘مٓم٧ْم يَم٤مسُمقل وسَمْٖمداُد هبذه : وسمٛمٕمٜمًك َأْووح ىم٤مل

ٝمقًم٦م  ً اًم
(3). 

اومْم٦م ٓإِني ظمٞم٤مٟم٤مِت   ، َأًَمٞمس اًمٙمذُب  اًمري شمٜمتٝمل قمٜمد طمدٍّ وٓ شمِ٘مػ قمٜمد ظمطٍّ

ـُ  ـِ َأْريم٤من ِدْيٜمِٝمؿ.. ىم٤مل اسم إِٟميًم هل ومِْرىم٦ٌم »: (2)$طَمْزٍم اًمٔمي٤مهري   واًمتي٘مٞمي٦ُم ُم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م(.32/9/1997صحٞمٗم٦م ُمٕم٤مريػ اًمٞمٝمقدي٦م ) (1)

واًمٖمرب اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ُمقىمع اعمجٚمس اًمٞمٛمٜمل، وعمزيد اـمئاع قمغم أوضمف اًمت٘م٤مرب سملم إيران  (3)

 اعمٜمٕمؿ ؿمٗمٞمؼ. ًمٕمٌدش ويؾ ًمٚمٕمرب ُمٖمزى اًمت٘م٤مرب اإليراين ُمع اًمٖمرب واًمٕمرب»قمٛمقُم٤م وم٤مٟمٔمر: 

 =سمـ ( هق اإلُم٤مم إوطمد، اًمٌحر، ذو اًمٗمٜمقن واعمٕم٤مرف، أسمق حمٛمد، قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم 2)
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هُل٤م سمٕمد ُمقِت َرؾُمقِل اهلل  َِِٗم٦ٌم دمري  ملسو هيلع هللا ىلصطمَدث َأوي سمخٛمس وقمنميـ ؾمٜم٦ًم.. وهل ـم٤م

 .(1)شَٙمِذِب واًمٙمٗمرِ جمرى اًمٞمٝمقِد واًمٜميّم٤مرى ذم اًم

واي٦ِم واإِلؾْمٜم٤مِد »: $ىم٤مل ؿمٞمُخ اإِلؾْمئام  وىمد اشميٗمؼ َأْهُؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜمي٘مؾ واًمر 

٦ُم اإِلؾْمئام  ٛمي
ِِ ِِِػ واًمَٙمِذُب ومٞمٝمؿ ىمديٌؿ، وهلذا يم٤من َأ اومْم٦َم َأيْمذُب اًمٓميقا قمغم َأني اًمري

 .(3)شيٕمٚمٛمقن اُْمتِٞم٤مَزهؿ سمٙمثرة اًمٙمذب

ٓي يمذسًم٤م سمْؾ إِني احلٚمَػ سم٤مًمٞمٛملِم اًمٖمٛمقِس يمذٌب وهؾ ظمٗمُر اعمقاصمٞمِؼ وٟم٘مُض اًم ٕمٝمقِد إِ

ِِٝمؿ ُُمْرشَم٣َم إَْٟمّم٤مري  ذم  ـْ سم٤مب اًمتي٘مٞمي٦م، روى ؿمٞمُخ وم٘مٝم٤م ٝمؿ َٕٟميف ُِم
ٌِِز ذم ُِمٚميتِ ضم٤م

٤مِدِق َأٟميف ىم٤مل:  َأوْ  ُم٤م» رؾم٤مًم٦م اًمتي٘مٞمي٦م قمـ ضَمْٕمَٗمر اًمّمي
ٍ
ـْ رء طَمَٚمْٗمُتْؿ قمٚمٞمف ُمـ  َصٜمَْٕمُتْؿ ُِم

 .(2)شذم شم٘مٞمي٦ٍم وم٠َمْٟمُتْؿ ُمٜمف ذم ؾَمَٕم٦مٍ  يٛملمٍ 

ؿ ٟمحٚم٦ٌم ٓ ـْ  جيقز َأسَمًدا آـْمِٛمْئٜم٤مُن إمَِم قمٝمقدهؿ َأوْ  إِّني ُمقاصمٞمِ٘مٝمؿ، يمٞمػ وُهْؿ َُم

 ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ }يّمدق ومٞمٝمؿ ىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

دًمٞمُؾ ذًمؽ و،  [8]ؾمقرة اًمتقسم٦م:  {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ـُ  ُم٤م ٓي ، ُمٌٞمٜم٤ًم طم٤مهَلؿ $شَمْٞمِٛمٞمي٦َم  ىم٤مًمف ؿمٞمُخ اإِلؾْمئام اسم اومْم٦ُم ًمٞمس هلؿ ؾمٕمٌل إِ واًمري

 .(4)شذم هدم اإِلؾْمئام وٟم٘مِض قُمراه وإوِْم٤ًمِد ىمقاقمده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيد سمـ أب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب يزيد اًمٗم٤مرد إصؾ، صمؿ إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٞمزيدي ُمقمم إُمػم ي =

 (13/19ش )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»إُمقي يم٤من اسمـ طمزم طم٤مومٔم٤م ًمٚمحدي٨م ووم٘مٝمف 

، قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم اًمٔم٤مهري أسمق حمٛمد، اًمٜم٤مذ: شاًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ» (1)

 (.3/312اًم٘م٤مهرة ) –ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل 

 (.1/66ش )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م» (3)

ىمؿ  –اًمت٘مٞم٦م وٛمـ اجلزء اًمث٤مين ُمـ رؾم٤مِؾ اخلٛمٞمٜمل، اخلٛمٞمٜمل، دار اًمٜمنم: اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  رؾم٤مًم٦م (2)

 (.72هـ، ص )1281

 (.7/411ش )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م» (4)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ج. ٟم٘مُض اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٕمٝمقد.

ٚمؽ اعمقاىمػ وقمٜمد ًم٘مد دَرج اعمٜم٤موم٘مقن قمغم ٟم٘مْمٝمؿ اعمقاصمٞمؼ وظمّمقًص٤م ذم َأطْم 

ل   ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اطمتدام اخلَٓم٥ِم.. وىمد سملمي اًمٜمٌي ٟمٞمَئ٦َم ُِم ُمٞمٛم٦َم واخلّْمٚم٦م اًمدي ٦َم اًمذي َأني هذه اخلُٚمي

ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ومِْٞمِف »: ملسو هيلع هللا ىلصصٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وم٘م٤مل  ـي ومِْٞمِف يَم٤مَن ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م ظَم٤مًمًِّم٤م َوَُم ـْ يُم َأْرسَمٌع َُم

ـي يَم٤مَٟم٧ْم ومِْٞمِف ظَمّْمَٚم٦ٌم ُمِ  َث ـَ اًمٜم َٗم٤مِق طَمتيك َيَدقَمَٝم٤مظَمّْمَٚم٦ٌم ُِمٜمُْٝم ـَ ظَم٤مَن، وإَِذا طَمدي ُتِٛم ِْ : إَِذا ُأو

 .(1)شهَمَدَر، َوإَِذا ظَم٤مَصَؿ وَمَجرَ يَمَذَب، وإَِذا قَم٤مَهَد 

ة وُم٤م سمٕمده جِيد   قي ٌ ع عمجري٤مت َأطْمداٍث صدرْت ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم زُمـ اًمٜمٌ  واعمُتت

ٛم٦َم سم٤مدي٦ًم قمغم صٗمح٤مت قمديٍد ُمـ اعمقاىمػ واعُم١َماُمراِت..  ً  هذه اًم

 ُمقاىمُػ ٟم٘مِض اعمٜم٤موم٘ملم ًمٕمٝمقدهؿ:

 وُٓء اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٞمٝمقد واعمنميملم.

ىمقا سمِرؾم٤مًمتف ًمٙمٜميٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصٜم٤موم٘مقن ًمَرؾُمقِل اهلل ًم٘مد ؿمِٝمد اعم ؿ آُمٜمقا سمدقمقشمف وصدي سم٠َمّني

ؿ ُمٕمٝمؿ  يٚمٌثقن إَِذا ُم٤م ٓ ٓي وُيٓمٛمِئٜمقّنؿ َأّني ظمٚمقا إمَِم ؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمٞمٝمقِد وهمػِمهؿ إِ

ٌ ًقن ًمتح٘مٞمؼ َأهْمراِوٝمؿ  ُِقن وقمٚمٞمٝمؿ ُيٚم وُمٜمٝمؿ وومٞمٝمؿ وًمٙمٜميٝمؿ سم٤معم١مُمٜملم يًتٝمز

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ }يِمَٝمد سمذًمؽ ىمقًُمف شمٕم٤ممم: وسمٚمقِغ هم٤مي٤متؿ.. 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

[11]ؾمقرة احلنم: {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وُمًٚمؿ، 24ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اإليًمن، سم٤مب: قمئاُم٦م اعمٜم٤مومؼ، سمرىمؿ: ) (1)

اهلل سمـ قمٛمرو سمـ  (، ُمـ طمدي٨م قمٌد18، سمرىمؿ: )يمت٤مب: اإليًمن، سم٤مب: سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ

 .ڤاًمٕم٤مص 

 (.218 اٟمٔمر: ذطًم٤م ُمٗمّمئًا هلذه أي٦م )صـ: (3)
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 {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ} وىم٤مل قمزي ذم قُمئاه:
: [14]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: هؿ اعمٜم٤موم٘مقن شمقًميقا اًمٞمٝمقَد »، ىم٤مل اإِلَُم٤مُم اًمٓمؼمي 

 .(1)شوٟم٤مصحقهؿ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ } ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

 .[129-128]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

: ٤مُذهؿ َأْهَؾ اًمٙمٗمر ب واإِلحْل٤مد ذم » ىم٤مل اإِلَُم٤مُم اًمٓمؼمي  ـْ صٗم٦م اعمٜم٤موم٘ملم اخت  ومِٛم

ء  {﮸}ِدْيٜمل  ،  [129]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {﮹ ﮺ ﮻﮼}يٕمٜمل َأْٟمّم٤مًرا وَأظِمئاي

ُهْؿ ي٤م حُمَٛمي  ْ  .(3)شسمٕمذاٍب َأًمِْٞمؿٍ  ملسو هيلع هللا ىلصُد سَمنم 

هذه أي٤مُت وهمػُمه٤م ومٞمٝم٤م إؿَِم٤مرٌة واوح٦ٌم ودًٓم٦ٌم ىم٤مـمٕم٦ٌم قمغم ُمدى اًمَقْصِؾ 

٦ِم ممي٤م يِمَٝمد سمٜم٘مِْمٝمؿ اًمٕمٝمد   اعمِٚمي
ِ
وآشم ّم٤مِل واًمٚم ْحٛم٦ِم احلٛمٞمٛم٦ِم سملم اعمٜم٤موم٘ملم وَأقْمداء

ىمقا سمَرؾُمقًمِف  ؿ آُمٜمقا سم٤مهلل وصدي ٝمؿ ذم إَْيًمن سم٠َمّني
يٜمٙمثقن وقمغم  ومًم َأْهع ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصوطِمٜمْثِ

 َأقْم٘م٤مهِبؿ يٜمٙمّمقن.. ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل َأٟميك ُي١ْمومٙمقن.

طْمػ.   إقَْمذاُر اًمقاهٞم٦َُم واًمتيقزم  يقم اًمزي

ؿ ُمع اعم١مُمٜملم طمرسًم٤م  ُمَؿ قمغم إِّني ٝمؿ اًمٕمٝمقَد وَأْوصم٘مقا اًمذ 
ًِ يمؿ ىمَٓمع اعمٜم٤موم٘مقن قمغم َأْٟمُٗم

ـْ ؾم٤معمٝمؿ، طمتي  ـْ طم٤مرهبؿ وؾِمْٚمًًم عمَ ُٟمقدي ًمٖمزوة وُدقمل إمَِم ضمٝم٤مٍد يم٤مٟمقا  ك إَِذا ُم٤مقمغم َُم

قاهمؾ واظْمتئاق  قمغم ومري٘ملم: ومريٍؼ ُمٜمٝمؿ ؾمٕمُٞمف طمثٞم٨ٌم ذم شمٓمٚم ٥م اعمٕم٤مذير واوْمتِٕم٤مل اًمِمي

إيََم٤مذي٥م يمل ُي١ْمذن ًمف سم٤مًم٘مٕمقد ُمع اخلقاًمػ، يمزقمٛمٝمؿ َأني سمٞمقَتؿ قمقرٌة ويم٘مقهلؿ: 

ِِٝمؿ أَ  ٝمؿ اًمٗمتٜم٦م.. إًمخ.ؿمٖمٚمْتٜم٤َم َأُْمقاًُمٜم٤م وَأْهٚمقٟم٤م ويم٤موْمؽما ًِ ؿ خيِمقن قمغم َأْٟمُٗم  ّني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.313/ 32ش )شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼمي»( 1)

 ( سمتٍمف يًػم.4/237ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (3)
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٤م ُهْؿ ُأَٟم٤مٌس يٜمخذًمقن ويٜمًحٌقن قمـ اجلٞمش ذم َأطْمرِج  وومريٍؼ خيرضمقن وم٢مُِمي

٤م هجػماهؿ اًمتيًٚم ُؾ  ٌُقَك وإُِمي اعمقاىمػ وقمٜمد ُمئاىم٤مة اًمَٕمُدو  يمًم يم٤من ؿَم٠ْمُّنؿ يقم ُأطُمٍد وشَم

اضمُع ظُمْٗمٞم٦ًم.  ًمقاًذا وآْٟمٍماُف ظمْٚم٦ًًم واًمؽمي

ـْ طمراٍك وٓ ٟمٗمٍع  ـْ ظمَرج ًمٞمس هلؿ ُِم ـْ ىمَٕمد وَُم ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقن اعمٜم٤موم٘ملم قمٛمقًُم٤م َُم

ا  ِؿ.. ومَٚمْٞمَتٝمؿ يقم ملْ ي٘م٤مشمٚمقا قَمُدوًّ
ِِ ػ  وشمقهلِم اًمٕمزا ٓي سم٨ٌم  إََراضمٞمػ وَزقْمَزقَم٦م اًمّمي إِ

ـْ شمٕمقيِ٘مٝمؿ وإِْرضم٤مومِٝمؿ.. ومٝمْؾ ٟم٘مٌض ًمٚمٕمٝمد  ومل يثٌتقا ذم ُمٕمريم٦م ؾمِٚمؿ اعمًٚمٛمقن ُِم

ـْ هذا؟!.  وٟمٙم٨ٌم ًمٚمٛمقاصمٞمؼ َأقْمٔمُؿ ُِم

 اًمَٙمِذُب.

ـْ سم٤مب َأْومم َأْن يٜم٘مَض قمٝمَده  ٛم٦ُم ٟمٕمتف، ومِٛم  ً ُمـ يم٤من هذا اخلُٚمُؼ َوْصَٗمف، وهذه اًم

٤م ظُمٚمي٦ٌم ُمتجذرٌة ذم ـم٤ٌمقمٝمؿ.. َأِصٞمٚم٦ٌم ذم  َتف.. وَّٕني وَأْن خيٗمَر ُمقصمَ٘مف وَأْن خيقَن ِذُمي

هبؿ اهلل ذم ُمقاوَع ُمـ  اًمُ٘مْرآِن ًمٞمٙمِمَػ َزْيَٗمٝمؿ وُئمٝمر طم٘مٞم٘مَتٝمؿ.ىم٤مل ؾمٚمقيمٝمؿ وم٘مد يمذي

 .[1]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ڱ ں ں ڻ ڻ}ؾمٌح٤مٟمف: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے } وىم٤مل قمزي ذم قُمئاه: 

،  [2-3]ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت: {ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ٝم٤م سمٕمد آي٤مت ُمٜمٝم٤م  ًِ قرِة ٟمٗم  ً ں ڻ ڻ ڻ ڻ }صُمؿي ضم٤مَء ذم اًم

 .[11]ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت: {ۀ

ـْ َأْووِح اًمقاوح٤مت ضُمْرَأُة اعم ف ُِم ٜم٤موم٘ملم قمغم ٟم٘مِض قمٝمقدهؿ.. وتٚمٞمٝمؿ وقمٚمٞمف وم٢مِٟمي

اومْم٦ِم ذم هذا  ؾُمٝمؿ قمٚمٞمف.. ًمذا يم٤مٟمقا ُمِم٤مهبلم إِلظْمقاِّنؿ ُمـ اًمٞمٝمقِد واًمري سم٤مًمَٙمِذِب ومتر 

قمٞمي٦مِ  ـْ َأضْمؾ ذًمؽ ؾمَٞم٠ْمت ذم اًم٘مقاقمِد اًمنمي ٠ْمِن.. ُِم َأني ُِمـ  -سم٢مِْذِن اهلل- اعمِْْمًمِر وذاك اًمِمي

ِؾ اًمتيٕم٤مُُمِؾ ُمٕمٝمؿ قمدُم اًمث  
ِِ ٘م٦م ذم ُمقاصمٞم٘مٝمؿ وٟمزُع اًم٘مٌقل وآـْمِٛمْئٜم٤مِن ًمٕمٝمقدهؿ وؾم٤م

ٌََف اًمٚميٞمٚم٦َم سم٤مًم٤ٌمرطم٦م..  وُم٤م َأؿْم
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ـْ َأؿْمٌف َأسم٤مه  ٦ٌم.. وَُم يي ٦ٍم قَمِ٘م٥ٌم وًمٙمؾ  ىمقٍم َأطْمٗم٤مٌد وُذر  وم٢مِني ًمٙمؾ ضِمْٞمؾ ظَمْٚمُٗمف وًمٙمؾ  ُأُمي

 ًِ ؿ ُمٜم٤موم٘مق زُم٤مٟمِٜم٤م ُمـ سمٜمل ضِمْٚمدشمِٜم٤م ويتٙمٚميٛمقن سم٠َمًْم ـي وَٓءهؿ ومًم فمَٚمؿ.. إِّني ٜمَتِٜم٤م ًمٙم

ُتٝمؿ يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم:   اإِلؾْمئام واعمًٚمٛملم وطُمجي
ِ
ٌيٝمؿ ٕقَْمداء ڤ ڤ ڦ ڦ }وطم

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[13ِدة:]ؾمقرة اعم٤م {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

َتٝمؿ وٟم٘مْمقا ُمع اعمًٚمٛملم قمٝمَدهؿ وظمٗمروا ِذمَمَٝمؿ، وومقق ذًمؽ دِمد  ظم٤مٟمقا ُأُمي

 يَمِذهَبؿ فم٤مهٌر واومؽماَءهؿ واوٌح.

ٌُ احلشاّ.  ايٖشابع عؼش: َأِن

٦ٌم شمٜمِؿ  قمـ ٟمٗمٍس ٓ ػْم ذم ومج٤مضِمف  ظمٚمي ًي شمرقمقي قمـ شمٜم٤موًمف وٓ شمٙمػ  قمـ اًم

ِؿ ذم َأْوديتِف وؿمٕم٤م سمِف واًمٓميَٛمِع ذم آؾمتٙمث٤مر ُمٜمف واًمتيح٤مُيِؾ وُم٤ًمًمِٙمف واًمتي٘مح 

 ًمٚمحّمقل قمٚمٞمف..

٤ًٌم  ٤م وىمًمًرا، همّم ْح٧م اظمتئاؾًم٤م ورسًم٤م، همِمًّ  ً ٦ٍم يٗمِمق ومٞمٝم٤م احلراُم وَأيْمُؾ اًم إِني يمؾي ُأُمي

م اهلل  ، يمذسًم٤م واطمتٙم٤مًرا، شمٓمٗمٞمًٗم٤م وشمزويًرا، سمٞمًٕم٤م عم٤م طمري ًٓ واىمتٓم٤مقًم٤م، هىم٦ًم واطْمتٞم٤م

سمٖمًٞم٤م وقمدواًٟم٤م، وأيمئًا عم٤مل اًمٞمتٞمؿ وُمػماصًم٤م، وشمروجًي٤م  وذاًء، ؿمٝم٤مدًة سم٤مًمزور

٤ًٌم ُمـ وراء ٟمنِم اًمٗم٤مطمِم٦م وإؿَِم٤مقمتِٝم٤م، واُْمتّم٤مَص   ً ٤مًرا هب٤م، وشمٙم رات وادم  ًمٚمُٛمخد 

ًٓ دوٟمًم  قمَرِق اًمٙم٤مدطملم وطِمْرُم٤مًٟم٤م، وَأظْمًذا ًمأُلضْمرة واعمرشمي٥ِم وظم٤مرج اًمدوام اؾمتحئا

ٍغ واؾْمتِٖمئاَل إمِْت٤مم ًمٚمٕمٛمؾ وإشِْم٘م٤مٍن.. وىِمْس قمغم  ذًمؽ آٟمتداسم٤مِت واعمٙم٤مومآِت سمٖمػم ُمًق 

اعمٜم٤مىمّم٤مت، وصٜم٤مديَؼ اإِلقَم٤مؿم٦م وومقاشمػَم اعمِمؽمي٤مت، وُأَُمٜم٤مَء اعمًتقدقم٤مِت، واًمٜم ٗمقَذ 

٦ِم،  إمَِم احلرام سمُحْٙمؿ اعمٜمّم٥ِم سمِحَٞمٍؾ ؿمٞمٓم٤مٟمٞمي٦ٍم وـُمُرٍق ظمٗمٞمي٦ٍم وشمئاقم٥َم سم٤مَْٕٟمٔمٛم٦ِم اإِلَداريي

پ  ٻ ٻ ٻ ٻٱ } شمٖم٤مومٚمقا قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٞمًٕم٤م ىمد همَٗمٚمقا َأوْ َأَُم٤م إِني ه١مٓء مج

 .[77]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {پ پ پ
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٦ًم شَمَِمٞمُع ومٞمٝم٤م هذه اًم٘م٤مذ وراُت ويت٤ًمسمؼ َأْهُٚمٝم٤م إمَِم اًمتيٝم٤مًمؽ ذم هذه اعمحذوراِت ُمـ إِني ُأُمي

ِق ًمٜمُُٛمق اىمتّم٤مده٤م واعمُٕمٓم ؾ حلريم٦م إِْٟمت٤مضمٝم٤م واهل٤مدم  ْزِق اعمٕمق  اؾمتثًمره٤م وإِْن عمج٤مٓت اًمر 

ٍم واْزده٤مٍر.. هلل حمروُم٦ُم اًمؼميم٦ِم مَمْحقىم٦ُم اًمثيٛمرة. ٓح هل٤م سمريُؼ طمْم٤مرٍة َأوْ   شم٘مد 

َٓ :»ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل  ڤَرَة قمـ َأِب ُهَريْ  ٤ًٌم، وإِني اهللَ شمٕم٤ممم  إِني اهلَل ـَمٞم ٥ُم  ٓي ـَمٞم  َيْ٘مٌَُؾ إِ

 {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ}وم٘م٤مل  َأَُمَر اعم١ُْمُِمٜملِْمَ سمًَم َأَُمَر سمِِف اعمُْْرؾَمٚملِْمَ 
 {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ } ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [11]ؾمقرة اعم١مُمٜمقن:
، َي٤مَرب  [173]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:

ِ
ًَمء ًي َٗمَر َأؿْمَٕم٨َم َأهْمؼَمَ َيُٛمد  َيَدْيِف إمَِم اًم ًي ضُمَؾ ُيٓمِٞمُؾ اًم ، صمؿ ذيَمر اًمري

َتَج٤مُب ًمَِذًمَِؽ  ًْ َي سم٤محْلََراِم وم٠َمٟميك ُي سُمُف طَمَراٌم وهُمذ   .(1)شَي٤مَرب  َوَُمْٓمَٕمُٛمُف طَمَراٌم َوَُمنْمَ

ـُ  وذم هذا احلدي٨م  ُمٌٞمٜم٤ًم ـمروًم٤م ُمـ آصم٤مر اعمٙم٥ًم احلرام.. $َرضَم٥ٍم  ىم٤مل اسم

ٓي سم٠َميْمِؾ احلئال.. وَأني َأيْمَؾ احلرام ُيٗمًد  إؿَِم٤مرٌة إمَِم َأٟميف ٓ ُي٘مٌؾ اًمٕمٛمُؾ وٓ يزيمق إِ

 .(3)اًمٕمٛمَؾ ويٛمٜمع ىمٌقًَمف

َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل  ڤروى َأسُمق ُهَرْيَرَة  ٤ٌَم ًَمَٞم٠ْمشملَِمي قَمغَم اًمٜمي٤مِس َزَُم٤مٌن  زِم اعمَْْرُء ُي

ـَ احْلََرامِ  ـَ احْلَئَاِل َأْم ُِم  .(2)شسمًَِم َأظَمَذ اعم٤َْمَل َأُِم

 أ. َأيْمُؾ اًمٞمٝمقد ًمٚمحرام.

س اًمٞمٝمقد اعم٤مَل  قمقن قمـ يمؾ  ُمًٚمٍؽ آصمٍؿ ًمتحّمٞمٚمف  ي٘مد  ٤ًٌّم مج٤ًّم، وٓ يتقري ٌ قَٟمف طم
وحُيِ

مٍ ٍ ًمتٙمثػمه َأوْ  َأوْ  طمرَج قمٚمٞمٝمؿ ذم َأيْمِؾ  ت٤مُيٍؾ ُمٕمقجٍّ حلٞم٤مزشمف ويزقمٛمقن َأٟميف ٓ ؾمٌٞمؾٍ ٍ حُمري

ٞم لم س اجلقيٞمؿ َأُْمقاِل إُُم  ٤ًٌم  )إِني اهلل ٓ سم٤مًم٤ٌمـمؾ.. ومٗمل شمٚمٛمقدهؿ اعم٘مدي يٖمٗمر ذٟم

ل ُم٤مًَمف اعمٗم٘مقَد(ًمٞمٝمق ديٍّ يرد  ًمأُلُم 
(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1111سمرىمؿ: ) أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمزيم٤مة، سم٤مب: ىمٌقل اًمّمدىم٦م ُمـ اًمٙم٥ًم اًمٓمٞم٥م، (1)

 ( ٓسمـ رضم٥م احلٜمٌكم.1/361ش )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ» (3)

 (.1914أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمٌٞمقع، سم٤مب: ُمـ مل ي٤ٌمل ُمـ طمٞم٨م يم٥ًم اعم٤مل، سمرىمؿ: ) (2)

 (.71ش )اًمٙمٜمز اعمرصقد» (4)
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ٓي يمًٚمِٗمٝمؿ وم٘مد ضم٤مَء ذم   صْٝمٞمقن»وُم٤م ظمٚمػ اًمٞمٝمقد إِ
ِ
ش سمرشمقيمقٓت طمٙمًمء

٤مدس: ًي ؾمٜمٌدُأ سمتٜمٔمٞمؿ اطْمتٙم٤مراٍت قمٔمٞمٛم٦ٍم هل صٝم٤مري٩ُم ًمٚمثيروة » اًمؼموشمقيمقل اًم

ٞم لم همػِم اًمٞمٝمقد، إمَِم  ْخٛم٦ِم ًمتًتٖمرق ظمئاهل٤م اًمثيَروات اًمقاؾمٕم٦م ًمأُلُم  ٤م اًمْمي  طمد  َأّني

َٞم٤مؾمٞمي٦مُ   ً  .(1)شؾمتٝمٌط مجٞمٕمٝم٤م، وتٌط ُمٕمٝم٤م اًمث ٘م٦م سمحٙمقُم٤مت٤م يقم شم٘مع إَْزُم٦ُم اًم

ه٥م ويمٚم ف ذم َأْيِديٜم٤م ؾمٜم٘مقم سم» وذم سمروشمقيمقِٓتؿ: ل إََزُم٤مِت ٤مومتٕم٤مسمٛمٕم٤موٟم٦م اًمذي

ٜم٤مقم٤مت سم٤مًمتيقىم ػ وُٟمٜمِْمُئ اطمتٙم٤مراٍت  ٦ِم اًمٕم٤معمٞمي٦ِم، وٟمّمٞم٥م اًمّم  آىمتّم٤مديي

 .(3)ش٦موخٛم

َأطْمدصمقه ُمـ َأَزُم٤مت اىمتّم٤مديي٦م ذم اًمٕم٤ممل  إِني ُم٤م» :وضم٤مَء ذم اًمؼموشمقيمقل اًمٕمنميـ

يم٤من سمٓمريؼ ؾمح٥ِم اًمُٕمْٛمٚم٦م ُمـ اًمتيداول ومؽمايمٛم٧ْم صمرواٌت وخٛم٦ٌم، وؾمح٥ُم اعم٤مل 

ك هذه اًمثيروات إِلْصدار  ْت سمدوره٤م إمَِم آؾمتٜمج٤مِد سمُٛمئاي ُمـ احلٙمقُم٦م اًمتل اوٓمري

ْت٤م إِمَم اًم٘مروض، وًم٘مد ووٕم ٧ْم هذه اًم٘مروُض قمغم احلٙمقُم٤مت َأقْم٤ٌمَء صم٘مٞمٚم٦ًم اوٓمري

ٌيٚم٧ْم سمذًمؽ َأْيدهي٤م ِِِد اعم٤مِل اعُم٘مؽَمِض ويم  .(2)شدومع ومقا

٦م  ٞمٓمرة قمغم َأِزُمي ًي ٜمقا ُمـ اًم وًم٘مد ؾم٤مر اًمٞمٝمقُد قمغم هذه اعُمخٓميٓم٤مت طمتيك متٙمي

، وإِني مج٤مقم٦َم اعُمراسملم ذم اًمٕم٤ممل ًمٞمًقا ؾمقى قُمّْم٦ٌٌم ُمـ اًمٞمٝمقد  آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل 

٦م اعم٤مل اًمٞمٝمقديي٦م  َوِل، يمآل روشمِمٚمد اًمذيـ ؿمٞميدوا إُِْمؼماـمقريي ِر اًمد 
ِِ ٛمقن ذم ُمّم٤م يتحٙمي

سم٤م قمـ ـمريؼ اًمر 
(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.128-127شمرمج٦م اًمتقٟمز )ش سمروشمقيمقٓت طمٙمًمء صٝمٞمقن» (1)

، شمقومٞمؼ يقؾمػ اًمقاقمل، اًمٜم٤مذ: سمػموت، دار اسمـ طمزم، شل ودُم٤مراًمٞمٝمقد شم٤مريخ إوم٤ًمد واٟمحئا» (3)

 (.82ص ) 1416/1991

 (.198)ص: ش سمروشمقيمقٓت طمٙمًمء صٝمٞمقن»يٜمٔمر:  (2)

 (.12اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ص ) (4)
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َل ًمثروتؿ ويم٤مٟمقا حيتٙمرون  ؾ اعمّمدَر إَوي وىمد يم٤مٟم٧ْم دم٤مرُة اًمٕمٌٞمد شمِمٙم 

رات، ودم٤مرِة اًمري  ىمٞمؼ إسَْمَٞمض وصٜم٤مقم٦ِم اعُمًٙمِرات اًمت ج٤مرات اعمٗمًدَة يمتج٤مرة اعمخد 

 .(1)وشمًقيِ٘مٝم٤م

٤مر واعُمراسملم  وشم٘مقل اعمقؾمققم٦ُم اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦ُم طمقَل هذا اعمقوقع: يم٤من ًمدى اًمت جي

ص سم٤مًمت ج٤مرة ويم٤من ممي٤م ؾم٤مقمدهؿ قمغم آُمتٞم٤مِز ذم ذًمؽ  اًمٞمٝمقد ُمٞمؾ ؿمديٌد ًمٚمتيخّم 

٤م ذم اًمٕمّمقِر اعمٔمٚمٛم٦ِم ذم احل٘مؾ ُمٝم٤مرُتؿ واٟمتِم٤مُرهؿ ذم يمؾ  ُمٙم٤مٍن ويم٤مٟم٧ْم دم٤مرُة أُ  وُرسمي

ىمٞمؼ ٦ًم دم٤مرة اًمري َأْيدهيؿ وظم٤مصي
(3). 

ويم٤من اًمٞمٝمقُد يًٕمقن ُمـ َأضْمؾ َأْن يٙمقن إِْصدار اًمُٕمْٛمٚم٦م ذم َأْيدهيؿ ي٘مقل أُمِمؾ 

ٜم٤م سمٕمد : سم٤مور ٦ٍم ُمـ إُُمِؿ واإِلْذاف قمٚمٞمف، وٓ هيٛم  َدقْمٜم٤م ٟمتقمم إِْصداَر اًمٜميْ٘مد ذم ُأُمي

ـ    اًم٘مقاٟملم.ذًمؽ ُمـ اًمذي يً

ٚم٦ِم ذم ـم٤ٌمقمٝمؿ ضمٞمئًا سمٕمد ضمٞمٍؾ ذم  ُمٞمٛم٦ِم اعُمت٠َمص  وىمد َأؿم٤مر اًمُ٘مْرآُن إمَِم هذه اخلّْمٚم٦ِم اًمذي

 ُمقاوَع قمديدٍة:

سم٤م: -1  َأيْمُٚمٝمؿ اًمر 

 ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ}ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[161-161]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {﮿ ﯀ ﯁   ﮾ ﮽ ﮼

سم٤م ومج٤مَء ذم ؾمٗمِر اًمتيْثٜمٞم٦م:  وم٦ُم َأيْمَٚمٝمؿ اًمر  شم٘مرض  ٓ»وىمد َأسَم٤مطم٧ْم هلؿ شمقراُتؿ اعمحري

٦ٍم، َأوْ   ُم٤م ِرسم٤م ـمٕم٤مٍم َأوْ  َأظم٤مك سمِرسَم٤م، ِرسم٤م ومْمي
ٍ
، شم٘مرض  ِرسم٤م رء ممي٤م ي٘مرض سمِرسَم٤م ًمأَلضْمٜمٌل 

ـْ ٕظَِمٞمؽ ٓ ب  إهَِلُؽ سمِرسَم٤م وًمٙم  .(2)ششم٘مرض سمِرسَم٤م ًمٙمل ي٤ٌمرك اًمري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11-14اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ص ) (1)

 (.11ص )ش أطمج٤مر قمغم رىمٕم٦م اًمِمٓمرٟم٩م» (3)

 (.216) اإلصح٤مح اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ص –ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م  (2)
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سم٤م وارشمٙم٤مِب » وذم اًمتيْٚمٛمقد: ِد واؾمتٕمًمِل اًمر 
ِِ ٌح ًمٙمؿ سمزي٤مدة ىِمْٞمٛم٦ِم اًمٗمقا ُمٍمي

ل َٕني طمٞم٤مشَمف وَأُْمقاًَمف ذم َأْيِديٙمؿ ُم٤ٌمطم٦مٌ  ىم٦ِم واًمٜميٝم٥م ُمـ إُُم  وُمـ اعمٕمٚمقم  ..(1)شاًمني

ٌػمِة ُمئايُمٝم٤م هيقُد واعمٜمٗمذون ومٞمٝم٤م هيقُد.. ضم٤مَء ذم اًمتيْٚمٛمقد َأني هم٤مًم٥َم اًمٌٜمقِك اًمٕم٤معمٞمي٦مِ ِ اًمٙم

سَم٤م قمٜمدهؿ ٓي سم٤مًمر  ٍح ًمٚمٞمٝمقدي  َأْن ُي٘مرض إضَْمٜمٌلي إِ  .(3)همػم ُمٍمي

ْح٧م: -3  ً ٤مًمقن ًمٚم  َأيمي

ىمد  ..[43]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ٱ ٻ ٻ ٻٻ}ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ؿَمك ْح٧م ذم أي٦م اًمر   ً  اًمتٗمًػم َأني اعمراَد سم٤مًم
ِ
 .(2)ذيَمر هم٤مًم٥ُم قمٚمًمء

ؿْمقة وٓ قمـ َدوْمِٕمٝم٤م عمـ  هذا ـمٌُع هيقد وشمٚمؽ ؾمجٞمُتٝمؿ ٓ يرقمقون قمـ َأيْمؾ اًمري

يًتٛمٞمٚمقٟمف ًمتح٘مٞمؼ ُمآرهبؿ وسمٚمقغ هم٤مي٤متؿ.. ي٘مقل إُمػمال إُمريٙمل وًمٞم٤مم هم٤مي 

ْٞمٓمرة قمغم  سمرع اًمٞمٝمقُد ذم اؾمتٕمًملِ » يم٤مر:  ًي ؿْمقِة واعم٤مِل واجِلٜمِْس ًمٚمُقُصقل إمَِم اًم اًمري

٤مؾم٦َم قمغم خمتٚمػ اعمًتقي٤مت ذم مجٞمع  ًي إؿَْمخ٤مص اًمذيـ يِمٖمٚمقن اعمرايمَز احل

 .(4)شاحلٙمقُم٤مت وذم جم٤مل اًمٜميِم٤مط اإِلْٟم٤ًمين  

 ملسو هيلع هللا ىلصرؿمقَة َأطَمِد َأْصح٤مب رؾمقل اهلل  -سمّمٗم٤متؿ اعمٕمٝمقدةِ -وىمد طم٤مول اًمٞمٝمقُد 

ْٚمح اًمذي قم٘مدوه ُمع رؾمقل اهلل طملم َأْرؾمٚم  ملسو هيلع هللا ىلصف ًمٞمخرَص صمًمَر ظَمْٞمؼَمَ سمٛمقضم٥ِم اًمّم 

ٌِِلم:  وًمٙمٜميف َأظْمزاهؿ ورديهؿ ظم٤م

ٌي٤مَن ذم  روى اسمـ ٜمد إِمَم ش ؾُمٜمَٜمِف»، واًمٌٞمٝم٘مل  ذم شاعمقارد»يمًم ذم ش صحٞمحف»طِم ًي سم٤مًم

ٌْدِ  ـِ قُمَٛمَر  اهلل قَم َحف ُمٕمٝمؿ.. َْٕهِؾ ظَمْٞمؼَمَ وُصٚمْ  ملسو هيلع هللا ىلصومذيَمر ىمت٤مَل رؾمقل اهلل  ڤسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71ص )ش اًمٙمٜمز اعمرصقد» (1)

 (.81اًمٙمٜمز اعمرصقد ص ) (3)

 ( وهمػممه٤م.2/117( واسمـ يمثػم )11/218ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (2)

 (.13-11ش )أطمج٤مر قمغم رىمٕم٦م اًمِمٓمرٟم٩م» (4)
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ٌْدُ  سمـ َرَواطَم٦َم َي٠ْمشمٞمٝمؿ يمؾي قم٤مم خيرصٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ، صمؿي يْمٛمٜمٝمؿ  اهلل إمَِم َأْن ىم٤مل: ويم٤من قَم

ٓمر، ىم٤مل ومِمٙمقا إمَِم رؾمقل اهلل  َة ظمرِصف وَأَرادوا َأْن يرؿمقه ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصاًمِمي ي٤م  ؿمدي

ْح٧م؟! واهللِ ًم٘مد ضِمْئُتٙمؿ ُمـ قمٜمد َأطم٥م  اًمٜمي٤مس  ً إزَِمي وَْٕٟمُتْؿ  َأقْمداَء اهلل! شُمٓمٕمٛمقين اًم

٤مه  ٌ ل إِيي ٤ميمؿ وطُم َأسْمٖمُض إزَِمي ُمـ قِمَدشمِٙمؿ ُمـ اًمِ٘مَرَدِة واخلٜم٤مزير، وٓ حيٛمٚمٜمل سُمْٖمض إِيي

ٛمقاُت وإَْرُض  قمغم َأْن ٓ ًي َأقْمدل سمٞمٜمٙمؿ، وم٘م٤مًمقا: هبذا ىم٤مُم٧م اًم
(1). 

اِر وَ »اعمتٕم٤مُمَؾ هب٤م وم٘م٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ًمَٕمـ اًمٜمٌل    .(3)شْاعُمْرشَمٌِم ًَمْٕمٜم٦َُم اهلل قَمغَم اًمري

 ت٤مُيُٚمٝمؿ ٕيَْمؾ اعم٤مل احلرام: -2

٦ٍم  اًمٞمٝمقُد َأْصح٤مُب ُمٙمٍر وظمديٕم٦ٍم واطمتٞم٤مٍل ذاك ـمٌُٕمٝمؿ وشمٚمؽ ؾمجٞمُتٝمؿ.. وُمع ىِمّمي

ُمـ ُمـ ىِمّمص اًمُ٘مرآِن اًمٙمريِؿ.. وضمقًم٦ٍم ُمـ ضمقٓت اًمٕمتق  وآؾمتٙم٤ٌمِر ذم ىمري٦ٍم 

َتْٚمِٝمُؿ قمؼَمه٤م ..  ًْ يْمِر احلٙمٞمِؿ َٟم ٞمَؾ ورد ِذيْمُره٤م ذم مخ٦ًم ُمقاوَع ُمـ اًمذ 
ِِ ىمرى سمٜمل إِْها

 وٟمٕمٞمُش ظمؼَمه٤م .. وقم٤مىم٦ٌَم َأُْمِره٤م، وم٤مًمٕم٤مىمؾ ُمـ ُوقمظ سمٖمػمه.

﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ےھ  ھ ھ}ىم٤مل قمزي ذم قُمئاه: 

 ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

 .[162]ؾمقرة إقمراف: {    

٤م اًمقاىمٕم٦م قمغم سمحػمة  ًم٘مد يم٤مٟم٧ْم ىمري٦ٌم ؾم٤مطمٚمٞمي٦ٌم، ىمٞمؾ: قمغم ظمٚمٞم٩م اًمٕم٘م٦ٌِم، وىمٞمؾ: إِّني

ًًِِم قمغم ُم٤م  يّمٓم٤مدوٟمف ُمـ ؾمٛمؽ اًمٌحر ومٛمٜمف َي٠ْميمٚمقن ـمؼمي٦م، يم٤من اىمتّم٤مُد َأْهٚمِٝم٤م ىم٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ذم 1176اإلطم٤ًمن( وطمًٜمف إًم٤ٌمين سمرىمؿ )-11/618ش )صحٞمحف»أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ذم  (1)

 اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن.

رضمف هبذا اًمٚمٗمظ اسمـ ُم٤مضمف، يمت٤مب: إطمٙم٤مم، سم٤مب: اًمتٖمٚمٞمظ ذم احلٞمػ واًمرؿمقة، سمرىمؿ: أظم (3)

اهلل سمـ قمٛمرو  (، ُمـ طمدي٨م قمٌد1114(، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع، سمرىمؿ: )3212)

 .ڤسمـ اًمٕم٤مص 
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ًٌقن ويت٤مضمرون.. وذم أي٦م ظمٓم٤مب حلٌٞمٌٜم٤م  َأن اؾْم٠َمْل هيقَد اعمديٜم٦م ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصويتٙمي

ؾُم١ماَل اؾمتٌٞم٤من  جم٤موريؽ قمًمي وىمع ٕؾَْمئاومٝمؿ ذم ه٤مشمٞمٙمُؿ اًم٘مري٦ِم اًمِمقاـمِئٞمي٦ِم، ٓ

، طمتيك إَِذا قمٚمٛمقا َأني َأضْمداًدا هلؿ ُُمًخقا 
ٍ
ـْ ؾُم١َماَل شمٌٙمٞم٧ٍم واؾمتٝمزاء وُمٕمروم٦ٍم وًمٙم

٦ُم واعمٝم٤مٟم٦ُم.. ًم٘مد ـمٚم٥م  ىمردًة وظمٜم٤مزيرَ  ًمي وىمع قمٚمٞمٝمؿ اخِلْزُي واًمٕم٤مُر وحل٘م٧م هبؿ اًمذ 

ؿ َأْن جيٕمَؾ هلؿ يقم قمٞمٍد يٙمقن حمئًا ًمٕم٤ٌمدتؿ واؾمؽماطمتِٝمؿ.  اًمٞمٝمقُد ُمـ رهب 

ِٚمٌؿ ذم  ًْ ـِ اًمَٞمًَمِن  قمـ َأِب ُهَرْيَرَة وطُمَذْيَٗم٦مَ  $ش صحٞمحف»روى ُُم  ڤسم

ٌَْٚمٜم٤َم »: قمٚمٞمف ىم٤مل َأني رؾمقَل اهلل صٚمقاُت رب  وؾمئاُُمف ـْ يَم٤مَن ىَم ـِ اجُلُٛمَٕم٦ِم َُم ؾي اهلل قَم َأوي

٧ٌِْم ويَم٤مَن ًمِْٚمٜميَّم٤مَرى يقُم إطََمِد ومَج٤مَء اهلُل سمِٜم٤َم وَمَٝمَداَٟم٤م اهلُل ًمَِٞمْقِم  ًي ومَٙم٤مَن ًمِْٚمَٞمُٝمقِد يقُم اًم

 ..(1)شاجْلُُٛمَٕم٦مِ 

ِِِٛمٝمؿ، ومٙم٤من آسْمتئاُء ُمـ اهلل َْٕهؾ شمِٚمؽ اًم٘مري٦ِم ُمـ اًمٞمٝمقد ًمٞمٙمقَن  ذم ذًمؽ شم٘مقي٦ًم ًمٕمزا

ٝمقات وشمٜمٖمٛمَس ذم اشم ٤ٌمع اهلقى واعمُْٖمري٤مِت، وم٘مد يم٤مٟمقا  وؿمحًذا هِلَٛمِٛمٝمؿ َأْن شمرشمَع ذم اًمِمي

٦ٍم وشمرسمٞم٦ٍم ضم٤مدٍة ًمتٕمت٤مد  ٦ًم ُمًتذًم٦ًم ُمٝم٤مٟم٦ًم ُمًتٕمٌدًة ًمِٗمْرقَمقَن وُمٚمئِف.. ومئا سُمدي هل٤م ُمـ قمٚمق  مهي ُأُمي

ر ُمـ ٟمػم ٛمقَد واًمثي٤ٌمَت، وشمتحري ، ومْمئًا قمـ ضورة ذًمؽ عمـ ُيٕمدي  اًمّمي ق  ِػ واًمر  ًْ اخلَ

٦ِم وآؾمتخئاِف ذم إَْرض.  حلٛمؾ إََُم٤مٟم٦ِم وىمٞم٤مدِة اًمٌنميي

؟.. 
ِ
؟ وُم٤م ٟمقُع ذًمٙمؿ آسمتئاء

ِ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ }ومٞم٤م شُمرى ُم٤م ًمقُن هذا اًمٌئاء

]ؾمقرة  {﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁﮶ 

٧ٌْم واًمثي٤مين َأني احلٞمت٤مَن يقم [162إقمراف: ًي ٞمد يقم اًم ُل ّنُٞمٝمؿ قمـ اًمّمي .. وم٤مٓسمتئاُء إَوي

 راومٕم٦ًم ُرُءوؾَمٝم٤م ىمري٦ًٌم ُمٜمٝمؿ شُمٖمرهيؿ وشُمراودهؿ 
ِ
٤م َأْذقم٦ٌم قمغم وضمف اعم٤مء ٧ٌم شَم٠ْمت يم٠َمّني ًي اًم

٤م ـْ سم٘مٞمي٦ِم َأيي  م إؾُْمٌقع..سمّمٞمده٤م قمغم اًمٕمٙمس ُِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 816/ 1أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اجلٛمٕم٦م، سم٤مب: هداي٦م هذه إُم٦م ًمٞمقم اجلٛمٕم٦م، سمرىمؿ: ) (1)
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٦ٌم ُمٕمتدي٦ٌم سم٤مهمٞم٦ٌم مل  .. ُأُمي
ِ
 وآسمتئاء

ِ
وم٢مًِذا سم٠َمْهِؾ اًم٘مري٦ِم ُأَُمٌؿ صمئاٌث دم٤مَه هذا اإِلهْمراء

ْٝمقاِت ومتح٤ميٚمقا قمغم َأُْمِر اهلل وم٤مْصٓم٤مدوا سمُٓمُرٍق ؿمٞمٓم٤مٟمٞمي٦ٍم خُي٤مدقمقن هب٤م  شمّمٛمْد َأَُم٤مَم اًمِمي

ٝمؿ وُم٤م يِمٕمرون، ذيَمر سمٕم ًَ ٓي َأْٟمُٗم ؿ طمٗمروا سمريًم٤م اهلل وُم٤م خيدقمقن إِ يـ َأّني ُض اعُمٗمن 

َٛمُؽ وم٢مَِذا يم٤من  ًي ٤مـمِئ ومٙم٤من اعم٤مُء يٖمٛمُرمه٤م طم٤مل اعمد  ومٞمَ٘مع ومٞمٝم٤م اًم وطمٞم٤مًو٤م سمج٤مٟم٥م اًمِمي

 وضمزِره  (1)يقُم إطََمدِ 
ِ
ٛمُؽ ذم شمٚمؽ احلٞم٤مِض واًمؼمِك قمٜمد اْٟمح٤ًمِر اعم٤مء ًي سمِ٘مل اًم

ٓي َأني اًمتيح٤مُيَؾ قمغم ذع اهلل وم٤مْصٓم٤مدوه٤م وي٘مقًمقن إِٟميًم اْصٓمْدٟم٤م يقم إطََمِد.. إِ 

م َأوْ  سمتحٚمٞمؾ ُم٤م ـْ  َأطَمؾي َأوْ  تريؿ ُم٤م طمري
ؾ هب٤م إمَِم احلرام عمِ َؾ وـُمُرٍق يتقصي

ِِ ٤مذ وؾم٤م اخت 

ـِ  ْٞمخ٤من قمـ اسْم ـْ َأىْمٌح صٗم٤مِتؿ.. روى اًمِمي ٞمَؾ وُِم
ِِ ٌي٤مٍس  ؾمج٤مي٤م سمٜمل إِْها  ڤقَم

ْ يٕمٚمْؿ َأني رؾمقَل  َأني ومئاًٟم٤م سم٤مع مخًرا ڤىم٤مل: سمَٚمغ قُمَٛمَر  وم٘م٤مل: ىم٤مشمؾ اهلُل ومئاًٟم٤م َأمَل

٤ٌَمقُمقَه٤م» ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ُحقم ومَجَٛمُٚمقَه٤م وم َُم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اًمِم   .(3)شىَم٤مشَمَؾ اهللُ اًمَٞمُٝمقَد طُمر 

ـِ  وذم رواي٦ِم ضَم٤مسمِرِ  ٌْدِ  سم ـَ اهلُل اًمَٞمُٝمقَد »: ملسو هيلع هللا ىلصَأٟميف ىم٤مل  ڤاهلل  قَم إِني  -صمئاصًم٤م–ًَمَٕم

٤ٌَمقُمقَه٤م وَأيَمُٚمقا َأصْمًَمَّن٤َم ُحقَم وم َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اًمِم    اهللَ طَمري
ٍ
ء َم قَمغَم ىَمْقٍم َأيْمَؾ َرْ َوإِني اهللَ إَِذا طَمري

َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ صَمَٛمٜمَفُ   .(2)شطَمري

ْحِؿ: إَِذاسمُتف وضمٕمُٚمف ُدْهٜم٤ًم وهق ُمـ اًمتيح٤مُيؾ.. ومٙم٤مٟم٧م اًمٜم ٝم٤مي٦ُم ىم٤مؾمٞم٦ًم  وإمِْج٤مُل اًمِمي

ـْ دم٤موز وسمٖمك وـمٖمك وٟمِز ظم٤مًمَ٘مف وَأٟميف اًم٘م٤مدُر قمغم يمؾ  ر ٝم٤م َُم .. ُمٝمٚمٙم٦ًم اؾمتح٘مي
ٍ
ء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( و1/391ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( و3/171ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي: »اٟمٔمر (1)

ا يقم اًم٧ًٌم ومٞمخزُمف 7/216) ( وضم٤مء قمٜمد اًمٓمؼمي أن اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ يم٤من يٕمٛمد إمم أظمذ احلقت هًّ

سمخٞمط صمؿ يرؾمٚمف ذم اعم٤مء وُيقشمد ًمف وشمًدا ذم اًم٤ًمطمؾ ومُٞمقصم٘مف صمؿ يرؾمٚمف ذم اعم٤مء طمتك إذا يم٤من اًمٖمد ضم٤مء 

 (.٤3/168مل: إين مل آظمذه ذم يقم اًم٧ًٌم، اًمٓمؼمي )وم٠مظمذه وىم

(، 3111أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمٌٞمقع، سم٤مب: ٓ يذاب ؿمحؿ اعمٞمت٦م وٓ ي٤ٌمع وديمف، سمرىمؿ: ) (3)

 (.1183/1وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اعم٤ًمىم٤مة، سم٤مب: تريؿ سمٞمع اخلٛمر واعمٞمت٦م واخلٜمزير وإصٜم٤مم، سمرىمؿ: )

(، ُمـ طمدي٨م اسمـ 2488ب: ذم صمٛمـ اخلٛمر واعمٞمت٦م، سمرىمؿ: )أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: اإلضم٤مرة، سم٤م (2)

 (1117، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع، سمرىمؿ: )ڤقم٤ٌمس 
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پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ }ًم٘مد ُُمًخقا ىِمَرَدًة وظمٜم٤مزيَر ذم َأىْمٌح َهْٞمَئ٦ٍم وَأيْمره ُصقَرٍة.. 

 .[44]ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: {ٺ

ذم اًمٙمقن هلؿ، وم٤مؾمتٕمجٚمقا قم٘مقسمَتف  ًم٘مد رومْمقا شمٙمريَؿ اهلل هلؿ وشمًخػَم ُم٤م

راُتؿ وَأظْمئاىُمٝمؿ ومتٌَع ذًمؽ ضمزاًء ووم٤مىًم٤م واؾمتقضمٌقا ٟم٘مٛمتَ  ف، ومُٛمًخ٧م ىمٚمقهُبؿ وشمّمقي

٦م خلََٚمٌػ يٛمًخقن يمًم  ـْ هذه إُُمي ـْ سمٕمدهؿ ُِم ُمًُخ َأضْم٤ًمِدهؿ.. وإِني هلؿ ومٞمَٛم

ـُ ؾَمْٕمٍد  ُُمًخقا وم٘مد روى ؾَمْٝمُؾ  لي  (1)ڤسم ؾَمَٞمُٙمقُن ذم آظِمِر »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأني اًمٜمٌي

ٌػ َوىَمْذٌف وُمَ  ًْ َُم٤مِن ظَم ٌخ اًمزي  .(3)شإَِذا فَمَٝمَرِت اعمََْٕم٤مِزُف َواًْمَ٘مْٞمٜم٤َمُت َواؾْمُتَحٚمي٧ِم اخْلَْٛمرُ  ًْ

ُر اًمقؾمٞمٚم٦م: -4  اًمٖم٤مي٦ُم قمٜمدهؿ شُمؼَم 

٤مُمري  اًمٖم ًي ٤ًٌم وطمٚمٞم٤ًّم ممثئًا ذم قِمْجؾ اًم ٤مي٦ُم قمٜمدهؿ إِني اًمٞمٝمقَد اًمذيـ قمٌدوا اعم٤مَل ذه

ىم٦َم  ُر اًمقؾمٞمٚم٦َم، وهذه ىم٤مقمدٌة ُمـ ىمقاقمدهؿ اًمتل فمٝمروا قمغم َأيْمت٤مومٝم٤م وم٤مؾمتحٚم قا اًمني شُمؼَم 

ٚمقا قمغم اعم٤مل  سم٤م، وَأؿَم٤مقمقا اًمٗمجقَر واًمٌٖم٤مَء ًمٞمتحّمي ؿْمقَة واًمر  واًمٜميْٝم٥َم واًمٖمّم٥َم واًمر 

ِِزٍة ُمـ  همػِم ُمنموٍع. ضم٤مَء ذم شمٚمٛمقدهؿ: إِني اًمنىم٦مَ  سم٠َمي  ـمريٍؼ ُمنموٍع َأوْ  همػُم ضم٤م

َِِزةٌ  ـِ اًمٞمٝمقد ومنىمُتٝمؿ ضم٤م ٤م اخل٤مرضمقن قمـ ِدْي اإِلْٟم٤ًمن َأْي ُمـ اًمٞمٝمقد َأُمي
(2). 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ظم٤مًمد، أسمق اًمٕم٤ٌمس، اخلزرضمل اًم٤ًمقمدي، إٟمّم٤مري، صح٤مب، ُمـ  هق: ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد (1)

وقمٛمرو سمـ قمٜم٦ًٌم، وقمٜمف اسمٜمف اًمٕم٤ٌمس وقمـ أب وقم٤مصؿ سمـ قمدي  ملسو هيلع هللا ىلصُمِم٤مهػمهؿ. روى قمـ اًمٜمٌل 

، ملسو هيلع هللا ىلصوأسمق طم٤مزم واًمزهري وهمػمهؿ. وىمٞمؾ: هق آظمر ُمـ سم٘مل سم٤معمديٜم٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

طمٙمك اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ أب طم٤مزم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ي٘مقل: ًمق ُم٧م  مل شمًٛمٕمقا أطمًدا ي٘مقل: 

/ 4سمـ طمجر )، ٓشتذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، 88/ 3ش )اإلص٤مسم٦م». يٜمٔمر: ملسو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 (.664/ 3، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»(، و313

 (.1978سمرىمؿ )ش صحٞمح اجل٤مُمع» (3)

 (.73، ص )شاًمٙمٜمز اعمرصقد»يٜمٔمر:  (2)
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اومْم٦م ًمٚمحرام.  ب. َأيْمُؾ اًمري

ؿ ٟمزوشَمف واشميٌع ؿمٝمقشَمف، ومئا هَمْرَو َأْن دمَده  ـْ طم٤مدْت قم٘مٞمدشُمف وؿمَٓمح َُمٜمْٝمُجف وطمٙمي َُم

ًًم ومٞمف ُمقهمئًا ذم شمٓمٚم ٌ  ف سمٙمؾ  وؾمٞمٚم٦ٍم وطمٞمٚم٦ٍم وُمراوهم٦ٍم وظمديٕم٦ٍم.آيمئًا ًمٚمحرام ُمت٘مح 

ْٞمٕم٦م ُم٤م ده: ودوٟمؽ ذم طمؼ  اًمِم   ُيث٧ٌم ذًمؽ وُي١َميم 

 اؾمتحئاهُلؿ ُم٤مَل اًمٖمػم:  -1

ٜمي٦م، وم٘مد اؾمت٤ٌمطمقا يمذًمؽ   ً ْٞمٕم٦م دُم٤مَء همػمهؿ وظمّمقًص٤م َأْهَؾ اًم يمًم اؾمتحؾي اًمِم 

اومْم٦َم سم٢مسَِم٤مطم٦ِم َأُمْ  َأُْمقاهَلؿ ومٝم٤م هق ذا ٜمي٦ِم وَأظْمِذه٤م َأْيٜمًم اخلٛمٞمٜمل  ُيْٗمتل اًمري  ً قاِل َأْهِؾ اًم

ْٞمٕم٦م ممي٤م يدل  قمغم إمِْج٤مقمٝمؿ قمغم   اًمِم 
ِ
ُوضمدْت وسم٠َمي  وؾمٞمٚم٦ٍم.. ومل يردي قمٚمٞمف َأطَمٌد ُمـ قمٚمًمء

 .(1)شمٚمؽ اًمٗمتقى

ف ُم٤مش تذي٥م إطَْمٙم٤مم»وىمد روى إُِم٤مُُمٝمؿ اًمٓم قد  ذم يمت٤مسمف  ظمذ ُم٤مَل »: ٟمّم 

ُم٤مُل »: وضم٤مَء ذم سمٕمض يمُتٌِٝمؿ ..(3)شإًَِمٞمٜم٤م اخلُُٛمَس اًمٜمي٤مص٥م طمٞمثًم وضمدشَمف واْدومع 

 يٛمٚمٙمف طمئاٌل 
ِ
ٜمي٦م - وُمرادهؿ سم٤مًمٜمي٤مص٥م (2)شاًمٜمي٤مص٥م ويمؾ  رء  ً اًمذيـ  -َأْهُؾ اًم

ٞم٤ًّم 
 اًمٕمداَء. ڤسمزقمٛمٝمؿ ٟم٤مصٌقا قَمٚمِ

سم٤م. -3  َأيْمُٚمٝمؿ اًمر 

ا ٌز ُمـ خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ومٙمذًمؽ اًمري
ِِ سم٤م ضم٤م ومْم٦ُم َأضَم٤مزوا َأيْمَؾ يمًم يٕمت٘مد اًمٞمٝمقُد َأني َأظْمَذ اًمر 

٦م واعمًٚمٛملم، ضم٤مَء ذم  ُمي سم٤م ُمـ خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ُمـ َأْهِؾ اًمذ  ٟمًٌقه إمَِم  وهمػِمه ُم٤مش اًمٙم٤مذم»اًمر 

ؾمقل  ًمٞمس سمٞمٜمٜم٤م وسملم َأْهِؾ طَمْرسمِٜم٤م ِرسًم٤م َٟم٠ْمظمذ ُمٜمٝمؿ َأًْمَػ  يمذسًم٤م وُزوًرا َأٟميف ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصاًمري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.179-3/178ش )سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقد»يٜمٔمر:  (1)

 (. 484سمـ إدريس )، ٓشاًمناِر»(، 1/284، ًمٚمٓمقد )شتذي٥م إطمٙم٤مم»يٜمٔمر:  (3)

، حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمكم، اًمٕم٤مُمكم، اعم١مًمػ اعمِم٤مرك شوؾم٤مِؾ اًمِمٞمٕم٦م امم تّمٞمؾ ُم٤ًمِؾ اًمنميٕم٦م» (2)

، 1412/1982وحم٘مؼ: قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمرسم٤مين اًمِمػمازي، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب، 

 ( ًمٚمٓمقد.3/48ش )تذي٥م إطمٙم٤مم»( ًمٚمحر  اًمٕم٤مُمكم و11/61) 1اًمٓمٌٕم٦م: ط
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٤مدق:وقم ..(1)ِدْرَهٍؿ سمِدْرَهٍؿ وَٟم٠ْمظمذ ُمٜمٝمؿ وٓ ُٟمْٕمٓمٞمٝمؿ ًمٞمس سملم اعمًٚمؿ وسملم » ـ اًمّمي

ل  ِرسًم٤م وٓ سملم اعمَْرَأِة وسملم زوضمٝم٤م ِرسًم٤م ُم  وىمد ٟم٘مؾ ُُمقؾَمك اجل٤مر اهلل قمـ  ..(3)شاًمذ 

ل  » ىمقهلؿ:ش اًمقاذم» ُم  ْٞمٕمل  واًمذ  ْٞمٕمل  واًمٜمي٤مص٥ِم ِرسًم٤مًمٞمس سملم اًمِم   .(2)شوٓ سملم اًمِم 

ِِِؾ ؾمٌح٤مٟمف:  َِِدٌة قمـ ذع اخل٤مًمِؼ احلٙمٞمِؿ اًم٘م٤م َِِرٌة وطم٤م ٤م ومتقى ضم٤م ٹ ٹ }إِّني

ٌْدِ  ملسو هيلع هللا ىلصوقمـ ىمقًمف  ..[371]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ٹ ڤ ڤڤ ـِ  اهلل ومٞمًم رواه قمٜمف قَم سم

ف ذم » :ڤؾَمئَاٍم  سم٤م اصمٜم٤من وؾمٌٕمقن طمقسًم٤م َأْدٟم٤مه يم٤مًمذي َي٠ْمت ُأُمي إِني َأسْمقاَب اًمر 

 .(4)شاإِلؾْمئام

سم٤م وضمرم اًمتٕم٤مُمؾ سمف ُمتقاومرٌة.. وُمع ذًمؽ دم د وأي٤مُت وإطََم٤مدي٨ُم ذم ظمٓمقرة اًمر 

اومْم٦َم يم٢مظِْمقاّنؿ اًمٞمٝمقِد حيٚم ٚمقٟمف وجُيٞمزوٟمف همػم ُم٤ٌمًملم سم٠َمطْمٙم٤مٍم وٓ شمنميٕم٤مٍت  اًمري

ـْ سُمنماهؿ اًمٕم٤مىم٦ٌم   .[376]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ}وًمٙم

رات واًمدي  -2  قم٤مرة.شمروجُيٝمؿ اعمخد 

َتِح وم٤مْصٜمعْ  ًْ ٝم٤م وهتٙم٧ْم  ُم٤م إَِذا مل شَم ًَ ْٞمٕمٞمي٦َم ىمد ومْمح٧ْم ٟمٗم شمِم٤مُء.. إِني احلٙمقُم٦َم اًمِم 

رات واحلِمٞمِم٦م  ٤م ؾم٥ٌٌم ذم شمروي٩م اعُمخد  ه٤م، وم٘مد ذيمرْت سمٕمُض ُمّم٤مدرهؿ َأّني ؾمؽْمَ

ِِٛم٦ٌم واًمٔم روُف ُمقاشمٞم٦ٌم  َوِل وظمّمقًص٤م ذم اًمِٕمَراِق طمٞم٨ُم إضَْمقاُء ُمئا جل٤مرات٤م ُمـ اًمد 

ىمٞمؼ إسَْمٞمض إمَِم ضم٤مٟم٥ِم ومتح سمٕمض ؾمًمهِة ا ًمٗم٤ًمد سمٞمقت دقم٤مرة ُيٕمرض ومٞمٝم٤م اًمري

ك ٟمٙم٤مِح اعُمْتٕم٦م.   ت٧م ُُمًٛمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد، ت٘مٞمؼ: شآؾمتٌّم٤مر»( ًمٚمٙمٚمٞمٜمل و1/147ش )اًمٙم٤مذم»ومروع  (1)

 (. 2/71) 1291 -ـمٝمران، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  -طمًـ اخلرؾم٤من، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اإلؾمئاُمٞم٦م 

 ( ًمٚمّمدوق. 2/179ش )ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف» (3)

 .17هـ )1299 -ر/ سم٤ميمًت٤من ، حمٛمد ؾمٝمٞمؾ/ ٓهقشاًمقؿمٞمٕم٦م ذم ٟم٘مد قم٘م٤مِد اًمِمٞمٕم٦م» (2)

(، وهق ذم 1111، 1114ش )اًمِمٕم٥م»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 11244ش )ُمّمٜمٗمف»أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم  (4)

 (.3411ش )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»(، وذم 1871ش )صحٞمح اجل٤مُمع»
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
٥ِم ُمـ   ً ح سمٌٕمض هذه اجلقاٟم٥ِم اًمتل تٛمؾ ذم ـمٞمي٤مِت٤م ٟمنَم اًمٗم٤ًمد واًمتٙم وىمد سي

در وم٘مد ـم٤مًم٥م ذم ظمٓم٦ٌم مُجُٕم٦ٍم  ْٞمُخ َأْوس اخلٗم٤مضمل  َأطَمُد ُمٕم٤موين ُُمْ٘متدى اًمّمي احلرام اًمِمي

ؿ إِيراَن وضمٝم٤مَز خم٤مسمراِت٤م سم٤مًمتيدظمؾ ذم سم٢مِي٘م٤مف اًمٕم٨ٌِم ذم ٠ْمن إَُْمٜمل اًمٕمراىمل  واتي  اًمِمي

د َأني  ٤ٌمِب اًمٕمراىمل  وشمدُمػِمهؿ، وَأيمي رات سملم اًمِمي ُئقن اًمٕمراىمٞمي٦ِم وشمروي٩م اعُمخد  اًمِم 

سمقا احلِمٞمش  .(1)اجلٞمش َأًْم٘مك اًم٘مٌَض قمغم إِْيراٟمٞم لم هري

 ٤م.َأيْمُٚمٝمؿ اخلُُٛمَس فمٚمًًم وقمدواٟمً  -4

٦ِم اعمًٚمٛم٦ِم  َؾ ًمٚمحريم٤مت اًمِمٞمٕمٞمي٦ِم اًمٙمثػمِة اًمتل فمَٝمرْت ذم شم٤مريخ إُُمي إِني اعمت٠َمُم 

ِِٝم٤م، وسوم٧ْم ضمٝمقَده٤م قمـ  ٦َم قمـ َأقْمدا ـْ َأىْمقى اًمٕمقاُمؾ اًمتل ؿمَٖمٚم٧ْم إُُمي ويم٤مٟم٧م ُِم

ِت٤م َؾ هلذه احلريم٤مت ويمثرِت٤م وىُمقي وًم٦ِم اإِلؾْمئاُمٞمي٦ِم اًمٙمؼمى، اعمَُت٠َمُم   اًمدي
ِ
يٜمٌٖمل َأْن  ٓ سمٜم٤مء

ـْ ُأوًمِئؽ إشَْم٤ٌمع إهَْمرار سم٤مؾْمؿ  َة اعمٛمقًم٦َم هلذه احلريم٤مِت هل ُم٤م ُأظِمذ ُِم يٗمقشَمف َأني اعم٤مدي

ٝمؿ ُمـ اخلُُٛمس.  آل اًمٌٞم٧م وطم٘م 

ـْ هذا اعمقرد،  ل ُِم ْٞمٕمٞم٦م ذم اًمٕم٤مملِ اإِلؾْمئاُمل  إمَِم اًمٞمقم إِٟميًم مُتقي سمْؾ إِني احلريم٤مِت اًمِم 

ٞمٕم٦م  ْأؾمًمًمٞم لم ذم اًمٕم٤ممل، وُمٜمّم٥م أي٦م واعمرضمع وآي٤مُت اًمِم  ُيٕمتؼمون ُمـ يم٤ٌمر اًمري

ُمٜمّم٥ٌم تٗمق إًَِمٞمف اًم٘مٚمقُب وشمتٓمٚميع ًمف إَْٟمٔم٤مُر َٕٟميف ُمّم٥م  اًم٘مٜم٤مـمػِم اعم٘مٜمٓمرِة ُمـ 

٦ِم. ه٥م واًمِٗمْمي  اًمذي

ي دوَر اًمٜمينم اًمتل شم٘مذف ؾمٜمقًي٤م  ى وُيٖمذ  هذا اجل٤مٟم٥ُم اًمتٛمقيكم هق اًمذي هَمذي

٦ِم وٟمنم عمذهٌٝمؿ سم٤معمئايلم  ُمـ اًمٜمينمات واًمٙمُت٥ِم واعمراضمِع اعمٚمٞمَئ٦ِم سمًم ومٞمف شمْمٚمٞمؾ ًمأُلُمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت٧م قمٜمقان )آطمتئال ش ُمٜمتدي٤مت ُمٙمتقب»ُمٜمتدي٤مت ؾم٤مٟمدروز اًمث٘م٤مومٞم٦م قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م، واٟمٔمر:  (1)

م 3117/ومؼماير /17ؾمٌتٛمر سمت٤مريخ  36قمغم شمروي٩م اعمتٕم٦م واًمٚمقاط( وصحٞمٗم٦م  يِمجع اًمِمٞمٕم٦م

ش قمغم اًمٙم٤مش»ُم٘م٤مًم٦م سمٕمٜمقان )أطمزاب ذم هداب احلقصمل( ًمًٛمػم رؿم٤مد اًمٞمقؾمٗمل ويمذًمؽ ُمقىمع 

 سمٕمٜمقان )اًمدور اًمتخريٌل اإليراين ذم اًمٕمراق(.
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، وىمد اهتؿي  ٤مل  اعُمِْمؾ  اًمتيِمٞم ع سم٤مًم٘مْمٞمي٦ِم اعم٤مًمٞمي٦ِم اًمتل يًٚمٌقّن٤م سم٤مؾْمِؿ اخلُُٛمس  ؿمٞمقُخ  اًمْمي

ـْ يًتحؾ  ُمٜمٝمؿ درمًه٤م ُمٜمف ذم قمداد  ٦ٍم واقمتؼموا َُم وَأوًمقه٤م قمٜم٤مي٦ًم همػَم قم٤مديي

 .(1)ًمٙم٤مومريـا

٤مم ٟمِجد َأني ُمـ »ىم٤مل اًمديمتقر قمكم اًم٤ًمًمقس:  ٦ِم ذم هذه إَيي ـْ واىمع اجلٕمٗمريي وُِم

 اًمذيـ َأوْمتقا 
ِ
م يمؾي مَمْتٚمٙم٤مشمف مجٞمًٕم٤م صمؿي يدومع مُخَُس ىمٞمٛمتِٝم٤م إمَِم اًمٗم٘مٝم٤مء َأراد َأْن حُي٩مي ُي٘مق 

ـْ مل يدومع، واؾمتحؾي ه١مٓ ء اًمٗم٘مٝم٤مُء َأُْمقاَل سمقضمقِب هذا اخلُُٛمس وقمدم ىمٌقل طم٩م  َُم

 .(3)شاًمٜمي٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ

تٝمؿ  ىمٚم٧ُم: وًمٕمؾي هذا هق َأطَمُد اًمٕمقاُمؾ ذم طِمْرص طمٙمقُم٦ِم أي٤مت قمغم ِزي٤مدة طمّمي

٤مج ذم يمؾ  قم٤مٍم.. هذا آقمت٘م٤مد ذم اخُلُٛمس هق َأصَمٌر ُمـ آصم٤مِر قم٘مٞمدِة  ـْ قمدد احلجي ُِم

ف زٟم٤مدىم٦م اًمٕمّمقر اإِلَُم٤مُم٦م قمٜمدهؿ وَأني اعم٤مَل يمٚميف ًمِلَُم٤مم، واًمذي ووٕمَ 

اًم٘مديٛم٦م ِواؾمتٛمري اًمٕمٛمُؾ سمف إمَِم اًمٞمقم.. ُمع َأني ُم٠ًَمًَم٦َم اخلُُٛمس سمدقم٦ٌم اسمتدقمٝم٤م ه١مٓء مل 

ِل   قمقن  ملسو هيلع هللا ىلصشمٙمـ قمغم قمٝمد اًمٜمٌي  اعم١ُْمُمٜملم قَمكِمٍّ اًمذي يدي
اؿمديـ طمتيك َأُِمػْمِ ف اًمري

ِِ وٓ ظمٚمٗم٤م

 اًمتيِمٞم ع ًمف.

ـُ  ٤م ُم٤م» شَمْٞمِٛمٞمي٦َم: ىم٤مل ؿمٞمُخ اإِلؾْمئام اسم اومْم٦ُم ُمـ َأني مُخَُس ُمٙم٤مؾم٥ِم  وَأُمي شم٘مقًمف اًمري

٥ُِِم اإِلُم٤مم اعمٕمّمقِم َأوْ  إمَِم همػِمه  اعمًٚمٛملم ُي١ْمظمذ ُمٜمٝمؿ وُيٍمف إمَِم ُمـ يروٟمف هق ٟم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿ )أي أهؾ اًمٌٞم٧م سمزقمٛمٝمؿ( طمٞم٨م ىم٤مًمقا: وُمـ ُمٜمع ُمٜمف درمًه٤م أو أىمؾ يم٤من ُمٜمدرضًم٤م ذم اًمٔم٤معملم هل (1)

واًمٖم٤مصٌلم حل٘مٝمؿ، سمؾ ُمـ يم٤من ُمًتحئاًّ ًمذًمؽ يم٤من ُمـ اًمٙم٤مومريـ، ومٗمل اخلؼم قمـ أب سمّمػم ىم٤مل: 

: ُمـ أيمؾ ُمـ ُم٤مل ڠاًمٜم٤مر؟ ىم٤مل  ُم٤م أين ُم٤م يدظمؾ سمف اًمٕمٌد ڠىمٚم٧م ٕب ضمٕمٗمر 

ؿ ذم هذا وهب٤مُمِمٝم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مت ُمراضمٕمٝمش اًمٕمروة اًمقصم٘مك»اًمٞمتٞمؿ درمًه٤م وٟمحـ اًمٞمتٞمؿ... اًمٞمزيدي/ 

اًمٕمٍم. ىم٤مل قمكم اًم٤ًمًمقس ذم اًمًخري٦م هبذا اعمٌدأ: إن ُمًٚمٛمل اًمٞمقم إن أرادوا أٓ حيٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ 

وس أُمقاهلؿ ويٌٕمثقا سمف إمم قمٚمًمء اجلٕمٗمري٦م. ؤاجلٕمٗمري٦م سم٤مًمٙمٗمر ومٕمٚمٞمٝمؿ أن جيٕمٚمقا مخس ُمٙم٤مؾمٌٝمؿ ور

 ( اهل٤مُمش.294، ص )شأصمر اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري»يٜمٔمر: قمكم اًم٤ًمًمقس/ 

 (.291ش )أصمر اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري»يٜمٔمر:  (3)
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ح٤مسم٦م  قَمكِم  وٓ همػُمه وٓ َأطَمٌد ُمـ  ، ٓڤومٝمذا ىمقٌل مل ي٘مْٚمف ىمط  َأطَمٌد ُمـ اًمّمي

 َأْهِؾ سمٞمتِف  يمؾ  ُمـ ٟمَ٘مؾ هذا قمـ قَمكِمٍّ َأوْ سمٜمل َه٤مؿِمٍؿ وٓ همػمهؿ، و اًم٘مراسم٦ِم ٓ
ِ
قمٚمًمء

 وقَمكِم  
لْمِ ًَ ـِ واحُل ًَ ٤ٌَمىِمِر وضَمْٕمَٗمرِ  يم٤محَل لْمِ وَأِب ضَمْٕمَٗمِر اًم ًَ ٍد وم٘مد يمذب  سمـ احُل ـِ حُمَٛمي سم

وم٢مِٟميف ىمد شمقممي اخلئاوم٦َم َأْرسمَع  ڤقمٚمٞمٝمؿ، وم٢مِني هذا ظمئاُف اعمتقاشمر ُمـ ؾمػمة قَمكِمٍّ 

ـْ ذم وٓيتِف ؾمٜملم وسمٕمَض ُأظْم  رى ومل َي٠ْمظُمْذ ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ َأُْمقاهِلؿ ؿمٞمًئ٤م سمْؾ مل يٙم

٤م اعمًٚمٛمقن ومًم مَخيَس ٓ ٤م اًمٙمٗم٤مُر  ىمط  مُخٌُس ُم٘مًقٌم. وَأُمي هق وٓ همػُمه َأُْمقاهلؿ وَأُمي

غ  ـْ ذم قمٝمده مل يتٗمري ٜمي٦ِم، وًمٙم  ً ومٛمتك همٜمٛم٧ْم ُمٜمٝمؿ َأُْمقاٌل مُخ ٧ًم سم٤مًمٙمت٤مِب واًم

٤مر سم٥ًٌم ُم٤ماعمًٚمٛمقن ًم٘مت٤م  وىَمع سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمِٗمْتٜم٦م وآظمتئاِف. ل اًمٙمٗمي

لي  ورة َأني اًمٜمٌي ْس َأُْمقاَل اعمًٚمٛملم وٓ ـم٤مًم٥م  ملسو هيلع هللا ىلصويمذًمؽ ُمـ اعمٕمٚمقم سم٤مًميي مل خُيٛم 

 .(1)َأطَمًدا ىمط  ُمـ اعمًٚمٛملم سمُخُٛمس ُم٤مًمِف...

٤م ومريْم٦ٌم إؾِْمئا ْٞمٕم٦م سم٤مؾْمؿ َأّني ُمٞمي٦ٌم، وطمؼ  ُمـ وهذه إَُْمقاُل اًمتل َي٠ْمظمذه٤م ؿمٞمقُخ اًمِم 

ـْ َأيْمؼم  ٞمؾ ُمـ يمؾ  ىُمٓمٍر هل ُِم ًي طم٘مقق آل اًمٌٞم٧م وهل شمتدوميؼ اًمٞمقم قمٚمٞمٝمؿ يم٤مًم

٦ِم إمَِم اًمٞمقم وإًَِمٞمٝم٤م ُيٕمزى هذا اًمٜميِم٤مُط   ظُمراوم٦م آصمٜمك قمنميي
ِ
اًمٕمقاُمؾ اعم٤ًمقمدة قمغم سم٘م٤مء

ـْ يٛمس  ُمذهٌَ  ؿ يرون ومٞمَٛم وم٤مع قمـ ُمذهٌٝمؿ: َّٕني ٝمؿ َأٟميف ذم مح٤مِس ؿمٞمقظِمٝمؿ ذم اًمد 

 حي٤مول ىمٓمَع هذه إَُْمقال اًمتل دمري قمٚمٞمٝمؿ.

ًًِِم »وهلذا ىم٤مل د. قمغم اًم٤ًمًمقس:  وَأقْمت٘مد َأٟميف ًمقٓ هذه إَُْمقال عم٤م فمؾي اخلئاُف ىم٤م

ِِٝمؿ حيرصقن قمغم  ، ومٙمثػٌم ُمـ وم٘مٝم٤م ٦ِم اإِلؾْمئاُمٞمي٦ِم إمَِم هذا احلد  ِر إُُمي
ِِ ٦ِم وؾم٤م سملم اجَلْٕمٗمريي

 هذا اخلئا
ِ
 .(2()3)شف ًمٞمٜمٕمٛمقا هبذه إَُْمقالإِْذيم٤مء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/114، ًمِمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )شُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م»يٜمٔمر:  (1)

 ( سمتٍمف يًػم.291ش )أصمر اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري» (3)

( 1341-1328ص )ش أصقل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦م»اٟمٔمر سمتٗمّمٞمؾ أوؾمع  (2)

 م.1994هـ 1414ط إومم  –٤مري. مل يذيمر اؾمؿ اًمدار وٓ اًمٌٚمد ًمٚمديمتقر ٟم٤مس اًم٘مٗم
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 :صٙمقُك اًمُٖمْٗمران

٦م وىم٤ًموؾمَتٝم٤م َي٠ْميمٚمقن َأُْمقاَل اًمٜمي٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ قمـ ـمريؼ  ًَ ومٙمًم َأني سم٤مسم٤مواِت اًمٙمٜمٞم

 .(1)سمٞمَع ىِمَٓمِع َأَراٍض ذم اجَلٜمي٦مِ  زقمٛمقه صٙمقَك اًمُٖمْٗمران َأوْ  ُم٤م

قم٤مع  ٌ ًقن هب٤م قمغم اًمر  اومْم٦ُم ًمدهيؿ ُمثُٚمٝم٤م يٚم ِج ُمـ ومٙمذًمؽ اًمري ٦م واًمًذي ُمـ اًمٕم٤مُمي

وا قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل.  اجلَٝمٚم٦م ًمَٞم٠ْميمٚمقا َأُْمقاهَلؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ ويّمد 

 ًمٓمٞمٗم٦ٌم:

ٌْدِ   َأطم٥م  إمَِم اهلل ُمـ  ُم٤م» َأٟميف ىم٤مل: ڠ اهلل روى اًمٙمٚمٞمٜمل  قمـ َأِب قَم
ٍ
ُمـ رء

ْرهَؿ ذم اجَلٜمي٦ِم ُمث راهؿ إمَِم اإِلَُم٤مم، وإِني اهلل جيٕمؾ ًمف اًمد  وذم  (3)شَؾ ُأطُمدٍ إظِْمراِج اًمدي

ـْ َأًْمػ َأًْمِػ ِدْرهٍؿ ومٞمًم ؾمقاه ُمـ وضمقه » رواي٦ٍم: ِدْرهٌؿ ُيقِصُؾ سمف اإِلَُم٤مَم َأوْمْمُؾ ُِم

اٌب وَأطْم٤ٌمٌب! وإَُْمر ٓ (2)شاًمؼِم   حيت٤مج إمَِم َأيْمثر  وإَِذا يم٤من اإِلَُم٤مُم ىمد هم٤مب ومٚمف ٟمقي

٥ِِم ٥ِِِم إمَِم اًمٜمي٤م ؽ ُمـ اؾْمؿ اًمٖم٤م ُمـ تقيؾ اًمّمي
(4). 

ف شمٜمؿ  قمـ إِ 
ًِ ٚمٞمٛم٦ُم وهل ذم اًمقىم٧م ٟمٗم ًي ٦ُم واًمٗمٓمُر اًم ٝم٤م اًمٕم٘مقُل اًمًقيي ٤م ُمٝمزًم٦ٌم متج  ّني

اومْم٦م طمتيك اْرشمٙمًقا  ٦ِم اًمري ٛمي
ِِ هم٤مي٦م اجَلَِمِع واًمٓميَٛمِع اًمذي اؾمتقمم قمغم ىمٚمقِب ُمئازم وَأ

 إمَِم هذا احلْمٞمض.

 ج. َأيْمُؾ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمحرام.

ٝمؿ ىمٌؾ ذًمؽ يمٚم ف إِني طمرَص اعمٜم٤موم٘ملم قمغم احلٞم٤مة وشم ًَ  ٌ َٞمٝمؿ قمـ ُمقاـمـ اجِلٝم٤مد وشمٚم
ِِ ٜم٤م

ٌ ٝمؿ ًمٚمًمل ومجِٕمف وشمٙمثػِمه.. سم٠َمي  وؾمٞمٚم٦ٍم وُمـ َأي  ـمريٍؼ  سم٤مًمٜم ٗم٤مق عُمِْمِٕمٌر سمٛمدى طم

 وًمذًمؽ ؿمقاهُده وسمراهٞمٜمُف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ًمٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم.111-111ش )اًمٕمٚمًمٟمٞم٦م»اٟمٔمر: شمٗمّمٞمئًا ًمذًمؽ ذم رؾم٤مًم٦م:  (1)

 (. 1/127ش )أصقل اًمٙم٤مذم» (3)

 (.1/128اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (2)

 ( عمح٥م اًمديـ اًمٙم٤مفمٛمل.76ش )ؾمٞم٤مطم٦م ذم قم٤ممل اًمتِمٞمع» (4)
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 معهم
1- :

ِ
 اًمٌَِٖم٤مء

ِ
ُٚمٝمؿ ُمـ وراء  شم٠َميم 

ٌْدِ  ُذيمِر ؾم٤مسمً٘م٤م ُم٤م ـْ ؿَم٠ْمِن قَم ـِ ُأَب  اهلل يم٤من ُِم ـِ ؾَم  سم ُٚمقل َرْأِس اعمٜم٤موم٘ملم وًمرسميًم يم٤من سم

ٟم٤م  ْٞمَٙم٦َم ًمٚمز  ًَ  ًمف ُأَُمْٞمَٛم٦َم وُُم
قمغم ؿم٤ميمٚمتف ٟمٗمٌر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم َأٟميف يم٤من ُيرؾمؾ ضم٤مريتلْمِ

 ذًمؽ، سمْؾ يم٤من ُيٙمِرْهٝمًم قمغم ومٕمؾ ذًمؽ وييهبًم إِْن مل شمٓمٞمٕم٤مه.. 
ِ
٥م ُمـ وراء ًي ًمٞمتٙم

ل   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ }ومٜمزل ىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ملسو هيلع هللا ىلصومِمٙمت٤م ذًمؽ إمَِم اًمٜمٌي

 .(1) أي٦م [22]ؾمقرة اًمٜمقر: {ژ ژ ڑ ڑ کک

د  ـ ُمـ ؿمٖم٤مف اًم٘مٚم٥ِم ومٞمٝم٤م، قمٜمده٤م شمتجري ٌ ٝم٤م ًمٚمًمل ومتٙمي وإَِذا ـمٖمك قمغم اًمٜميْٗمس طم

ٜمتٙمس ذم ُمٝم٤موي روح ص٤مطمٌِٝم٤م ُمـ يمؾ  ىمٞمٛم٦ٍم وشمٕمٛمك قمـ يمؾ  ظمٚمٍؼ، سمؾ وشمؽمدى وشم

ذيٚم٦ِم وشمٌح٨م قمٜمف سمٙمؾ  وؾمٞمٚم٦ٍم.  اإِلصْمؿ واًمري

 اًمتل 
ِ
 ُمقاظمػم اًمٌِٖم٤مء

ِ
ٌقن اعم٤مَل ُمـ وراء ًي ٦ًم يتٙم ـِ ؾَمُٚمقٍل أطمٗم٤مًدا وذريي وإِني ٓسم

 
ِ
ِِِؾ اًمٗم٤مطمِم٦م اًمتل َأؿَم٤مقمقه٤م، وَأضْمقاء َأىَم٤مُمقه٤م، وىمٜمقاِت اعمجقن اًمتل ٟمنموه٤م، ووؾم٤م

 آٟمحئال اًمتل سمث قه٤م..

 ُتٝمؿ ذم اعم٤مل:  ظمٞم٤مٟم -3

ـي ومِْٞمِف يَم٤مَن : »ملسو هيلع هللا ىلصورد ذم طمدي٨م اعُمّْمَٓمَٗمك ُمـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ُم٤م ـْ يُم َأْرسَمٌع َُم

ـَ اًمٜم َٗم٤مِق طَمتيك َيَدقَمَٝم٤م ـي يَم٤مَٟم٧ْم ومِْٞمِف ظَمّْمَٚم٦ٌم ُِم ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ومِْٞمَف ظَمّْمَٚم٦ٌم ُِمٜمُْٝم : ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م ظَم٤مًمًِّم٤م َوَُم

َث يَمَذَب، ِوَإَذا قَم٤مَهَد هَمَدَر، َوإَِذا ظَم٤مَصَؿ وَمَجرَ  ـَ ظَم٤مَن، وإَِذا طَمدي ُتِٛم ِْ  .(3)شإَِذا ا

تُ  ِْ ـْ صٗم٤مت اعمٜم٤مومؼ َأٟميف إَِذا ا ـْ صٜمقف إََُم٤مٟم٦م ُم٤مومِٛم يم٤من قمغم اعم٤مل،  ٛمـ ظم٤من، ومِٛم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سمرىمؿ: {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ}ت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: أظمرضمف ُمًٚمؿ، يم (1)

(2139/3.) 

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اإليًمن، 24أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اإليًمن، سم٤مب: فمٚمؿ دون فمٚمؿ، سمرىمؿ: ) (3)

 (.18سم٤مب: سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ، سمرىمؿ: )
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، وؿم٤مهُد  ًٓ طمراًُم٤م ًمٞمس ًمف ومٞمف طمؼ  ؾ ُم٤م وم٤معمٜم٤مومُؼ ُمـ ؿَم٠ْمٟمِف اخِلٞم٤مٟم٦ُم واجلحقُد طمتيك حُيّم 

 {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}وَرد ذم شمٗمًػم ىمقًمِف شمٕم٤ممم:  ذًمؽ ُم٤م
 .أي٦م [18ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:]

ـَ َأْهؾ اًمتيْٗمًػم َأني إَُم٤مٟم٤مِت اعم٤مًمٞمي٦َم شمِمٛمٚمٝم٤م يمٚمٛم٦ُم إََُم٤مٟم٤مت ذم  ذيَمر مجٌع ُِم

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې }ويمذًمؽ هل داظمٚم٦ٌم ذم ىمقًمِف شمٕم٤ممم: ، (1)أي٦م

وًمذا ٟمِجد َأني  ..أي٦م [73طمزاب:]ؾمقرة إ {ې ې ې ى ى ائ

ُتِٛمـ ظم٤من وإَِذا ُُمٜمح اًمث ٘م٦َم همَدر ًمَٞم٠ْميُمَؾ احلرام. ِْ  اعمٜم٤مومَؼ إَِذا ا

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  قمـ َأَٟمسِ  ُل َُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل  ڤسم ـْ ِدْيٜمُِٙمُؿ  َأوي شَمْٗمِ٘مُدوَن ُِم

ََُم٤مَٟم٦مَ  ْٕ ل   ڤوقمـ َأِب ُهَرْيَرَة ، (3)شا ث إِْذ ضم٤مَء  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: سمٞمٜمًم يم٤من اًمٜمٌي حُيد 

٤مقم٦ُم؟ ىم٤مل:  ًي ، وم٘م٤مل: ُمتك اًم ٤مقَم٦مَ »َأقْمراب  ًي ِر اًم
ََُم٤مَٟم٦ُم وَم٤مْٟمَتٔمِ ْٕ ىَم٤مَل: يَمْٞمَػ ش. إَِذا ُوٞم َٕم٧ِم ا

٤مقَم٦مَ »٤م؟ ىَم٤مَل: إَِو٤مقَمُتٝمَ  ًي ِر اًم
َُْمُر إمَِم هَمػْمِ َأْهٚمِِف وَم٤مْٟمَتٔمِ ْٕ َد ا   ..(2)شإِذا ُوؾم 

ـِ :»ملسو هيلع هللا ىلصاًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م  ڤًمذا ضم٤مَءْت رواي٦ُم َأِب ُهَرْيَرَة  ََُم٤مَٟم٦َم إمَِم َُم ْٕ َأد  ا

ـْ ظَم٤مَٟمَؽ  ـْ َُم َٓ خَتُ َتَٛمٜمََؽ َو ِْ َل ُم٤م ..(4)شا ََُم٤مٟم٦ِم يم٤مٟم٧ْم َأوي ْٕ ـْ ِدْيٜمِٜم٤م  وًمٕمٔمؿ ؿَم٠ْمِن ا ُيرومع ُِم

٤مقم٦م. ومٕمـ طُمَذْيَٗم٦َم  ًي ٗم٤مقم٦م اًمٓمقيِؾ  ڤوشمْمٞم ٞمٕمٝم٤م ُمـ قمئاُم٤مِت اًم ذم طمدي٨م اًمِمي

َ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ رؾمقل اهلل  ٌََتل اًمٍم  طِمُؿ وَمَتُ٘مقَُم٤مِن ضَمٜم ََُم٤مَٟم٦ُم َواًمري ْٕ اِط َيِٛمْٞمٜم٤ًم َوشُمْرؾَمُؾ ا

 ًٓ  .(1)شوؿِمًَم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/9)ش اًمتحرير واًمتٜمقير»( و3/228( واسمـ يمثػم )8/492ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اٟمٔمر:  (1)

(، ومت٤مم ذم 316ش )ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب»(، واًم٘مْم٤مقمل ذم 4/411ش )اعمخت٤مرة»أظمرضمف اًمْمٞم٤مء ذم  (3)

 (.1729، سمرىمؿ: )شاًمّمحٞمح٦م»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 1/84ش )اًمٗمقاِد»

أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمٕمٚمؿ، سم٤مب: ُمـ ؾمئؾ قمٚمًًم وهق ُمِمتٖمؾ ذم طمديثف وم٠مشمؿ احلدي٨م صمؿ  (2)

 (.19أضم٤مب اًم٤ًمِؾ، سمرىمؿ: )

(، 2121أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: اإلضم٤مرة، سم٤مب: اًمرضمؾ ي٠مظمذ طم٘مف ُمـ ت٧م يده، سمرىمؿ: ) (4)

 (.341، سمرىمؿ: )شصحٞمح اجل٤مُمع»وصححف إًم٤ٌمين ذم 

 (.194أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اإليًمن، سم٤مب: أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م، سمرىمؿ: ) (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـِ  ُٕمقٍد  قمـ اسم ًْ ٓي إََُم٤مَٟم٦َم.. » ىم٤مل: ڤَُم ٟمقَب يمٚميٝم٤م إِ ر اًمذ  اًم٘متُؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُيٙمٗم 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وإن ىُمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل: ومُٞم٘م٤مل: َأد  َأَُم٤مَٟمَتؽ. ومٞم٘مقل: َأْي  صُمؿي ىم٤مل: ُي١ْمشمك سم٤مًمٕمٌد

ْٟمٞم٤م؟ ىم ٤مل: ومُٞم٘م٤مل: اْٟمَٓمٚمُِ٘مقا سمف إمَِم اهل٤َموي٦م ومٞمُٜمْٓمٚمؼ سمف إمَِم اهل٤َمِوَي٦ِم، َرب  يمٞمػ وىمْد ذَه٧ٌِم اًمد 

اَه٤م وَمَٞمْٕمِروَمَٝم٤م، ومَٞمْٝمِقي ذم إصْمِره٤م طمتيك ُيْدِريَمٝم٤م  ومُتثيؾ ًمف َأَُم٤مٟمُتف يمَٝمْٞمئَتِٝم٤م يقم ُدومَِٕم٧ْم إًَِمٞمف وَمػَمَ

ـي َأٟميف ظم٤مرٌج، زًمي  ٌَٞمْف طمتيك إَِذا ٟمَٔمر فم
ٌَٞمْف ومٝمق هَيِْقي ذم إصْمِره٤م ومَٞمْحِٛمَٚمٝم٤م قمغم َُمٜمْٙمِ ٧م قمـ َُمٜمِْٙم

ئاُة َأَُم٤مٟم٦ٌم واًمُقوقُء َأَُم٤مٟم٦ٌم واًمقْزُن َأَُم٤مٟم٦ٌم واًمٚميٞمُؾ َأَُم٤مٟم٦ٌم وَأؿْمٞم٤مٌء  َأسَمَد أسمِديـ. صُمؿي ىم٤مل: اًمّمي

ُِِع، ىم٤مل  ه٤م وَأؿَمد  ذًمؽ اًمقدا اءُ  وم٠َمصْم٧ٌم  -يٕمٜمل: زاذان–قمدي ـُ قَم٤مِزٍب  اًمؼَمَ سم
،وم٘مٚم٧ُم: (1)

َٓ شمرى إِ  ـُ  مَم ُم٤مَأ ُٕمقٍد ىم٤مل يمذا وىم٤مل يمذا، ىم٤مل: صَدق َأَُم٤م ؾمٛمٕم٧َم اهلل ي٘مقل: ىم٤مل اسم ًْ  َُم

[18]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}
(3). 

 اًمٖمٚمقُل:  -2

 ڤَأِب ُهَرْيَرَة روى َأمْحَُد طمديًث٤م قمـ  اًمُٖمُٚمقُل ، وُمـ َأيْمِؾ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمحرام

ِل   ٞميُتُٝمْؿ ًَمْٕمٜم٦َمٌ »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌي
إِني ًمِْٚمُٛمٜم٤َمومِِ٘ملْمَ قَمئَاَُم٤مٍت ُيْٕمَروُمقَن هِب٤َم:َتِ

َوـَمَٕم٤مُُمُٝمْؿ ، (2)

٦ٌَمٌ  َّنْ
ٓي ُهْجًرا، (1)َوهَمٜمِْٞمَٛمُتُٝمْؿ هُمُٚمقٌل ، (4) ٤مضِمَد إِ ًَ َٓ َيْ٘مَرسُمقَن اعمَْ َو

َٓ َي٠ْمشُمقَن ، (6) َو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ احل٤مرث سمـ قمدّي سمـ ضمِمؿ سمـ جمدقم٦م سمـ طم٤مرصم٦م سمـ احل٤مرث سمـ قمٛمرو سمـ سم ( هق: اًمؼماء سمـ قم٤مزب1)

 ملسو هيلع هللا ىلصُم٤مًمؽ سمـ إوس إٟمّم٤مرّي إوّد، يٙمٜمك أسم٤م قمًمرة ًمف وٕسمٞمف صح٦ٌم همزا ُمع رؾمقل اهللي 

 (4/264ش )ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد»أرسمع قمنمة همزوة 

اًمؽمهمٞم٥م  صحٞمح»(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 1366أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليًمن سمرىمؿ: ) (3)

 (.3991، سمرىمؿ: )شواًمؽمهٞم٥م

ش اًمٜمٝم٤مي٦م»اًمٚمٕمٜم٦م: أصؾ اًمٚمٕمـ اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد ُمـ اهلل وُمـ اخلٚمؼ: اًم٥ًم واًمدقم٤مء، اٟمٔمر:  (2)

(4/311.) 

 (. 1/122اًمٜمٝم٥م: اًمٖم٤مرة واًمًٚم٥م، واًمٜمٝم٦ٌم: اؾمؿ ُم٤م ُيٜمٝم٥م أي: خُيتٚمس، اٟمٔمر: اًم٤ًمسمؼ ) (4)

 (.2/281ٜمٞمٛم٦م ىمٌؾ اًم٘مًٛم٦م، اٟمٔمر: اًم٤ًمسمؼ )اًمٖمٚمقل: اخلٞم٤مٟم٦م ذم اعمٖمٜمؿ واًمنىم٦م ُمـ اًمٖم (1)

 (.1/341ُيريد اًمؽمك هل٤م واإلقمراض قمٜمٝم٤م، اًم٤ًمسمؼ ) (6)
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ٓي ُدسْمًرا ئَاَة إِ اًمّمي
(1) ، َٓ ـَ  ي َتْٙمؼِمِ ًْ َٓ ُي١ْمًَمُٗمقَن ظُمُِم٥ٌم سم٤ِمًمٚميْٞمؾِ  ُُم ُصُخ٥ٌم  (3)َي٠ْمًَمُٗمقَن َو

 ش.ؾُمُخ٥ٌم سم٤مًمٜميَٝم٤مرِ »رواي٦ٍم:  وذم ،(4()2) شسم٤ِمًمٜميَٝم٤مرِ 

وَرد ذم َأظْمذ  ُيًتٜمٌط ُمـ هذا احلدي٨ِم ُمٓمٕمٛملم طمراُملم مه٤م اًمٖمٚمقُل وُمٕمٚمقٌم ُم٤م

ٌْدِ  ٛمتٝم٤م، وم٘مد ضم٤مَء ذم رواي٦ِم قَم ًْ  ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىمٌَؾ ىِم
ٍ
ـِ ُأَٟمْٞمٍس  رء ىمقًُمف  (1)ڤاهلل سم

ا َأوْ : »ملسو هيلع هللا ىلص ـْ هَمؾي سَمِٕمػْمً ِٛمُٚمُف َيْقَم اًْم٘مِ  َُم  .(6)شَٞم٤مَُم٦مِ ؿَم٤مًة َأشَمك حَيْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/97وىمتٝم٤م، اًم٤ًمسمؼ ) -يٗمقت–اعمراد أّنؿ ي٠مشمقن اًمّمئاة طملم يدسمر  (1)

 (. 3/23أراد أّنؿ يٜم٤مُمقن اًمٚمٞمؾ يم٠مّنؿ ظمِم٥م ُمٓميرطم٦م ٓ يّمٚمقن ومٞمف. اًم٤ًمسمؼ ) (3)

 (.٤2/14مدًمقن، اًم٤ًمسمؼ )أي صٞمي٤مطمقن ومٞمف وُمتج (2)

، ىم٤مل قمٜمف اًمِمٞمخ أمحد ڤ(، وهمػمه ُمـ طمدي٨م أب هريرة 3/392أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ) (4)

 (.1873، سمرىمؿ: )شاًمْمٕمٞمٗم٦م»ؿم٤ميمر طمدي٨م طمًـ، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم 

ىمٞمؾ: إٟمف ُمـ سمٜمل اًمؼمك سمـ وسمرة سمـ  ، أسمق حيٞمك اعمدين طمٚمٞمػ إٟمّم٤مر،اهلل سمـ أٟمٞمس اجلٝمٜمل هق: قمٌد (1)

ىمْم٤مقم٦م، وقمداده ذم ضمٝمٞمٜم٦م، وهق طمٚمٞمػ ًمٌٜمل ؾمقاد ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ُمـ إٟمّم٤مر. ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم ُمـ 

اًمًٌٕملم ُمـ إٟمّم٤مر، ويم٤من يٙمن أصٜم٤مم سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ُمـ إٟمّم٤مر هق وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ أؾمٚمًم. ومل 

، وسمٕمثف رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصؾمقل اهلل يِمٝمد سمدًرا، وؿمٝمد أطمًدا واخلٜمدق، وُم٤م سمٕمدمه٤م ُمـ اعمِم٤مهد ُمع ر

هي٦م وطمده. وىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق: هق ُمـ ىمْم٤مقم٦م، طمٚمٞمػ ًمٌٜمل ٟم٤مب ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م، وؿمٝمد  ملسو هيلع هللا ىلص

إمم ظم٤مًمد سمـ ٟمٌٞمح اًمٕمٜمؼمي وم٘متٚمف، وهق اًمذي  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕم٘م٦ٌم وأطمًدا، وُم٤م سمٕمدمه٤م، وهق اًمذي سمٕمثف اًمٜمٌل 

 ومًٛمع ُمٜمف طمدي٨م: اهلل قمـ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وهق اًمذي رطمؾ إًمٞمف ضم٤مسمر سمـ قمٌد ملسو هيلع هللا ىلصؾم٠مل اًمٜمٌل 

(، وقمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب. ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ: وىم٤مل قمكم سمـ 4)سمخ م  ملسو هيلع هللا ىلصاًم٘مّم٤مص. روى قمـ: اًمٜمٌل 

اهلل سمـ أٟمٞمس اجلٝمٜمل وومرق سمٞمٜمٝمًم وم٘م٤مل: إٟمّم٤مري  اهلل سمـ أٟمٞمس إٟمّم٤مري همػم قمٌد اعمديٜمل: قمٌد

أوٓده ذم ٟمزول  اهلل ذم اًم٘مّم٤مص، وًمٞمس اجلٝمٜمل اًمذي روى قمٜمف هق اًمذي روى قمٜمف: ضم٤مسمر سمـ قمٌد

ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وومرق سمٕمض اعمت٠مظمريـ سمٞمٜمٝمًم ومجٕمٚمٝمًم شمرمجتلم، ومجٕمٜم٤م سمٞمٜمٝمًم وظمرضمٜم٤م قمٜمٝمًم ُم٤م ظمرج، 

ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد سمـ يقٟمس: شمقذم سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م صمًمٟملم. وىم٤مل همػمه: ُم٤مت ذم ظمئاوم٦م ُمٕم٤موي٦م ؾمٜم٦م أرسمع 

/ 3، ًمٚمذهٌل )شاإلؾمئامشم٤مريخ »(، 212/ 14، ًمٚمٛمزي )شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»ومخًلم. 

 (.1181/ 2، ٕب ٟمٕمٞمؿ )شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»(، 66/ 4، ًمٚمٌٖمقي )شُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م»(، 417
ش ُمًٜمده»(، وأمحد ذم 1811أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، يمت٤مب: سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ذم قمًمل اًمّمدىم٦م، سمرىمؿ: ) (6)

صحٞمح »، وصححف إًم٤ٌمين ذم ڤاهلل سمـ أٟمٞمس  (، وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م قمٌد2/498)

 (.6419، سمرىمؿ: )شعاجل٤مُم
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٤ٌَمَدةُ  ٤مُِم٧ِم  وروى قُم ـُ اًمّمي ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلصىمقًَمف  ڤسم ٤َم اًمٜمي٤مُس إِني َهَذا ُِم َي٤م َأهي 

وا اخْلَْٞمَط َواعمَِْخٞمَط ومًَم ُهَق وَمْقق ِٛمُٙمْؿ َأد 
ِِ ، وَم٢مِني اًْمُٖمُٚمقَل قَم٤مٌر قَمغَم َأْهٚمِِف يقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم هَمٜم٤َم

 ِزْد قمغم ذًمؽ َأني اعمٜم٤موم٘ملم يٓمٚمٌقن ُمـ اعم١مُمٜملم إَِذا ٟم٤مًمقا ُمٖمٜمًًم َأوْ  .(3)شَوَٟم٤مرٌ  (1)َوؿمٜم٤َمرٌ 

ًٓ ومل يدومٕمقا  َأوَم٤مَء اهللُ  ؿ مل حييوا ىمت٤م ٝمؿ َأْن ي٘مًٛمقا هلؿ، ُمع َأّني
ِِ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ َأقْمدا

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې} قمدًوا ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ییی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ

 .[11]ؾمقرة اًمٗمتح: {يب ىب مب خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ

يـ َأني  ؿ اًمِٗمَئ٦ُم اًمتل شم٘مؾ  قمٜمد اًمَٗمَزع وشمٙمُثرقمٜمد اًمٓميَٛمع، ذيَمر مجٌع ُمـ اعُمٗمن  إِّني

لي  ٦َم ومتخٚميػ اعمٜم٤موم٘مقن وشمٓمٚميٌقا إقَْمَذاَر وىم٤مًمقا:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌي اؾمتٜمٗمر اعم١مُمٜملم ًمٗمتح َُمٙمي

إِمَم ىمقٍم ضم٤مُءوه وم٘متٚمقا َأْصح٤مسَمف ومٜم٘م٤مشمٚمٝمؿ ذم دي٤مرهؿ ومتٕمذروا ومتٜميٕمقا، ٟمذه٥ُم ُمٕمف 

، وم٢مًِذا سم٤معمٜم٤موم٘ملم يٓمٚمٌقن اعمِم٤مريم٦َم ومج٤مَء ُمـ اهلل إَُْمر  َؿ ظَمْٞمؼَمَ
ِِ ومققَمد اهلل اعم١مُمٜملم همٜم٤م

ل   واًمٜميْٝمَل قمـ اإِلْذِن هلؿ إْذ يمٞمػ ىمًؿ هلؿ وُهْؿ ٓ طمظ  ملسو هيلع هللا ىلصسمَٛمٜمِْٕمٝمؿ اخلروَج ُمع اًمٜمٌي

ـْ ؿَم٠ْمُٟمف اًمتيخذيُؾ واإِلْرضم٤مُف ، (2)هلؿ ومٞمٝم٤م وٓ ٟمّمٞم٥ٌم  َؿ َُم
ِِ ويمٞمػ يًتحؼ  اًمٖمٜم٤م

..إًمخ. َٕم٤مِت وُمقآُة اًمَٕمُدو 
ِِ ٤م  وسم٨م  اًمِمي

ـْ َأيْمؾ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمحرام ة  َأني ـمٕم٤مَُمٝمؿ ُّن٦ٌمٌ : يمذًمؽ ُِم واًمٜم ٝم٦ٌم: َأظْمٌذ ًمٚمًمل سمٓمريؼ اًمُ٘مقي

٤م آظمتئاُس ومٝمق ا .(4)واًمٖمٚم٦ٌمِ  ـْ ص٤مطمٌفَأُمي  قمغم طملم همٗمٚم٦ٍم ُِم
ِ
ء ْ  .(1)ظْمتٓم٤مُف اًمٌمي

ايِن طِملْمَ  َٓ » :ڤقمـ اًمٜم ٝم٦ٌم وم٘م٤مل ومٞمًم رواه قمٜمف َأسُمق ُهَرْيَرَة  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد َّنَك  َيْزيِن اًمزي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمٕمٞم٥م واًمٕم٤مر. (1)

صحٞمح »(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 3811أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، يمت٤مب: اجلٝم٤مد، سم٤مب: اًمٖمٚمقل، سمرىمؿ: ) (3)

 (.3211ش )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف

 ( وهمػممه٤م.16/371ش )اًم٘مرـمٌل»( و9/317ش )اًمدر اعمٜمثقر»اٟمٔمر:  (2)

هـ  1418ط إومم  –دار اًمٜمٗم٤مِس  –ٕردن ( د/ ـم٤مرق اخلقيٓمر ا1/221ش )اعم٤مل اعم٠مظمقذ فمٚمًًم » (4)

 م1998-

 (.1/212اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (1)
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ـٌ  ُب وُهَق ُُم١ْمُِم ُب اخْلَْٛمَر طِملْمَ َينْمَ َٓ َينْمَ ، و ـٌ ُق َيْزين َوُهَق ُُم١ْمُِم ُق طِملْمَ َيْنِ َٓ َيْنِ ، َو

ٌَُٝم٤م َوُهَق ُُم١ْمُمِ  َٓ َيٜمْتَِٝم٥ُم ُّن٦ًٌَْم َيْروَمُع اًمٜمي٤مُس إًَِمٞمِْف ومِٞمَْٝم٤م َأسْمَّم٤مَرُهْؿ طِملْمَ َيٜمْتَِٝم ، َو ـٌ  .(1)شـٌ َوُهَق ُُم١ْمُِم

ـُ  َٓ َيٜمَْتِٝم٥ُم »طَمَجٍر:  ىم٤مل اسم ٦ٌٌَم سمْمؿ  اًمٜم قن وهق اعم٤مُل اعمَٜمْٝمقُب، واعمراُد سمف ش َو ُّنْ

ـْ  ؿ يٜمٔمرون إمَِم َُم ٌٍََمِ إمَِم طم٤مًم٦ِم اعمَٜمْٝمقسملم وم٢مِّني اعم٠َْمظُمقُذ ضمٝمًرا ىمٝمًرا، وَأؿَم٤مَر سمرومع اًْم

قمقا إًَِمٞمف، وحيتٛمؾ َأْن يٙمقَن يمِٜم٤مي ٦ًم قمـ قمدم يٜمٝمٌٝمؿ وٓ ي٘مدرون قمغم دومٕمف وًمق شميي

ىم٦ِم وآظْمتئاِس، وم٢مِٟميف يٙمقن ذم  اًمتيًؽم  سمذًمؽ ومٞمٙمقن صٗم٦ًم ٓزُم٦ًم ًمٚمٜميٝم٥م سمخئاف اًمني

اًمتقصٞمُػ سمرومع َأسْمّم٤مِر اًمٜمي٤مس، ًمٌٞم٤من ىمًقِة ىمٚم٥ِم وم٤مقمٚمِٝم٤م، وىِمٚمي٦ِم : وىمٞمؾ ..(3)ظُمْٗمَٞم٦مٍ 

ِِف  .(2)َرمْحَتِف وطمٞم٤م

ـِ احْلَُّملْمِ  وقمـ قِمْٛمَرانَ  ِل  (4)ڤسم ٦ًٌَم » ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌي  اْٟمَتَٝم٥َم ُّنْ
ـِ َوَُم

ـْ َأْهِؾ ـمريِ٘مٜم٤م َأوْ  ..(1)شوَمَٚمْٞمَس ُِمٜمي٤م تِٜم٤م زضمًرا ىمٞمؾ: ومٚمٞمس ُمٜمي٤م: َأْي ُِم ـْ َأْهِؾ ُِمٚمي ُِم
(6) 

ِِِر.  وهذا اًمققمٞمُد قمئاُم٦ٌم قمغم َأني هذه اعمٕمّمٞم٦َم ُمـ اًمٙم٤ٌم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3242ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اعمٔم٤ممل، سم٤مب: اًمٜمٝمٌك سمٖمػم إذن ص٤مطمٌف، سمرىمؿ: ) (1)

(، ُمـ طمدي٨م أب 17وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اإليًمن، سم٤مب: سمٞم٤من ٟم٘مّم٤من اإليًمن سم٤معمٕم٤ميص...، سمرىمؿ: )

 .ڤهريرة 

 (.13/19ش )ومتح اًم٤ٌمري» (3)

 (.8/64ش )طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اًمٜم٤ًمِل» (2)

سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ اخلزاقمل اًمٙمٕمٌل، أسمق ٟمجٞمد. يم٤من ُمـ ومْمئاء اًمّمح٤مسم٦م هق: قمٛمران سمـ طمّملم  (4)

همزوات. أظمذ قمٜمف احلًـ واسمـ ؾمػميـ  ملسو هيلع هللا ىلصووم٘مٝم٤مِٝمؿ. أؾمٚمؿ قم٤مم ظمٌػم، وهمزا ُمع رؾمقل اهلل 

سمٕمثف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمم اًمٌٍمة ًمٞمٗم٘مف أهٚمٝم٤م. اؾمت٘مْم٤مه قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر قمغم اًمٌٍمة، وهمػممه٤م. 

وم٠مىم٤مم ىم٤موًٞم٤م يًػًما، صمؿ اؾمتٕمٗمك وم٠مقمٗم٤مه. ويم٤من ىمد اقمتزل اًمٗمتٜم٦م ومٚمؿ ي٘م٤مشمؾ ومٞمٝم٤م، ىم٤مل حمٛمد سمـ 

يٗمْمؾ قمغم قمٛمران سمـ طمّملم. يٜمٔمر:  ملسو هيلع هللا ىلصؾمػميـ: مل ٟمر ذم اًمٌٍمة أطمًدا ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

 (.127/ 4، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(: 36/ 2ش )اإلص٤مسم٦م»
(، 1132أظمرضمف اًمؽمُمذي، يمت٤مب: اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ ٟمٙم٤مح اًمِمٖم٤مر، سمرىمؿ: ) (1)

(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 2927واسمـ ُم٤مضمف، يمت٤مب: اًمٗمتـ، سم٤مب: اًمٜمٝمل قمـ اًمٜمٝم٦ٌم، سمرىمؿ: )

 (. 7486، سمرىمؿ: )شصحٞمح اجل٤مُمع»

، حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي أسمق اًمٓمٞم٥م، دار اًمٙمت٥م شؾمٜمـ أب داودقمقن اعمٕمٌقد ذح » (6)

 (.13/19) 1411اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  -سمػموت –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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ـْ همػم هذا طم٤مُل اعمٜم٤موم ٘ملم ذم َأيْمٚمِٝمؿ ًمٚمًمِل احلراِم وشمٚمؽ سمٕمُض ُصَقِر تّمٚمٞمف ُِم

ـُمُرىِمف اعمنموقم٦ِم.. وذم زُم٤مٟمٜم٤م ؿمقاهد قمغم مم٤مرؾم٦م يمثػٍم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ووٕم٤مِف 

ُم٦ِم..اعُمِٝمؿ  قمٜمدهؿ هق  قم٤مي٦ِم اعمحري ذيٚم٦ِم واًمد  اًمٜم ٗمقس وُمت٤مضمرتؿ سم٤مًمٗم٤ًمد وٟمنِم اًمري

ـٍ َأوْ يمٞمػ حيقزون هذا اعم٤مَل ويٙمثروٟمف   ظُمُٚمٍؼ. دون اقمت٤ٌمٍر ًمنمٍع َأْو ِدي

ِل   ٚمِِؿ قَمغَم » :ڤىمقًُمف ومٞمًم رواه قمٜمف َأسُمق ُهَرْيَرَة  ملسو هيلع هللا ىلص وىمد صحي قمـ اًمٜمٌي ًْ يُمؾ  اعْمُ

ٚمِِؿ طَمَراٌم َدُُمُف َوَُم٤مًُمُف َوقِمْرُوفُ  ًْ وخلٓمقرِة اعمٓمٕمِؿ احلراِم وُم٤م يؽمشمي٥م قمٚمٞمف ُمـ  ..(1)شاعمُْ

ـْ َأيَمَٚمف يمٌػٌم وقمٔمٞمٌؿ... إًمخ.  آصم٤مٍر وظمٞمٛم٦ٍم يم٤من اًمتيحذيُر ُمٜمف واًمققمٞمُد قمغم َُم

ًٓ َأوْ  [14]ؾمقرة اًمٗمجر: {ک ک ک} زا قضاًكا َأوْ  إِن  زل جَة  بركاًكا َأوْ  ف مو

ٍف  جػا وْ  َأوْ ، قحٍط و ًرا َأ لؽػ إِْطصا ك  َو ذل ركَة كح ْن يشل  ح حٌد مـفا فؼط َأ ا قٌل و

. . ها ٍة وُضحا تِفا بقن طشق  صد وَأْر خراهتا  ؿد  َف ب ع ويخس  الؿجتؿ

 اخلاَُع عؼش: َأِتباُع ايٖذداٍ.

ر يمؾ  ٟمٌلٍّ  ه٤م ظمٓمًرا.. ًمذا طمذي ـِ اًمتل شمٔمَٝمر ذم طمٞم٤مة اًمٌنميي٦م وَأؿمد  ٤م َأقْمٔمُؿ اًمِٗمَت إِّني

ـُ  َتف ُمٜمف، وم٘مد روى اسم ٓي : »ملسو هيلع هللا ىلصىمقًَمف  ڤقُمَٛمَر  ُأُمي ـْ َٟمٌِلٍّ إِ ُْٟمِذُريُمُٛمقُه َوَُم٤م ُِم َٕ إيِن  

وَأَُمَرٟم٤م َأْن ٟمًتٕمٞمَذ ُمـ ومتٜمتف ُدسُمَر يمؾ  صئاٍة، ومٗمل ، (3)احلدي٨م..ش. َأْٟمَذَرُه ىَمْقَُمفُ 

ـُ طُمَّملْمٍ  انُ احلدي٨م اًمذي رواه قِمْٛمرَ  سَملْمَ ظَمْٚمِؼ آَدَم إمَِم ىِمَٞم٤مِم  َُم٤م»: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل  ڤسم

٤ملِ  ضمي ـَ اًمدي ٤مقَم٦ِم ظَمْٚمٌؼ َأيْمؼَمُ ُِم ًي :  ..(2)شاًم  ومتٜم٦ًم اعمراُد َأٟميف َأيْمؼَمُ »ىم٤مل اإِلَُم٤مُم اًمٜميقِوي 

 .(4)شوَأقْمٔمُؿ ؿمقيم٦مً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمؼم واًمّمٚم٦م وإدب، سم٤مب: تريؿ فمٚمؿ اعمًٚمؿ وظمذًمف... سمرىمؿ:  (1)

(3164.) 

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمٗمتـ 6718أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمٗمتـ، سم٤مب: ذيمر اًمدضم٤مل، سمرىمؿ: ) (3)

 (.169/1وأذاط اًم٤ًمقم٦م، سم٤مب: ذيمر اسمـ اًمّمٞم٤مد، سمرىمؿ: )

أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م، سم٤مب: ذم سم٘مٞم٦م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمدضم٤مل، سمرىمؿ:  (2)

(3946.) 

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (4)
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ـْ َأشْم٤ٌمقِمف وُُم١َمي ديف ودوٟمؽ  اومْم٦ُم واعمٜم٤موم٘مقن ُِم وىمد اضْمتٛمع َأْن يم٤من اًمٞمٝمقُد واًمري

قاهَد.  اًمِمي

٤مَل:  ضمي ٕمقن اًمدي  أ. اًمٞمٝمقُد يتٌي

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  روى َأَٟمس ٌُْٕمقَن »: ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  ڤسم ٌََٝم٤مَن ؾَم ـْ هَيُقِد َأْص ٤مَل ُِم ضمي ٌَُع اًمدي َيْت

٦م َأًْمًٗم٤م ًَ
َٞم٤مًمِ وهذا ومٞمف إؿَِم٤مَرٌة إمَِم ُمدى اًمٕمئاىم٦ِم احلٛمٞمٛم٦ِم سملم ـَمْٝمران  (3()1)شقَمَٚمْٞمِٝمُؿ اًمٓمي

ا ُم٤منوشمؾ  َأسمٞم٥م ويمٞمػ َأني اًمٞمٝمقَد يٙمقٟمقن يمثرًة يم٤مصمرًة ذم دوًم٦م اًمري  .(2)ومْم٦م آظِمر اًمزي

٤مل ضمي اومْم٦ُم يتٌٕمقن اًمدي  :ب. اًمري

ـْ  ويٙمٗمل ذم هذا اإِلؿم٤مرة إِمَم ظمروضِمف ُمـ ضمٝم٦م اعمنمق وقمغم وضمف اًمتيْحديد ُِم

ديؼ  ٤ُمل »: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل  ڤظُمراؾم٤من ؿم٤مهُد ذًمؽ ُم٤م رواه َأسُمق سَمْٙمٍر اًمّم  ضمي اًمدي

ِق ُيَ٘م٤مُل هَل٤َم: ظُمرَ  ـْ َأْرٍض سم٤معمَنْمِ  .(4)شاؾَم٤منَ خَيُْرُج ُِم

ـُ  ٦مُ : يَمثػِْمٍ  ىم٤مل اسم ـْ َأْصٌٝم٤مَن ُمـ طم٤مرٍة ُي٘م٤مل هل٤م: اًمٞمٝمقديي ومٞمٙمقن سمدُء فمٝمقِره ُِم
(1). 

ٌُْ٘مٕم٦ِم دًٓم٦ًم قمغم ٓي ُمـ شمٚمؽ اًم ٤مِل إِ ضمي ٓي يٙمقن ظمروُج اًمدي سم٦ُم  وي٘مض اهلل َأ ْ ٤م اًمؽم  َأّني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رىمؿ: أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م، سم٤مب: ذم سم٘مٞم٦م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمدضم٤مل، سم (1)

(3944.) 

 (.6/131ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»ضب ُمـ إيمًٞم٦م يم٤مًمقؿم٤مح،  (3)

ُمٖمزى اًمت٘م٤مرب اإليراين ُمع اًمٖمرب  –ويؾ ًمٚمٕمرب »اٟمٔمر عمزيد إيْم٤مح هلذه اًمٕمئاُم٦م يمت٤مب  (2)

 1999-1431ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م: إومم  –اعمٜمٕمؿ ؿمٗمٞمؼ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٥م اًمٓمٞم٥م  ، قمٌدشواًمٕمرب

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.41ص )

(، وصححف 3327ذي، يمت٤مب: اًمٗمتـ، سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ُمـ أيـ خيرج اًمدضم٤مل، سمرىمؿ: )أظمرضمف اًمؽمُم (4)

 (.1617، سمرىمؿ: )شصحٞمح اجل٤مُمع»إًم٤ٌمين ذم 

 ( سمتح٘مٞمؼ د/ ـمف زيتل. 1/138ش )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمٗمتـ واعمئاطمؿ»يٜمٔمر:  (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
٤مل وسمدُء ُمًػمشمِف ًمِلوْم٤ًمد ذم إَْرض، ٟم٤مهٞمَؽ قمـ  ضمي اعمٜم٤مؾم٦ٌُم ٓطمتْم٤من اًمدي

ـِ  قُمَٛمَر  إطََم٤مدي٨ِم إظُْمرى اًمتل شُمِمػم إِمَم َأني ُمٓمٚمَع اًمِٗمَتـ ُمـ ضمٝم٦م اعمنمِق، قمـ اسم

ِلي  ڤ ُف ؾَمِٛمَع اًمٜمٌي ت٘مٌُؾ اعمنمق ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصَأٟمي ًْ َٓ إِني اًمْ »: وهق ُُم َٓ َأ ِٗمْتٜم٦ََم َه٤مُهٜم٤َم، َأ

ْٞمَٓم٤منِ  ـْ طَمْٞم٨ُم َيْٓمَٚمُع ىَمْرُن اًمِمي اومْم٦ِم  ..(3()1)شإِني اًْمِٗمْتٜم٦ََم َه٤مُهٜم٤َم ُِم وًمٞمس قمغم اًمري

ت ًْ ٤مل ومُٝمًَم َأشْم٤ٌمُع يمؾ  َذٍّ وومتٜم٦ٍم ووم٤ًمٍد..واًمٞمٝمقِد سمُٛم ضمي ٤ٌمقُمٝمؿ ًمٚمدي  ٖمرٍب اشم 

 :ج. اعمٜم٤موم٘مقن يتٌٕمقن اًمدضم٤مل

ِِٝمؿ ٓ ػم اعمُٜم٤مومِ٘مقن شمًٌٕم٤م ْٕهقا ًِ ٌُقن سم٤مًمنمي وأهٚمف  ي يت٠مصميرون سم٤مخلػَم وأهٚمِف، ُمٕمج

ل ٌُقن ٟمداَءاِتؿ وهَذا طم٤مهُلؿ ُمٜمذ ٟمِم٠متؿ ذم أوي قن ت٧م أًمقيتٝمؿ جيٞم ٦م  يٜمْمٛم  قمٝمد إُمي

ُم٤من  ِ٘ملم ُيٕمروُمقن هب٤م ذم آظمر اًمزي
٤مقم٦م، وذم هذا اعمٓمٚم٥م قمئاُم٦ٌم ًمٚمٛمٜم٤مومِ ًي إمم أن شم٘مقم اًم

ػم ذم ريمٌف وظمدُمتف ًي ٤مل وظمروضمٝمؿ إًمٞمف واًم ضمي ٤ٌمقُمٝمؿ ًمٚمدي وهل اشم 
ـِ  قمـ أَٟمسِ ، (2) سم

٤مَل َيْٓمِقي إَْرَض » ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصأني رؾمقل اهلل  ڤُم٤مًمٍِؽ  ضمي إِني اًمدي
َٝم٤م (4) ٦َم  يُمٚمي ٓي َُمٙمي إِ

َِِٙم٦ِم وَمَٞم٠ْمِت  (1)ىَم٤مَل: ومَٞم٠ْمِت اعمَِديٜم٦ََم وَمَٞمِجُد سمُِٙمؾ  َٟمْ٘م٥ٍم َواعمَِديٜم٦ََم  ـَ اعمَئَا ـْ َأْٟمَ٘م٤مهِب٤َم ُصُٗمقوًم٤م ُِم ُِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2111ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: سمدء اخلٚمؼ، سم٤مب: صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده، سمرىمؿ: ) (1)

وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م، سم٤مب: اًمٗمتٜم٦م ُمـ اعمنمق ُمـ طمٞم٨م يٓمٚمع ىمرٟم٤م اًمِمٞمٓم٤من، 

: ىمقة اًمِمٞمٓم٤من وأشم٤ٌمقمف أو أن ًمٚمِمٛمس ىمرن قمغم احل٘مٞم٘م٦م، وىمٞمؾ: ىمرن اًمِمٞمٓم٤من(. 3911/1سمرىمؿ: )

ش ومتح اًم٤ٌمري»إن اًمِمٞمٓم٤من ي٘مرن رأؾمف ُمع اًمِمٛمس قمٜمد ـمٚمققمٝم٤م ًمٞم٘مع ؾمجقد قمٌدت٤م ًمف. 

(12/46.) 

(، وُمًٚمؿ: يمت٤مب: 1392رواه اًمٌخ٤مري: يمت٤مب: اعمٜم٤مىم٥م سم٤مب: ٟم٦ًٌم اًمٞمٛمـ إمم إؾمًمقمٞمؾ )ح/  (3)

 (.7476اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م سم٤مب: اًمٗمتٜم٦م ُمـ اعمنمق ُمـ طمٞم٨م يٓمٚمع ىمرٟم٤م اًمِمٞمٓم٤من )ح/ 

 اًمرمحـ اًم٘مّم٤مص.  ( ًمٕمٌد311ش )اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة» (2)

 (.2/146ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»ًٝمؾ قمٚمٞمف اًمًػم ومٞمٝم٤م/ أي ي٘مٓمٕمٝم٤م وي (4)

ة أن سم٤مٕٟمٗم٤مق/ اٟمٔمر: شمرشمٞم٥م أطم٤مدي٨م  (1) صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم »اًمٓمريؼ اًمْمٞمؼ ذم اجلٌؾ، اعمًًمي

 (.181ص )ش وزي٤مدشمف



 416 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ٌَْخ٦مَ  ؾَم
اجلَْرِف  (1)

صُمؿي شَمْرضُمُػ اعمَِديٜم٦َُم صَمئَاَث َرضْمَٗم٤مٍت وَمَٞمْخُرُج  (2)ُب ِرَواىَمفُ وَمَٞمْيِ  (3)

 .(4)شإًَِمْٞمِف يُمؾ  ُُمٜم٤َمومٍِؼ َوُُمٜم٤َمومَِ٘م٦مٍ 

٤مل ي٘مقم ُمـ أـمراف إرض ومٞمّمؾ اعمديٜم٦م  ضمي ئمٝمر ُمـ هذه إطم٤مدي٨م أني اًمدي

٦م ومٞمح٤مول دظمقهل٤م، ومُٞمٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ٕني اعمئاِٙم٦َم قمٚمٞمٝمؿ اًمّمئاة  قيي واًمًئام شم٘مُػ اًمٜمٌي

ًٓ ومؽمضمػ اعمديٜم٦م ومٞمٝمرع إًمٞمف  قمغم أسمقاهب٤م ترؾُمَٝم٤م، ومٞمٜمزل ذم ـمرف اعمديٜم٦م ؿمًم

ػم قمغم ظُمَٓم٤مه إيًمًٟم٤م سمف  ًي ٤ٌمقَمف واًم واًمٕمٞم٤مذ -اعمٜم٤َمومُِ٘مقن واعمُٜم٤َمومَِ٘م٤مت وهمػمهؿ يريدون اشم 

ٜم٤موم٘مقن ويٌ٘مك ظُمٚميص اعم١مُمٜملم ذم اعمديٜم٦م.. وىمد ُيت٤ًمءل يمٞمَػ يتيٌٕمف اعم -سم٤مهلل شمٕم٤ممم

لي  ٤ٌمقمف؟. ملسو هيلع هللا ىلص واعمٜم٤موم٘م٤مت وهمػمهؿ ُمع أن اًمٜمٌي ٦م ُمـ اإليًمن سمف واشم  ر إُمي  ىمد طمذي

 واجلقاب: يٙمقُن ذًمَؽ ُٕمقٍر، ُمٜمٝم٤م: 

يـ  -1  .-يمًم ؾمٌؼ-ىمٚمي٦م وم٘مٝمٝمؿ ذم اًمد 

٤مل. ُم٤م -3 ضمي ٌيتٝمؿ ٕقمداء اهلل ومٞمٝمرقمقن إمم اًمدي  َوىَمر ذم ىمٚمقهبؿ اعمريْم٦م ُمـ حم

  اعم١مُمٜملم ويمراهٞمتٝمؿ ُم٤ًميمٜمتٝمؿ.سمٖمْمٝمؿ ٕوًمٞم٤مء اهلل -2

ؿ يٙمرهقن اًمٌ٘م٤مء ذم اعمديٜم٦م وهل شمٜمٗمل ظمٌثٝم٤م. -4  أّني

ؿ  -1 ٦م وإن يم٤مٟمقا ذم اًمٔمي٤مهر خي٤مًمٓمقن  ٓ -ذم احل٘مٞم٘م٦م-أّني ون ُمـ أومراد إُمي ُيٕمد 

 أهؾ اإليًمن ذم ؿمٕم٤مِرهؿ وأُم٤ميمـ قم٤ٌمداتؿ...إمم همػم ذًمؽ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.178ُمقوع ظم٤مرج اعمديٜم٦م ُمرشمٗمع شمٕمٚمقه ُمٚمقطم٦م/ اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص ) (1)

 .(187ُمقوع ىمرب اعمديٜم٦م/ اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص ) (3)

( وىمٞمؾ: يْمع ومًٓم٤مـمف 3/378ش )اًمٜمٝم٤مي٦م( »187أي يٜمزل هٜم٤مك ويْمع أصم٘م٤مًمف/ اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (2)

 وىمٌتف وُمقوع ضمٚمقؾمف.

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: أسمقاب ومْم٤مِؾ اعمديٜم٦م، سم٤مب: ٓ يدظمؾ اًمدضم٤مل اعمديٜم٦م، سمرىمؿ:  (4)

 (.3942، سمرىمؿ: )(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م، سم٤مب: ىمّم٦م اجل٤ًمؾم٦م1783)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
٤مل ي٘مقم و دي اإلؾمئام ذم ؾم٤مِر إزُم٤من طمتيك ي٠مت وهؾ ي٤م شمرى يتيٌٕمقن يمؾي دضمي

٤مل ضمي اًمٞمقم اعمققمقد عمتٌققمٝمؿ اًمدي
د سم٘م٤مء  ؟(1)  واجلقاب ٟمٕمؿ، وهذا ُمِمٕمٌر وُم١ميمي

 اعمٜم٤موم٘ملم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ضمٞمئًا سمٕمد ضمٞمؾ.. إًمخ.

 ايٖظادغ عؼش: ايترٗبج ٚاالختالع.

ٌف سملم  اعمٜم٤موم٘م٤مت وظمت٤مًُم٤م هلذا اعمٌح٨م طمرص٧م أن أؿمػم إمم رء ُمـ وضمف اًمِمي

اومْمٞمي٤مت ُمـ ضمٝم٦م وسملم اًمٞمٝمقديي٤مت ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.  واًمري

ٗمقر وىمٚمي٦م احلٞم٤مء واعمج٤مهرة سم٤مًمٗمًؼ واإلهمراء سم٤مًمٗمتٜم٦م وآٟمحٓم٤مط   ً ج واًم إذ اًمتيؼم 

 ذم اًمٗمقاطمش ؾمٛم٦ٌم ُمـ ؾمًمت ٟم٤ًمء هذه اًمِٗمَئ٤مت اًمثيئاث سمٛمجٛمققمٝم٤م..

ج ذم اًمٚم ٖم٦م إفمٝم٤مر اعمرأة حم٤مؾمٜمٝم٤م وىمٌؾ اًمتيٗمّمٞمؾ تًـ اإلؿم٤مرة إمم أني أصؾ اًمتيؼم  

ـي  ضم٤مل، وشمؼميضم٧م اعمرأة أي أفمٝمرت وضمٝمٝم٤م وومٞمف إؿم٤مرٌة إمم شمٙمنه وزيٜمتٝم٤م ًمٚمر 

ـي  ـي ذم ُمِمٞمتٝم وشمٌخؽمه
]ؾمقرة  {ڃ چ چ چ چڇ}ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (3)

 .[22إطمزاب:

 .(2)رضمٝم٤م أي ىمٍمه٤موىمٞمؾ اعمراد: ٟمزًم٧م ُمـ سم

وضم٦م اخلٚمع ُمـ زوضمٝم٤م سمٖمػم  ٤م آظمتئاع: وم٠مصٚمف ُمـ اخلٚمع وهق ـمٚم٥م اًمزي وأُمي

 .(4)قمذرٍ 

ج أزي٤مًء وُمقو٤مت.. واعمٗمٕمٛم٦م سمٛمٙمٞم٤مج  ٗمقر واًمتيؼم   ً ٤مء اعمتٛمث َٚم٦م ذم اًم إني ومتٜم٦م اًمٜمً 

د  ٤مت وشم٘مٚمٞمٕم٤مت عمـ أظمٓمر اعمٔم٤مهر قمغم اعمجتٛمٕم٤مت، إْذ تد  وقمٓمقرات وىمّمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمرمحـ ىمّم٤مص. ( د/ قمٌد313-311ش )اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة» (1)

 (.3/313ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب» (3)

 (. 291ش )ُمٗمردات اًمراهم٥م» (2)

 (.3/61ش )اًمٜمٝم٤مي٦م» (4)
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ل إظمئاق.. واٟمحدار اًم٘مٞمؿ وهل ومتٜم٦ٌم ىمد اطمتدي أواُره٤م.. وشمٕم٤مفمؿ سمئاؤه٤م سم٤مٟمحئا

رة.  ممي٤م يٜمذر سمٕم٘مقسم٤مت قم٤مضمٚم٦م وآصم٤مر ُمدُم 

ٌة َوإِني اهلَل »: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل  ڤقمـ أب ؾمٕمٞمٍد اخلدري    ْٟمَٞم٤م طُمْٚمَقٌة ظَمِيَ إِني اًمد 

َتْخٚمُِٗمُٙمْؿ ومِٞمَٝم٤م وَمَٞمٜمُْٔمَر يَمْٞمَػ شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  ًْ َل ومِْتٜم٦َِم سَمٜمِل  ُُم ٤مَء وَم٢مِني َأوي ًَ ُ٘مقا اًمٜم  ْٟمَٞم٤م َواشمي ُ٘مقا اًمد  وَم٤مشمي

 
ِ
٤مء ًَ ٞمَؾ يَم٤مَٟم٧ْم ذِم اًمٜم 

ِِ ا  .(1)شإِْهَ

ِِٞمَؾ اُْمَرَأٌة ىَمِّمػَمٌة » ٤مل:ىم ملسو هيلع هللا ىلصأني رؾمقل اهلل  ڤوقمٜمف أيًْم٤م  ا ْهَ
يَم٤مَن ذِم سَمٜمِل إِ

ـْ ظَمَِم٥ٍم  ََذْت ظَم٤ممَت٤ًموَمَّمٜمََٕم٧ْم ِرضْمَٚملْمِ ُِم ػُم سَملْمَ اُْمَرَأشَملْمِ ىَمِّمػَمشَملْمِ َواختي
ًِ ـْ  ، وَمَٙم٤مَٟم٧ْم شَم ُِم

يَمْتُف  ْت سم٤ِمعمَْجٚمِِس طَمري َؽ، وَمَٙم٤مَٟم٧ْم إَِذا َُمري ًْ
ِف َأـْمَٞم٥َم اًمٓم ٞم٥ِم اعمِ ٧َم وَمّم  َذَه٥ٍم َوطَمَِم٧ْم َتْ

ْت سم٤ِمعمََل َأوْ  سم٤ِمعمَْجٚمِِس ىَم٤مًَم٧ْم سمِِف  وَمٜمََٗمَخ ِرحيُف، َوذِم ِرَواَي٦ٍم َوضَمَٕمَٚم٧ْم ًَمُف همٚمً٘م٤م وَم٢مَِذا َُمري

 .(3)شومَٗمَتَحْتُف ومَٗم٤مَح ِرحُيفُ 

  َُم٤م»: ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل 
ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜم  ضَم٤مِل ُِم ومٗمل قم٤مم ، (2)ششَمَريْم٧ُم سَمْٕمِدي ومِْتٜم٦ًَم َأَضي قَمغَم اًمر 

ه ُمع صديؼ ًمف ذم طمدي٘م٦م احلٞمقاٟم٤مت، ومرأى  ُمٚمقك اعمٙمٞم٤مج م يم٤من أطمد1969 يتٜمزي

ديؼ  ٦م: ظمياء وزرىم٤مء ورُم٤مدي٦م.. وم٠مؿم٤مر إمم اًم٘مرد اًمّمي ىمرًدا طمقل قمٜم٘مف أًمقان داِريي

رأيؽ ًمق ضمٕمٚمٜم٤م اعمرأة ؾمٜم٦م  وىم٤مل ًمف: ُم٤م ُمٚمؽ اعمٙمٞم٤مج وفمؾي يْمحؽ، ومٜمٔمر إًمٞمف

٤مء شم٘مٌؾ 1971 ديؼ: هذا رٌء همػم ممٙمـ ومَٛمـ ُِمـ اًمٜمً  قرة؟ وم٘م٤مل اًمّمي م هبذه اًمّم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٜم٤ًمء أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمذيمر واًمدقم٤مء، سم٤مب: أيمثر أهؾ اجلٜم٦م اًمٗم٘مراء وأيمثر أهؾ اًمٜم٤مر  (1)

 (.3743وسمٞم٤من اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمٜم٤ًمء، سمرىمؿ: )

أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: إًمٗم٤مظ ُمـ إدب وهمػمه٤م، سم٤مب: اؾمتٕمًمل اعمًؽ وأٟمف أـمٞم٥م اًمٓمٞم٥م...،  (3)

 (.3313سمرىمؿ: )

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: ومْم٤مِؾ اًم٘مرآن، سم٤مب: ُم٤م يت٘مك ُمـ ؿم١مم اعمرأة...، سمرىمؿ:  (2)

أيمثر أهؾ اجلٜم٦م اًمٗم٘مراء وأيمثر أهؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤ًمء وسمٞم٤من اًمٗمتٜم٦م  (، وُمًٚمؿ، يمت٤مب:، سم٤مب:4818)

 (.3741سم٤مًمٜم٤ًمء، سمرىمؿ: )
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ٙمؾ.. ويم٤من ره٤من أٟم٤م أُمٚمؽ أن أ :ُمٚمؽ اعمٙمٞم٤مج هبذا؟ ومردي  ضمٕمٚمٝم٤م شمٚمٝم٨م وراء هذا اًمِمي

سمٞمٜمٝمًم.. صمؿي يم٤مٟم٧م محئات إقمئاُمٞمي٦م ِدقم٤مِٞمي٦م ُمٙمثيٗم٦م ذم مجٞمع صٗمح٤مت اعمرأة واإلذاقم٦م 

م طمتيك يم٤مٟم٧م اعمرأة شمْمع طمقل قمٞمٜمٞمٝم٤م أًمقان ىَمْقس 1971واًمت ٚمٗم٤مز.. ومل يٜم٘مِض قم٤مٌم 

ه٤من ُمٚمؽ اعمٙمٞم٤مج ىَمَزح، ويم٥ًم اًمري
(1). 

 ٤مت.أ. شمؼم ج اًمٞمٝمقديي 

اء ُمع إسمٚمٞمس شمٙمِمػ ًمٜم٤م ُمدى طمرص قمدو  اهلل إسمٚمٞمس قمغم  ٦م آدم وطمقي إني ىمّمي

ج  قءات وهتؽ إؾمت٤مر وإؿم٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م، ويمٞمػ أني اًمتٝمت ؽ واًمتيؼم  ًي يمِمػ اًم

 گ ک کک  ک ڑ ڑژ  ژ} ۵هدف رِٞمس ًمف، ىم٤مل 

، وم٢مسمٚمٞمس إًذا هق  [37]ؾمقرة إقمراف: {ڳڳ ڳ ڳگ گ گ 

ػ سم٤مؾمؿ إزي٤مء واعمقو٤مت، وًمٚمٞمٝمقد سم٤مٌع يمٌػٌم ذم  ج واًمتيٙمِم  س دقمقة اًمتيؼم  ُم١مؾم 

ج ُمـ أُم٣م أؾمٚمحتٝمؿ وُمـ وٛمٜمٝم٤م  جم٤مل تٓمٞمؿ إُمؿ قمـ ـمريؼ اعمرأة، ويم٤من اًمتيؼم 

تل يٛمٚمٙمقن أؿمٝمره٤م وأيمؼمه٤م ذم دول اًمٕم٤ممل، ويمٞمػ ٓسمٞمقت إزي٤مء، ا وهؿ  ًمي

ٗمقر ىمديًًم   ً ج واًم ٝمؿ اًمتيؼم 
ِِ أصح٤مب ظمؼمة ىمديٛم٦م ذم هذا اعمج٤مل، وم٘مد يم٤من طم٤مل ٟم٤ًم

إني اهلل ؾمٞمٕم٤مىم٥م سمٜم٤مت ُصْٝمٞمقن » وطمديًث٤م، ومٗمل اإلصح٤مح اًمثي٤مًم٨م ُمـ ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤م:

 ، ـي ٝم
ـي واعم٤ٌمه٤مت سمرٟملم ظَمئاظِمٞمٚمِ ضمٝم ٗم٤مِر قمغم شمؼم  ـي زيٜم٦م اخلئَاظِمٞمؾ واًمْمي سم٠من يٜمزع قمٜمٝم

٥ِِم ِريػ  َهذا قمغَم َُم٤م وإهٚمي٦م واحلٚمؼ وإؾَم٤مور واًمؼَماىِمع واًمَٕمَّم٤م ذم يُمُتٌٝمؿ ُِمـ َتْ

 .(3)شوشَمٌِديؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف. اًمٙمقي٧م 2/39عمحٛمد اًمٕمقيد )ش/ رؾم٤مًم٦م إمم طمقاء» (1)  –ط إومم  –ُمٙمت٦ٌم اًمًٜمدس  –( سمتٍم 
 م.1991هـ  1411

ري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م: إومم اًم –اًمرمحـ اًمِم٤ميع، دار اًمقـمـ  ء، ظم٤مًمد سمـ قمٌدشاًمٜم٤ًمء واعمقو٦م وإزي٤م» (3)

 (. 13هـ، )1413
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٤مِح٤مت سم٤مًمَٗم٤مطِمَِم٦م  ًي ذيٚم٦م اًم إني قم٤ممل اعُمٛمقؾَم٤مت اًمَٞمٝمقديي٤مت اًمٜم٤َمذات ًمٚمري

واًمٕمراق وومٚمًٓملم وسمٕمض دول اخلٚمٞم٩م عمًَمَرؾَم٦م  اعمَٝم٤مضِمَرات إمم سمئاد قمرسمٞمي٦م يمٛمٍم

قم٤مرة واجِلٜمْس، اًمَ٘م٤مـمِٜم٤َمت ُمقاظمػم اًمَٕمْرسَمدة  ـي إؾم٤مس ٕومئام اًمدي اًمٌَِٖم٤مء.. إّن

ٟمك.. ًمذا ىم٤مل ُمٜم٤مطمٞمؿ سمٞمجـ رِٞمس وزراء إهاِٞمؾ إؾمٌؼ:  إني يم٠مؾًم٤م وهم٤مٟمٞم٦م »واًمز 

٦م اإلؾمئام أيمثر ممي٤م يٗمٕمٚمف أًمػ ُمدومع ـي وؾمٞمٚم٦م ُمـ أٟمجع اًمقؾم٤مِؾ ، إّني شيٗمٕمئان سم٠مُمي

 ًمتح٘مٞمؼ أـمًمع هيقد وسمٚمقهمٝمؿ هم٤مي٤متؿ..

اومْمٞمي٤مت.  ب. شمؼم ج اًمري

ـي ذم  ذم اعم٤ٌمطم٨م اعم٤موٞم٦م ُم٤م اومْم٦م وؾمٗمقهل ج ٟم٤ًمء اًمري يٙمٗمل ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م شمؼم 

 خم٤مٍز دٟمٞمئ٦م وُمًتٜم٘مٕم٤مت آؾمٜم٦م، وممي٤م يِمػم إمم ذًمؽ:

 ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م.

ـٌ ُمـ أريم٤من ديـ اًم اومْم٦م.. ًم٘مد ؿم٤مع وومِم٤م وقمؿي واٟمتنم طمتيك واًمذي هق ريم ري

ه.. وزاد ُمـ  ًمي ًَ أصٌح ًمف أويم٤مٌر شَمْٕمِ٘مُد أٟمٙمحتف، وسمٞمقشم٤مت تَتِْمـ سم٤مِٕم٤مت اهلََقى سمٛم

اومَِْم٦م اًمَٖم٤مِرىِملَم ذم أْوطَم٤مًمف،  ع ُمـ ٟمٓم٤مىمف، ومت٤موى قمٚمًمء وُمئازم اًمري أواره.. ووؾمي

ٛملم ذم ردَه٤مشمِف، طمتيك ذم قم٤ممل اًمُ٘مَْم٤مة قم ٜمدهؿ أصٌح٧م اًمٗمت٤مة واعمرأة ُيٕمرض اعمت٘مح 

 قمٚمٞمٝم٤م اعمقاوم٘م٦م قمغم ٟمٙم٤مح ُمتٕم٦م ُمـ أضمؾ ترير ىمْمٞميتٝم٤م.. ودقمؿ ُمقىِمِٗمٝم٤م... إًمخ.

ٞمٕم٦م  ى سم٤مهلََقان ُمـ ىمٌؾ ٟم٤ًمء اًمِم  ٤مومر واًمر  ًي ج اًم ٓي ُمـ اًمتيؼم  يمؾ  هذا مل ي٠مت إ

تل ضَم  ٥م مجي٦م هذه اًمٗمتقى اًمي
ِِ  ٤مَء ومٞمٝم٤م:وومَتَٞم٤متؿ.. وُمـ اًمَٕمَج٤م٥ِم واًمَٕمَج٤م

٤مء. ًَ در شمٌٞمُح اًمتيٛمت ع اجلًمقمل سم٤مًمٜم   ومتقى عم٘متدى اًمّمي

يٜمٌٞمي٦م إزه٤مر طمًـ اًمٗمرـمقد ١مال اعمقىميع سم٤مؾمؿ اًمزي  ً )ٟمٞم٤مسم٦ًم قمـ  يم٤مَن ىَمد ضَم٤مَء ذم اًم

يٜمٌِٞمي٤مت ات جلٞمش اعمَٝمْدي  يَمْقيَم٦ٌم ُمـ اًمزي يٜمٌِٞمي٤مت اعمٜم٤َمِسَ ٟمحـ مج٤مقم٦م ُمـ اعم١مُمٜم٤مت اًمزي
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
در طمٗمٔمف اهلل:وٟمقد  أْن ٟمَ  ٞمد ُم٘متدى اًمّمي ًي ِٛملم اًم

ٚمِ ًْ ٦م اإلؾْمئَام واعُم ٠َمل ؾمًَمطَم٦م طمجي ًْ 

ٝمقا ًمٜم٤م دقمقًة حلُْمقر طمٗمٚم٦م ُمتٕم٦م مج٤مقمٞمي٦م ذم   سم٠مني مَج٤مقم٦ًم ُمـ ضمٞمش اإلُم٤مم ىمد وضمي

ة ُمـ اًمتٛمت ع  ْٞمٜمٞمي٤مت، وىمد ىم٤مًمقا: إني أضمر اعمُْتٕم٦م ُمع اجلًََمقَم٦م أيمَثُر ؾمٌٕملم ُمري ًَ إطمدى احل

د اًمٞمٕم٘مقب قمـ ُمٜمٗمردً  ٞمخ حمٛمي ٤مدة ويمئاء اًمِمي ًي ٤مِٚم٦م: ؾم٠مًمٜم٤م أطمَد اًم ًي ا.. وأو٤موم٧م اًم

٤م ُمـ اًمٌدع  اعمتٕم٦م اجلًمقمٞمي٦م ومٜمٗمك قمٚمٛمف سم٠مي رء يتٕمٚميؼ هبذا اًمٜميقع ُمـ اعمتٕم٦م وىم٤مل: إّني

ة ؾم٤مقم٤مٍت وم٘مط أي: أىمؾ ُمـ ، ومٝمؾ جيقز ًمٜم٤م اًمتٛمت ع اجلًمقمل؟ قمٚمًًم سم٠مٟميف حمّمقٌر سمٕمدي

٤ٌَمت ضمٞمش اإلُم٤مم طمٍمًي٤م ُمـ اًميذيـ ٓوأني  ًمٞمٚم٦م  اًمٖم٤مي٦م ُمـ هذه احلٗمٚم٦م هق ؾمد  رهَم

يًتٓمٞمٕمقن اًمٜمٙم٤مح ٟٓمِمٖم٤مهلؿ سم٤معمَْٕمَريم٦م ُمع اًمٜميقاِص٥م وأني أضمر اًمتٛمت ع يٕمقد ريٕمف 

ئاح، أضمٞمٌقٟم٤م ضمزايمؿ اهلل ظمػم اجلزاء.  ً  ًمتجٝمٞمز ضمٞمش اإلُم٤مم سم٤مًم

در واًميتل تٛمؾ شمقىمٞمٕمف   32وظمتٛمف سمت٤مريخ /ومٙم٤مٟم٧م إضم٤مسم٦م ُم٘متدى اًمّمي

ف: هـ1436/ؿمقال/   ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمّم 

٤ٌَمَرك ذم ُمْذَهٌِٜم٤م، وىَمْد طَم٤مَول اًمٜميقاِص٥م  ـَ اعمٕمُٚمقم أني َزَواج اعمْتَٕم٦م طمئاٌل ُم ُِم

ة  شمِْمِٙمٞمَٙمٜم٤م ومِٞمِف وَُمٜمَٕمٜم٤م ُمٜمُْف خم٤َموَم٦م أن يتَٙم٤مصَمر أسْمٜم٤َمء ُمْذَهٌِٜم٤َم ويْٙمُثر قمَدُدٟم٤م وٟمّْمٌِح ىمقي

ط سم٠مي َرء يَتَٕمٚميؼ سمَزَواج يمٌػَمة، ًمَذًمِؽ وم٢مٟمي  ٜم٤م ٟمْدقُمق أسْمٜم٤َمء اعمَْذَه٥م ُمـ قَمَدم اًمتحق 

تل أضَم٤مَزه٤م ُمراضمٕمٜم٤م  اعمُْتَٕم٦م، وإني إىم٤مَُم٦م طمَٗمئَات اعُمْتَٕم٦م اجلًمقمٞمي٦م هل ُمـ إُُمقر اًمي

ٚمِِٛملم أو ًْ ـْ همػم اعُم  اًمَٕم٤مُمي  اًمِٕمَٔم٤مم، ُمع أظمذ احَلَذر ُمـ قمَدِم ُدظُمقل أطمد ُِم
ِ
ـْ أسمٜم٤َمء ٦م ُِم

٥ٌم ذم يمَراَه٦م  ًي شمِْٚمؽ احلََٗمئات ًمئئاي يٓميٚمُٕمقا قَمغم قَمقَرات اعم١ُمُِمٜم٤َمت، وًمٕمؾي هَذا ُهَق اًم

ٞم د اًمٞمٕم٘مقب هل٤م. ًي  اًم

ـَ اعمْٕمُٚمقم أني اًمتٛمت ع ُمَع أطَمِد ضمٜمُقِد ضَمْٞمش اإلَُم٤مِم َأيْمَثر  وأَو٤موَم٧م اًمٗمْتَقى: هَذا وُِم

يٜمٌِٞمي٤مت أضمًرا ُمـ همػمه، ٕٟميف يٌذل َدَُمف ُمـ أضمؾ  ُم٘مَدِم اإلَُم٤مم، ًمَذًمِؽ ٟمرضُمق ُمـ اًمزي
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، وإٟميٜم٤م ٟمدقمق  ـي
ـي وأُمَقاهِلِ ٤مِدِه ًَ ـي اهلل ُمـ ٟمٕمٛم٦ٍم سم٠مضم ؾ قمٚمٞمٝمؿ سمٌمء ممي٤م ُمٜمحٝم قَمَدم اًمتٌخ 

يٜمٌٞمي٦م إمم ُمراضمٕم٦م أطمد ويمئاِٜم٤م اعمٕمتٛمديـ ٕظمذ اإلْذن ُمٜمف ذم إىَم٤مَُم٦م شمٚمؽ  إظم٧م اًمزي

٦م وؾمْٞمَٓمرة ُُمٓمَٚم٘م٦م ُمـ ىمٌؾ ضَمْٞمش اإلَُم٤مم احلََٗمئات طمتيك شمٙمقن ت٧م ُمَراىمَ  ٦ٌم شَم٤مُمي

 .(1)وضَمَزايُمؿ اهلل ظمػَم ضمَزاء اعمحًٜملم

اومْمٞمي٤مت يقم قم٤مؿمقراء وقمٜمد اعم٘م٤مُم٤مت واعمَزاَرات.  شمؼم ج اًمري

ه إمم اظمتئاط  ـي سمؾ دم٤موز إُمُر طمدي ج ٟم٤ًمء وؾمٗمقره د شمؼم  مل شمٕمد اًم٘مْمٞمي٦م جمري

ك ٟمٙم ٞمٕمل أو ٤مح ُمتٕم٦م اعمزار أوُم٤مضمـ وارشمٙم٤مب ومقاطمش سمٛمًٛمي ي٘مع ذم  ُم٤م اعمرىمد اًمِم 

قُد اًمٔميئام قمٜمده٤م ٓ ًُ  يقم قم٤مؿمقراء وظمّمقًص٤م ذم احلًٞمٜمٞمي٤مت طملم شمٓمٗم٠م إٟمقار وي

اء شمٚمؽ اًمٚميٞمٚم٦م أصمٛم٦م  شم٠ًمل قمـ ومْم٤مِح شم٘مع وىم٤ٌمِح ُيرشمٙمس ومٞمٝم٤م، واعمقًمقد ُمـ ضمري

ك اًمٓمي٤مهر وأي ـمٝمر وٟم٘م٤مء وىمد اظمتٚمط ذم شمٚمؽ اًمٚميٞم ٚم٦م طم٤مسمٚمٝمؿ سمٜم٤مسمٚمٝمؿ ورضَم٤مهلؿ ُيًٛمي

ِِٝمؿ.. ٤م ًَ
 سمٜمِ

٤ٌمب واًمٗمتٞم٤مت قمـ طمرصٝمؿ قمغم طمْمقر شمٚمؽ إقمٞم٤مد  طمتيك قمؼمي قمديد ُمـ اًمِمي

٤م مجٞمًٕم٤م ُمرشمع  ٦م ًمٞمقم قم٤مؿمقراء ّٕني واعمراىمد واعمزارات، واعمِم٤مريم٦م ذم اعمج٤مُمع اًمٕم٤مُمي

ش ظمّم٥م ًمٚمٖمزل واعمٕم٤ميم٤ًمت وضب اعمقاقمٞمد وذم ّن٤مي٦م اعمٓم٤مف ارشمٙم٤مب اًمٗمقاطم

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل..

ح٤مسمٞمي٤مت اعمٝم٤مضمرات  ٞمٕم٦م يتيٝمٛمقن قم٤مِِم٦م وسمٕمض اًمّمي وذم اعم٘م٤مسمؾ دمد اًمِم 

 .رُمتٜمل سمداِٝم٤م واٟمًٚمي٧م سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م، طمتيك صحي ومٞمٝمؿ اعمثؾ:

. ـي  ج. شمؼم  ًج اعمٜم٤مومَِ٘م٤مت واظمتئاقمٝم

٦ٌَم ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مد صحي قمـ اًمٜمٌل   ىم٤مل: ىم٤مل  ڤسمـ قَم٤مُِمر  ظمؼم ذًمؽ ُمـ طمدي٨م قُم٘م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٟم٘مٚم٧م هذه اًمٗمتقى اًمٕمديد ُمـ ُمقاىمع اإلٟمؽمٟم٧م وُمٜمٝم٤م ُمقىمع اًمِمٝم٤مب ًملقمئام. (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـي اعمُٜم٤َمومَِ٘م٤مُت  (3)َواعمُٜمَْتِزقَم٤مِت  (1)إِني اعُمْخَتٚمَِٕم٤مِت : »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  ضَم٤مِت ُه  .(2)شَواعمَُتؼَم 

دذم   ُِِٙمُؿ » ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  (4)ڤوقمـ أب أذيٜم٦م اًمّمي ٤م ًَ
ظَمػْمُ ٟمِ

ضَم٤مُت  (1)َقُدوُد اًمَقًُمقُد اعمَُقاشمَِٞم٦ُم اعمَُقاؾِمَٞم٦مُ اًم ُٙمُؿ اعمَُتؼَم 
ِِ ٤م ًَ
َ٘ملْمَ اهلَل، َوَذ  ٟمِ إَِذا اشمي

اعمَُتَخٞم ئَاُت 
(6)  َٓ ـي اعُمٜم٤َمومَِ٘م٤مُت  ٓي ُِمْثُؾ اًمُٖمَراِب َيْدظُمُؾ اجَلٜمي٦َم ُِمٜمْ  َوُه ـي إِ ُٝم

 .(8()7)شإقَْمَّمؿِ 

ضم٤مت: تٜم٤م سم٥ًٌم اعمتؼم   ويمؿ ٟمرى وٟمًٛمع ُمـ سمئاي٤م أص٤مسم٧م أُمي

ـي سمٛمئاسمس وم٤موح٦م أو -1 ـي  يم٤مؾمٞم٦م قم٤مري٦م أو سمخروضمٝم وٞم ٘م٦م ُمع إفمٝم٤مر زيٜمتٝم

٤ٌمب  ـي ًمٚمِمي ٦م وقمؼم وؾم٤مِؾ اإلقمئام، ُمع إهمراِٝم وإسمرازه٤م ذم اعمٞم٤مديـ اًمٕم٤مُمي

ِذيٚم٦م.ًمئاٟمحدار إ  مم اًمري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـي سمٖمػم قمذر. ىم٤مل اسمـ إصمػم: ووم٤مِدة اخلٚمع  (1) اعمختٚمٕم٤مت: اًمئات يٓمٚمٌـ اخلٚمع واًمٓمئاق ُمـ أزواضمٝم

 (.77-8/76ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»إسمٓم٤مل اًمرضمٕم٦م إٓ سمٕم٘مد ضمديد. يٜمٔمر: 

ـي سم٠من يردن ىمٓمع اًمقصٚم٦م سم٤مًمٗمراق وحيتٛمؾ أن اعمراد:  (3) اعمٜمتزقم٤مت: أي اجل٤مذسم٤مت أٟمٗمًٝمـ ُمـ أزواضمٝم

ـي إضم٤مٟم٥م/  ـي وي١مصمرن قمٚمٞمٝم ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع »اًمٜم٤ًمء اًمئات ي٠مسملم اًمتزوج ُمـ ىمقُمٝم

 (. 3/287ش )اًمّمٖمػم

، شواعمتؼمضم٤مت»ر سمدون ىمقًمف: ( ُمـ طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُم921ش )اًمٙمٌػم»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (2)

 (.623ش )اًمّمحٞمح٦م»وصححف إًم٤ٌمين ذم 

 (7/7ش )اإلص٤مسم٦م»( ىم٤مل اسمـ اًمًٙمـ: أسمق أذيٜم٦م اًمّمدذم ًمف صح٦ٌم، وطمديثف ذم أهؾ ُمٍم. 4)

 (.2/493ش )ومٞمض اًم٘مدير»اعمقاشمٞم٦م واعمقاؾمٞم٦م: اعمقاوم٘م٦م ًمزوضمٝم٤م/  (1)

 (.2/492ش )ومٞمض اًم٘مدير»اعمتخٞمئات: اعمٕمج٤ٌمت اعمتٙمؼمات/  (6)

( 2/349ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»اًمٖمراب إقمّمؿ: هق إسمٞمض اجلٜم٤مطملم وىمٞمؾ: أسمٞمض اًمرضمٚملم/ اٟمٔمر:  (7)

وىمٞمؾ: هق أمحر اعمٜم٘م٤مر واًمرضمٚملم، وهق يمٜم٤مي٦م قمـ ىمٚم٦م ُمـ يدظمؾ اجلٜم٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء: ٕن هذا 

 اًمقصػ ذم اًمٖمرسم٤من ىمٚمٞمؾ. 

سمرىمؿ: ش اجل٤مُمع صحٞمح»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 12316ش )اًمٙمؼمى»أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم  (8)

(2221.) 
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ت ـمٚمٌـ اخلٚمع ُمـ أزواضمٝمـ -3   -ُمـ همػم قمذر ذقملٍّ  - سم٥ًٌم اعمختٚمٕم٤مت اًمئاي

، وُم٤م ُيدرى  ـي ـي سم٤مإلو٤موم٦م إمم ٟمٔمرة اعمجتٛمع اًم٘م٤ممت٦م هل ـي وأوٓده وم٠موٕمـ سمٞمقت

ؾم٥ٌم ظمٚمٕمٝم٤م قمـ زوضمٝم٤م؟ أهق ًمديٜمف وصئاطمف؟ أم ًمٗم٘مره وهمٜمك همػمه؟ أم رهم٦ًٌم 

ضم٤مل؟ أم ًمٖم ػم ذًمؽ..؟ اعمٝمؿ  أني اعمرأة اعمختٚمٕم٦م شمٌ٘مك ذم اعمجتٛمع ذم همػمه ُمـ اًمر 

ٝمقات. ذاِؾ واًمِمي  ُمٕمٓميٚم٦م ىمد شمًد ومراهمٝم٤م سم٤مٟٓمًٞم٤مق وراء اًمري

وسمٕمُد ومٝم٤مشم٤من ؾمٛمت٤من سم٤مرزشم٤من ُمـ ؾمًمت اعمٜم٤موم٘م٤مت ذم اعمجتٛمع اإلؾمئاُمل  

، وًمتتؼ اهلل يمؾ  ؤومٚمٞمحذر أوًمٞم٤مء إُمقر أن شمٙمقن ٟم٤ًم ـي ـي وقمغم ـمري٘متٝم هؿ ُمٜمٝم

ضًم٤م وؾمٗمقًرا  ٟمقب واعمٕم٤ميص شمؼم  اء هذه اًمذ  ُمًٚمٛم٦م أن شمٙمقن ُمـ اعمٜم٤موم٘م٤مت ُمـ ضمري

٧م اًمٚميٕمٜم٦م قمغم ُمـ وصٗمٝمـ اًمٜمٌل  سم٘مقًمف  .(1)وم٤محلٞم٤مء احلٞم٤مء ومٞمًم  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ أضمؾ ذًمؽ طم٘مي

٤م» :ڤرواه قمٜمف أسمق هريرة  ْ َأَرمُهَ ـْ أْهِؾ اًمٜمي٤مِر مَل ىَمْقٌم َُمَٕمُٝمْؿ ؾِمَٞم٤مٌط  ِصٜمَْٗم٤مِن ُِم

٤مء يَم٤مؾِمَٞم٤مت قَم٤مِرَي٤مت ًَ
سُمقَن هِب٤َم اًمٜمي٤مَس َوٟمِ ٌََ٘مِر يْيِ يَم٠َمْذٟم٤مِب اًم

ِِئَات (3)  (2)مُمِٞمئَات َُم٤م

َِِٚم٦مِ  ٌُْخ٧ِم اعم٤َم ـي يَم٠َمؾْمٜمَِٛم٦ِم اًم ُرُءوؾمُٝم
َٓ جيْدَن رحَيَٝم٤م َوإِني ِرحَيَٝم٤م  َٓ  (4) ـَ اجلَٜمي٦م َو َيدظمْٚم

ػَمِة يَمَذا َويَمَذا ًِ ـي َُمْٚمُٕمقَٟم٤مت»: وذم رواي٦م ..(1)شًمُٞمقضَمُد ُِمـ َُم ُ ـي وَم٢مِّني  .(6)شاًمٕمٜمُقُه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمرمحـ ىمّم٤مص.  (/ د/ قمٌد199ش )اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة» (1)

قم٤مري٤مت ُمـ ؿمٙمره، وىمٞمؾ: أراد أّنـ  ۵يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت: اعمٕمٜمك أّنـ يم٤مؾمٞم٤مت ُمـ ٟمٕمؿ اهلل  (3)

٤مري٤مت يٙمِمٗمـ سمٕمض أضم٤ًمُمٝمـ ويًدًمـ اخلٛمر ُمـ وراِٝمـ، ومٞمٙمِمٗمـ صدورهـ ومٝمـ يم٤مؾمٞم٤مت قم

إذ سمٕمض ذًمؽ ُمٜمٙمِمػ، وىمٞمؾ: هق أن يٚمًٌـ صمٞم٤مسًم٤م رىم٤مىًم٤م شمّمػ ُم٤م تتٝم٤م ومٝمـ يم٤مؾمٞم٤مت ذم فم٤مهر 

 إُمر قم٤مري٤مت ذم احل٘مٞم٘م٦م. 

ُم٤مِئات ممٞمئات: ُم٤مِئات أي: زاِٖم٤مت قمـ ـم٤مقم٦م اهلل وقمًم يٚمزُمٝمـ ُمـ طمٗمظ اًمٗمروج، وممٞمئات:  (2)

ؽمات ذم ُمِمٞمٝمـ، ممٞمئات أي: ُيٛمٚمـ يٕمٚم ٛمـ همػمهـ اًمدظمقل ذم ُمثؾ ومٕمٚمٝمـ، وىمٞمؾ: ُم٤مِئات أي: ُمتٌخ

أقمٓم٤مومٝمـ وأيمت٤مومٝمـ، وىمٞمؾ: ُم٤مِئات أي: يٛمتِمٓمـ اعمِمٓم٦م اعمٞمئاء، وهل ُمِمٓم٦م اًمٌٖم٤مي٤م واعمٛمٞمئات: 

 اًمئات يٛمِمٓمـ همػمهـ اعمِمٓم٦م اعمٞمئاء، وىمٞمؾ ُم٤مِئات إمم اًمنم ممٞمئات ًمٚمرضم٤مل إمم اًمٗمتٜم٦م. 

سمًم يٙمؼمن رءوؾمٝمـ سمف ُمـ اعم٘م٤مٟمع  رءوؾمٝمـ يم٠مؾمٜمٛم٦م اًمٌخ٧م: أراد شمِمٌٞمف رءوؾمٝمـ سم٠مؾمٜمٛم٦م اًمٌخ٧م (4)

 واخلٛمر واًمٕمًمِؿ أو سمّمٚم٦م اًمِمٕمقر.

أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م، سم٤مب: اًمٜم٤مر يدظمٚمٝم٤م اجل٤ٌمرون واجلٜم٦م يدظمٚمٝم٤م  (1)

 (.3138اًمْمٕمٗم٤مء، سمرىمؿ: )

 (.3682، سمرىمؿ: )شاًمّمحٞمح٦م»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 3/332أظمرضمف أمحد، ) (6)
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 معهم
وُمـ هٜم٤م ئمٝمر وضمف اًمِمٌف سملم اعمٜم٤موم٘م٤مت ُمـ اًمٜم٤ًمء ووٕمٞمٗم٤مت اإليًمن ممـ يٚمٝمثـ 

ٌ ف اعمَ٘مٞم٧م  وراء اعمقو٤مت وُم٤م يًتقرد إمم سمئاد اعمًٚمٛملم ُمـ أزي٤مء هل ُمـ اًمتيِم

ـي أن سمٜم٤ًمء اًمٖمر ـي ممـي رولم ٕٟمٗمًٝم ـي ُمـ هيقديي٤مت وهمػمه ب وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتٝم

يٙمـ قم٤مرو٤مت ٕزي٤مء ُمِم٤مريم٤مت ذم ُم٤ًمسم٘م٤مت ُمٚمٙم٤مت اجلًمل، وممث ئات ذم اإلومئام 

ىمص... إًمخ.  وقمروض اًمري

 اقمؽماوم٤مت ٟم٤ًمء اًمٖمرب:

هذا اقمؽماف وهت٤مف ُمـ قم٤مرو٦م أزي٤مء ُمِمٝمقرة.. ومت٤مة ذم اًمثي٤مُمٜم٦م واًمٕمنميـ ُمـ 

إني سمُٞمقت إزي٤مء  ره٤م.. ومٝمل ُمـ قم٤ممل اًمٕمٓمقر ودٟمٞم٤م اعمقو٤مت وإزي٤مء شم٘مقل:قُمٛمُ 

تف اًمٕم٨ٌم سم٤مًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل.. وم٘مد شمٕمٚميٛم٧م  ك ُمٝمٛمي د صٜمؿ ُمتحر  ضمٕمٚم٧م ُمٜم ل جمري

اظمؾ.. ٓ أيمقن ؾمقى إـم٤مر يرشمدي  يمٞمػ أيمقن سم٤مردًة ىم٤مؾمٞم٦ًم ُمٖمرورًة وم٤مرهم٦ًم ُمـ اًمدي

 ًِ ك ويٌَت يِمٕمر، ومل أيمـ وطمدي اعُمَٓم٤مًم٦ٌم  ُؿ، وًمٙمٜميف ٓاعمئاسمس ومٙمٜم٧م مج٤مًدا يتحري

ده٤م ُمـ سمنميتٝم٤م وآدُمٞميتٝم٤م زاد ىمدره٤م ذم هذا  سمذًمؽ، ومٙمٚميًم شم٠مًمي٘م٧م اًمٕم٤مرو٦مُ  ذم دمر 

ض ٟمٗمًٝم٤م ًٕمقان  ٤م ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ إزي٤مء ومتٕمر  ٤م إذا ظم٤مًمٗم٧م أيًّ اًمٕم٤ممل اًم٘م٤مد اًم٤ٌمرد، أُمي

تل يدظمؾ ومٞمٝم٤م إذى اًمٜميٗمز واجل  ًًمين أيًْم٤م.اًمٕم٘مقسم٤مت اًمي

ل ذم اًمٕم٤ممل قم٤مرو٦م ٕطمدث ظمٓمقط اعمقو٦م، سمٙمؾ  ُم٤م  ومٞمٝم٤م  صمؿي شمْمٞمػ:قمِم٧م أدمقي

ٞمٓم٤من ذم إسمراز ُمٗم٤مشمـ اعمرأة دون ظمجؾ وٓ  ُمـ شمؼم ج وهمرور وجم٤مراة ًمرهم٤ٌمت اًمِمي

ٓي ُمـ اهلقاء  طمٞم٤مء، وشم٘مقل: مل أيمـ أؿمٕمر سمجًمل إزي٤مء ومقق ضمًدي اعمٗمرغ إ

ٝم٤مٟم٦م اًمٜمئمرات واطمت٘م٤مره٤م زم ؿمخّمٞم٤ًّم واطمؽماُمٝمؿ عم٤م واًم٘مًقة سمٞمٜمًم يمٜم٧م أؿمٕمر سمٛم

 أرشمديف.

٤مسمي٦م، وذًمؽ سمٕمد إؾمئاُمٝم٤م  وم٤مسمٞم٤من ىم٤مًمتف هذا ُم٤م قم٤مرو٦م إزي٤مء اًمٗمرٟمًٞمي٦م اًمِمي
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ٝمٝم٤م إمم احلدود إومٖم٤مٟمٞمي٦م ًمتٕمٞمش ُم٤م وومراره٤م ُمـ ذًمؽ اجلحٞمؿ اًمذي ٓ  يٓم٤مق وشمقضم 

ك ُمـ طمٞم٤مت٤م وؾمط إُه اعمًٚمٛم٦م وهق يمئاٌم و  .(1)حيت٤مج إمم شمٕمٚمٞمؼ اوٌح ٓشمٌ٘مي

يمٜم٧م هم٤مرىم٦ًم ذم اًمٗم٤ًمد اًميذي أصٌح٧م  :سمرجيٞم٧م سم٤مردو وشم٘مقل اعمٛمث ٚم٦م اعمِمٝمقرة:

ٌ قين قم٤مري٦م ورمجقين قمٜمدُم٤م شم٧ٌم، قمٜمدُم٤م  ـي اعمٗم٤مرىم٦م أني اًمٜمي٤مس أطم ذم وىم٧م رُمًزا ًمف، ًمٙم

٤مسم٘م٦م وم٢مٟميٜمل أسمّمؼ قمغم ٟمٗمز وأىمٗمؾ اجلٝم٤مز ومق ًي ًرا يمؿ أؿم٤مهد أن أطمد أومئاُمل اًم

واج إذا رأي٧م اُمرأة ُمع رضمؾ وُمٕمٝمًم  ٕم٤مدة ًملٟم٤ًمن اًمزي ًي ٦م اًم يمٜم٧م ؾم٤مومٚم٦ًم، ىمٛمي

ي: عم٤مذا أٟم٤م حمروُم٦م ُمـ ُمثؾ هذه اًمٜم ٕمٛم٦م ٌ ًٝم٤م  (3)أوٓدمه٤م أشم٤ًمءل ذم ه  ومٙمٗمك شمِم

٤مىمٓم٤مت ويمٗمك ضمرًي٤م وراء هاب اًمتي٘مٚمٞمد إقمٛمك. ًي  سم٤مًم

 ختاّ ٖزا املبخح:

تل شمؿي  ٌف سملم ُم٤م هذه أسمرز اًم٘مْم٤مي٤م اًمي قمٚمٞمف  سمحٛمد اهلل مجٕمٝم٤م ومٞمًم يتٕمٚميؼ سم٠موضمف اًمِمي

٠من قمٜمد اًمٞمٝمقد ُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرى..   اومْم٦م ُمـ ضمٝم٦م، وُم٤م قمٚمٞمف اًمِمي  طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم واًمري

ـ  سم٤مهلل. 17 اًمتيح٤ميمؿ ًمٖمػم ذع اهلل. 9 اًمٜم ٗم٤مق. 1  ؾمقء اًمٔمي

 اًمٓميٛمع واًمٌخؾ. 18 احل٘مد واًمٙمراهٞم٦م. 11 اًمٙمذب. 3

 ومحش اًمٙمئام. 19 ىمًقة اًم٘مٚم٥م. 11 احلًد. 2

يـ. 13 قمدم آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٕمٚمؿ. 4 خري٦م وآؾمتٝمزاء. 31 اعمت٤مضمرة سم٤مًمد   ً  اًم

1 
اًمٙمؼم وشم٘مديس اًمٜميٗمس 

 واطمت٘م٤مر أظمريـ.
 31 ٟم٘مض اًمٕمٝمد. 12

ٌٝمؿ مجٞمًٕم٤م وىمٚمقهبؿ   ً ت

 ؿمتيك.

ىمذف اًمٞمٝمقد  اًم٘مذف، وم٘مد 33 أيمؾ احلرام. 14إُمر سم٤معمٜمٙمر واًمٜميٝمل  6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 41( قمـ اقمؽماوم٤مت ُمت٠مظمرة ص )338ًٚمٛمقن اًمٕمدد )ضمريدة اعم (1)

 (. 18ومتٞم٤مشمٜم٤م سملم اًمتٖمري٥م واًمٕمٗم٤مف/ د/ ٟم٤مس اًمٕمٛمر ص ) (3)
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 ژُمريؿ اًمٌتقل  قمـ اعمٕمروف.

سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م يمًم ىمذف 

اومْم٦م واعمٜم٤موم٘مقن  اًمري

ٟمك. ڤقم٤مِِم٦م   سم٤مًمز 

 11 اًمٗم٤ًمد ذم إرض. 7
ج ٟم٤ًمِٝمؿ  شمؼم 

 واظمتئاقمٝمـ
32 

٦م  ًمي ضسم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمذ 

 واعمًٙمٜم٦م.

٤ٌمع اهلََقى. 16 إؿم٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م. 8    اشم 

ص ُم٤م ئًا ُمـ ) هذا ُمٚمخي ( 32 – 16) وُم٤م زاد قمـ ذًمؽ( 11-1ُذيمر ُمٗمّمي

 .(1)ايمتٗمٞم٧م سمذيمره دون شمٕمٚمٞمٍؼ ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-3/112ش )سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقد»اٟمٔمر: ذم شمٗمّمٞمؾ ُم٤م ذيمر جمٛمئًا ذم يمت٤مب:  (1)

164.) 
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 املبحث الثالث

 امليافقىٌ يف تشبًهات الىحٌ وعيد سلف األمُ

٦م شمِمٌٞمٝم٤مت قمديدة ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم  ًم٘مد ورد ذم ٟمّمقص اًمقطمل ويمئام ؾمٚمػ إُمي

 ومٛمـ ذًمؽ:

 تؼبٝ٘ ايكشإٓ ايهشِٜ يًُٓافكني.

 ضم٤مء ذًمؽ واوًح٤م ضمٚمٞم٤ًّم ذم ُمقاوع ُمٜمٝم٤م:

 هيٞمٛمقن ذم دجيقر ُمـ اًمٔميئام.. أ ـ

 ڀ ڀپ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻٱ }: شمٕم٤مممقوله 

 .[17]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ٞمخ قمٌد محـ ىم٤مل اًمِمي ٕمدي  اًمري ًي أي ُمثٚمٝمؿ اعمٓم٤مسمؼ عم٤م يم٤مٟمقا  :$سمـ ٟم٤مس اًم

، أي يم٤من ذم فمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م وطم٤مضم٦م  [17]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ٻ ٻ ٻ ٻ}قمٚمٞمف 

ة، سمؾ هل ظم٤مرضم٦م قمٜمف، ومٚمًمي  إمم اًمٜمي٤مر ؿمديدة وم٤مؾمتقىمده٤م ُمـ همػمه ومل شمٙمـ قمٜمده ُُمٕمدي

ٜمٝم٤م طمقًمف وٟمٔمر اعمحؾ اًميذي هق ومٞمف وُم٤م ومٞمف ُمـ اعمخ٤موف، وأُم أو٤مءت اًمٜمي٤مر ُم٤م

ـي أٟميف ىم٤مدر قمٚمٞمٝم٤م، ومٌٞمٜمًم هق يمذًمؽ إذ ذه٥م  ت هب٤م قمٞمٜمف وفم واٟمتٗمع سمتٚمؽ اًمٜمي٤مر، وىمري

ور وسم٘مل ذم اًمٔم ٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمٜمي٤مر  اهلل سمٜمقره، ومزال قمٜمف اًمٜم قر وذه٥م ُمٕمف اًمن 

اعمحرىم٦م... ومٙمذًمؽ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن اؾمتقىمدوا ٟم٤مر اإليًمن ُمـ اعم١مُمٜملم ومل شمٙمـ صٗم٦م 

ًت٤م واٟمتٗمٕمقا ومُح٘مٜم٧م سمذًمؽ دُم٤مؤهؿ وؾمٚمٛم٧م أُمقاهلؿ هلؿ وم٤مؾمتْم٤م ءوا هب٤م ُم١مىمي

ٟمٞم٤م ومٌٞمٜمًم هؿ يمذًمؽ إْذ هجؿ قمٚمٞمٝمؿ اعمقت ومًٚمٌٝمؿ  وطمّمؾ هلؿ ٟمقٌع ُمـ إُمـ ذم اًمد 

 .(1)آٟمتٗم٤مع سمذًمؽ اًمٜم قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 44-1/42ش )شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمئام اعمٜم٤من» (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
وىمٗم٤مت سمديٕم٦م طمقل هذا اعمثؾ اًمٜمي٤مري ذم شمِمٌٞمف اعمٜم٤موم٘ملم:  $وٓسمـ اًم٘مٞمؿ 

ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمًف، وم٢مذا ذه٧ٌم  ُمًتضء سمٜمقر ُمـ ضمٝم٦م همػمه ٓ ُمٜمٝم٤م أن اعمًتضء سم٤مًمٜمي٤مر

ٌي٦م سم٘مٚمٌف  شمٚمؽ اًمٜمي٤مر سم٘مل ذم فمٚمٛم٦م، وهٙمذا اعمٜم٤مومؼ عم٤م أىمري سمٚم٤ًمٟمف ُمـ همػم اقمت٘م٤مد وحم

 ُمٕمف ُمـ اًمٜم قر يم٤معمًتٕم٤مر. وشمّمديؼ ضم٤مزم يم٤من ُم٤م

ل    إمم أني يمًمل ُم٤م (1)ڤسمـ ُم٤مًمؽ  ومٞمًم رواه قمٜمف قمقف ملسو هيلع هللا ىلصوىمد أؿم٤مر اًمٜمٌي

ٞم ٤ٌمت ذم أظمرة سمح٥ًم يمًمل ُم٤م سمف اًمٕمٌديًتٛمتع  ي٘م٤مسمٚمف ُمـ إقمًمل ذم  ُمـ اًمٓمي

ٟمٞم٤م، وم٘مد رأى ىِمٜمًقا دىم٦م وم٘م٤مل (2)ُمـ طَمَِمػ (3)اًمد  إني ربي »: ُمٕمٚمً٘م٤م ذم اعمًجد ًمٚمّمي

دىم٦م ي٠ميمؾ احلِمػ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  .(4)شهذه اًمّمي

دىم٦م سمحِمٍػ ُمـ وم٠مظمؼم أ  ني ضمزاءه يٙمقن ُمـ ضمٜمس قمٛمٚمف ومُٞمجزى قمغم شمٚمؽ اًمّمي

 ضمٜمًٝم٤م..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل،  اًمرمحـ، وي٘م٤مل: أسمق قمٌد سمـ أب قمقف إؿمجٕمل اًمٖمٓمٗم٤مين، أسمق قمٌدهق: قمقف سمـ ُم٤مًمؽ  (1)

. ؿمٝمد ومتح ُمٙم٦م ُمع ملسو هيلع هللا ىلصوي٘م٤مل: أسمق حمٛمد، وي٘م٤مل: أسمق مح٤مد، وي٘م٤مل: أسمق قمٛمرو، ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل 

قُمئذ صمؿ ٟمزل اًمِم٤مم . ويم٤من ُمـ ٟمٌئاء اًمّمح٤مسم٦م. وي٘م٤مل: يم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م أؿمجع يملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

اهلل سمـ  ، وقمـ قمٌدملسو هيلع هللا ىلصوؾمٙمـ دُمِمؼ، ويم٤مٟم٧م داره هب٤م قمٜمد ؾمقق اًمٖمزل اًمٕمتٞمؼ. روى قمـ: اًمٜمٌل 

ؾمئام. روى قمٜمف: ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم احليُمل. ىم٤مل اًمقاىمدي: ؿمٝمد ظمٞمؼم ُمًٚمًًم، ويم٤مٟم٧م راي٦م أؿمجع 

ئاوم٦م ُمٕمف يقم ومتح ُمٙم٦م، وتقل إمم اًمِم٤مم ذم ظمئاوم٦م أب سمٙمر، ومٜمزل محص وسم٘مل إمم أول ظم

اعمٚمؽ سمـ ُمروان، وُم٤مت ؾمٜم٦م صمئاث وؾمٌٕملم. ويمذًمؽ ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط، وأسمق قمٌٞمد، وهمػم  قمٌد

(، 442/ 33، ًمٚمٛمزي )شتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»واطمد ذم شم٤مريخ ووم٤مشمف. يٜمٔمر: 

ؾمػم »(، 1336/ 2اًمؼم ) ، ٓسمـ قمٌدشآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»(، 42/ 2ش )اإلص٤مسم٦م»

 (.487/ 3، ًمٚمذهٌل )شأقمئام اًمٜمٌئاء
 .616اًم٘مٜمق: قمذق اًمٜمخؾ خمت٤مر اًمّمح٤مح  (3)

 (.171ش )خمت٤مر اًمّمح٤مح»احلََِمُػ أردأ اًمتٛمر وذم اعمثؾ: أطمِمًٗم٤م وؾمقء يمِٞمٚم٦م.  (2)

(، وصححف 1618، سم٤مب: ُم٤م ٓ جيقز ُمـ اًمثٛمرة ذم اًمّمدىم٦م، سمرىمؿ: )#أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: (4)

 (.1436ؿ: )، سمرىمشصحٞمح ؾمٜمـ أب داود»إًم٤ٌمين ذم 
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 ڀ ڀ ڀپ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[17]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

ًمٜم٤مر ومٞمٝم٤م اإلطمراق واإلذاق، ومل ي٘مؾ: سمٜم٤مرهؿ: ٕني ا ىم٤مل: ذه٥م اهلل سمٜمقرهؿ

ومٞمٝم٤م ُمـ إذى واإلطمراق،  ومذه٥م سمًم ومٞمٝم٤م ُمـ اإلو٤مءة واإلذاق، وأسم٘مك قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م

ويمذًمؽ طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم: ذه٥م ٟمقُر إيًمِّنؿ سم٤مًمٜم ٗم٤مق وسم٘مل ذم ىمٚمقهبؿ طمَراَرة اًمُٙمْٗمر 

ٌُٝم٤مت شمٖمكم ذم ىمٚمقهبؿ، وىمٚمقهبؿ ىمد صٚمٞم٧م سمحره٤م وأذاه٤م وؾمٛمقُمٝم ُٙمقك واًمِم  ٤م واًمِم 

٤مه٤م يقم اًمِ٘مَٞم٤مُم٦م ٟم٤مًرا ُُم١ْمَصدة شمٓميٚمِع قمغم  ٟمٞم٤م، وم٠مصئاه٤م اهلل شمٕم٤ممم إيي ووهجٝم٤م ذم اًمد 

 إومئدِة.

ومل ،  [17]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڀ ڀ ڀ}وُمـ هٝمٜم٤م يٕمٚمؿ اًمن  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ؾ ُم٤م رواه ُمًٚمٌؿ ذم  ي٘مؾ: أذه٥م اهلل ٟمقرهؿ.. وم٢مذا أردت زي٤مدة سمٞم٤من وإيْم٤مح، ومت٠مُمي

 ، وىمد ؾمئؾ قمـ اًمقرود؟ وم٘م٤مل:ڤاهلل  سمـ قمٌد دي٨م ضم٤مسمرُمـ طمش صحٞمحف»

ٟمجلء ٟمحـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم شمؾٍّ ومقق اًمٜمي٤مس، ىم٤مل: ومتدقمك إُمؿ سم٠موصم٤مّن٤م وُم٤م يم٤مٟم٧م 

ٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ، ومٞم٘مقل: ُمـ شمٜمتٔمرون؟  ل، صمؿي ي٠مشمٞمٜم٤م رسم  ل وم٤مٕوي شمٕمٌد: إوي

ٜم٤م، ومٞم٘مقل: أٟم٤م رسم ٙمؿ، ومٞم٘م قًمقن: طمتيك ٟمٜمٔمر إًمٞمؽ ومٞمتجغمي هلؿ ومٞم٘مقًمقن: ٟمٜمتٔمر رسمي

ٟمقًرا  -ُم١مُمـ ُمٜم٤مومؼ أو-يْمحؽ ىم٤مل: ومٞمٜمٓمٚمؼ هبؿ ومٞمتيٌٕمقٟمف وُيٕمٓمك يمؾ  إٟم٤ًمن ُمٜمٝمؿ 

صمؿي يتيٌٕمقٟمف، وقمغم ضمن ضمٝمٜميؿ يمئاًمٞم٥م وطمًؽ شم٠مظمذ ُمـ ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم صمؿ ُيٓمٗم٠م ٟمقر 

ل زُمرة وضمقهٝمؿ يم٤مًم٘مٛمر ًمٞمٚمَ  ٌَْدر، ؾمٌٕمقن اعمٜم٤موم٘ملم صمؿي يٜمجق اعم١مُمٜمقن، ومتٜمجق أوي ٦َم اًم

ًمء، صمؿي يمذًمؽ صمؿي تؾ   أًمًٗم٤م ٓ ًي حَي٤مؾَمٌقن، صمؿي اًمذيـ يٚمقَّنُؿ، يم٠مْوَقإ َٟمْجؿ ذم اًم

ٗم٤مقم٦م ويِمٗمٕمقن طمتيك خيرج ُمـ اًمٜمي٤مر ُمـ ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل ويم٤من ذم ىمٚمٌف ُمـ  اًمِمي

ٚمٞمٝمؿ اعم٤مء وذيمر يزن ؿمٕمػمة ومُٞمجٕمُٚمقن سمٗمٜم٤مء اجلٜمي٦م وجيٕمؾ أهؾ اجلٜمي٦م يرؿمقن قم اخلػم ُم٤م

 .(1)سم٤مىمل احلدي٨م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.191أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اإليًمن، سم٤مب: أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م، سمرىمؿ: ) (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ؾ ىمقًمف: ومٞمٜمٓمٚمؼ ومٞمتيٌٕمقٟمف وُيٕمٓمك يمؾ  إٟم٤ًمن ُمٜمٝمؿ ٟمقر: اعمٜم٤مومؼ واعم١مُمـ صمؿي  ومت٠مُمي

ؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  .[17]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ} شم٠مُمي

ؾ طم٤مهلؿ إذا أـمٗمئ٧م أٟمقا رهؿ ومٌ٘مقا ذم اًمٔم ٚمٛم٦م وىمد ذه٥م اعم١مُمٜمقن ذم ٟمقر وشم٠مُمي

ؿ   .۵إيًمّنؿ يتيٌٕمقن رهبي

 ب ـ آُمٜمقا صمؿي يَمَٗمُروا..

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤ}ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 {ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
 .[19]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:

وهذا صٜمػ آظمر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤من ومٞمٝمؿ سم٘مٞمي٦م ُمـ رضم٤مء ورَُمؼ ُمـ طمٞم٤مة.. 

ٝمؿ وُمِم٤مقمرهؿ إمم داع ِ اإليًمن، وم٤مؾمتج٤مسمقا ًمف وآُمٜمقا سمف.. صمؿي  أص٤مظمقا سمحقاؾم 

ـمريؼ اهلل ي٘متًٌقن أطمٞم٤مًٟم٤م ُمـ ٟمقر اًمتيٕم٤مًمٞمؿ اإلهلٞمي٦م وشمضء ؾمٌٞمٚمٝمؿ ُمٕم٤ممل ؾم٤مروا ذم 

يٕم٦م ويًػمون ظمٓمقات صمؿي شمتٝم٤موى أىمداُمٝمؿ وشمتٕمثير ظمٓم٤مهؿ وشمٕمِمك سمّم٤مِرهؿ  اًمنمي

 وشمزيغ أسمّم٤مرهؿ.

ٜمػ اًميذي آُمـ صمؿي ٟمٙمص، واًميذي اٟمتٗمع آوٟم٦م سم٢مؾمئاُمف  يٛمثؾ اًم٘مرآن طم٤مًم٦م هذا اًمّم 

٦م ُمتيًٕم٦م، وذم ومئاٍة ومًٞمح٦م  يم٤من صمؿي آض إمم ُم٤م قمٚمٞمف سمح٤مل ىمقم يم٤مٟمقا يًػُموَن ذم ُمٝمٛمي

ًقن اًمٜميج٤مة وٓ ؾمٌٞمؾ إًمٞمٝم٤م.  يٚمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م فمئام اًمٚميٞمؾ احل٤مًمؽ، ومقىمٗمقا طمٞم٨م هؿ يتٚمٛمي

صمؿي ٟمزل هبؿ ُمٓمر همزيٌر ومٞمف رقمد وسمرق وصقاقمؼ.. وىَمَّمَػ اًمرقمد وعمَََع اًمؼمق 

قاقمؼ، وسملم دوم٘م٤مت اخلقف و َت اًمّمي ضم٤مء يٛمِمقن ظمٓمقات ذم وقء ودوي دومٕم٤مت اًمري

قء وُيٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمٔميئام وتٞمط  اًمؼمق اخل٤مـمػ صمؿي يذه٥م اًمؼمق ويذه٥م ُمٕمف اًمْمي
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يـ أوه٤مُمٝمؿ  هبؿ اًمٕمتٛم٦م ومٞم٘مٗمقن ذم ُمٙم٤مّنؿ وي٘مٞمُٛمقن قمغم طمػمتؿ وخم٤موومٝمؿ، جمؽم 

 .(1)ووئآتؿ

تدٓٓت ُم٤ٌمريم٦ٌم وٓسمـ اًم٘مٞم ؿ يمذًمؽ ُمع ه٤مشملم أيتلم اعمِمٌٝمتلم ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم اؾم

ًمء أي يٜمزل ُمٜمٝم٤م  ُمٜمٝم٤م ُم٤م ًي ٞم ٥م هق اعمٓمر اًميذي يّمقب ُمـ اًم ذيمره ُمـ أن اًمّمي

سمنقم٦م، وهق ُمثٌؾ ًمٚم٘مرآن اًميذي سمف طمٞم٤مة اًم٘مٚمقب، يم٤معمٓمر اًميذي سمف طمٞم٤مة إرض 

٤مت واحلٞمقان، وم٠مدرك اعم١مُمٜمقن ذًمؽ ُمٜمف وقمٚمٛمقا ُم٤م حيّمؾ هلؿ سمف ُمـ احَلَٞم٤مة  واًمٜمٌي

قمد واًمؼمق وهق اًمققمٞمد واًمتيٝمديد  هل٤م، ومٚمؿ يٛمٜمٕمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤مظمٓمر  اًميتل ٓ ومٞمف ُمـ اًمري

ـْ  ر اهلل هب٤م ُمـ ظم٤مًمػ أُمَرُه، وأظمؼم أٟميف ُمٜمزهل٤م قمغم َُم واًمٕم٘مقسم٤مت واعمثئات اًمتل طمذي

ب رؾمقَل اهلل  ؼم قمغم  ُم٤م أو ملسو هيلع هللا ىلصيمذي ِديَدة يمجٝم٤مد إقمداء واًمّمي ومٞمف ُمـ إواُمر اًمِمي

٤مىمي  إُمر أو تل هل قمغم ظمئاف أهقاِٝم٤م، ومٝمل يم٤مًمٔم ٚمًمت إواُمر اًمِمي ٦م قمغم اًمٜم ٗمقس اًمي

قمد واًمؼمق، وًمٙمـ ُمـ قمٚمؿ ُمقاىمع اًمٖمٞم٨م وُم٤م حيّمؾ سمف ُمـ احلٞم٤مة مل يًتقطمش  واًمري

قمد واًمؼمق سمؾ يًت٠مٟمس سمذًمؽ ويٗمرح سمف عم٤م يرضمق ُمـ وراِف  عم٤م ُمٕمف ُمـ اًمٔم ٚمٛم٦م واًمري

 ُمـ احلٞم٤مة واخلّم٥م.

٤م اعمٜم٤مومؼ وم٢مٟميف ىمد قَمٛمِ  ٌُف ومل جي٤موز سمٍمه اًمٔم ٚمٛم٦م ومل ير إٓ سمرىًم٤م يٙم٤مد خيٓمػ وأُمي َل ىمٚم

اًمٌٍم ورقمًدا قمٔمٞمًًم وفمٚمٛم٦م، وم٤مؾمتقطمش ُمـ ذًمؽ وظم٤مف ُمٜمف ومقوع أص٤مسمٕمف ذم 

ة عمٕم٤مٟمف وقمٔمؿ  قمد، وه٤مًمف ُمِم٤مهدة ذًمؽ اًمؼمق وؿمدي أذٟمٞمف ًمئئاي يًٛمع صقت اًمري

قمد اًم٘م٤مصػ ٟمقره ومٝمق ظم٤مِػ أن خيتٓمػ سمٍمه، ومٝمق ذم فمٚمٛم٦م يًٛمع أصقات اًمري 

سملم يديف ُمِمك ذم وقِف، وإن وم٘مد  ويرى ذًمؽ اًمؼمق اخل٤مـمػ، وم٢من أو٤مء ًمف ُم٤م

قء ىم٤مم ُمتحػًما ٓ ٞم ٥م  يدري أيـ يذه٥م وجلٝمٚمف ٓ اًمْمي يٕمٚمُؿ أني ذًمؽ ُمـ ًمقازم اًمّمي

ف، سمؾ ٓ ًُ ٤ٌَمت وطَمَٞم٤مشمف هق َٟمْٗم ٓي رقمًدا وسمرىًم٤م  اًميذي سمف طمَٞم٤مُة إْرِض واًمٜمي يدرك إ

 .(3)وفمٚمٛم٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عمحٛمقد اًمنميػ.17-16ش )إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن» (1)

 ( ٓسمـ اًم٘مٞمؿ.139-138ش )اًمتٗمًػم اًم٘مٞمؿ» (3)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ج ـ يت٘مٚميٌقن يمًم شمت٘مٚمي٥م احلرسم٤مء..

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ 

﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

        وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ېئ ېئ ىئ

 .[17 -11]ؾمقرة احلنم: {پپ پ ڀ ڀ

٥م ُمـ طم٤مل ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ُمع إظمقاّنؿ ذم اًمٙمٗمر  د؟! أمل شمتٕمجي -أمل شمر ي٤م حمٛمي

ؿ يٕمٞمِمقن ذم اعمديٜم٦م  -واًمٙمٗمر ُمٚمي٦م واطمدة؟! ؿ ُمث٤مر قمج٥م وهمراسم٦م ودهِم٦م، إّني إّني

ّمقن صمٞم٤مب اإلؾمئام وي تٙمٚميٗمقن آداسمف وي٘م٤مسمُِٚمقن اعمًٚمِِٛملم سملم فمٝمراين اعمًٚمٛملم ويت٘مٛمي

سمقضُمقه ـمٚم٘م٦م، وإذا ذهٌقا إمم إظمقاّنؿ ذم اًمٙمٗمر ُمـ هيقد سمٜمل اًمٜميْمػم وهمػمهؿ ىم٤مًمقا: 

سمـ ؾمٚمقل رأس  سمـ أب اهلل إٟمي٤م ُمٕمٙمؿ وؾمٜمٜمٍميمؿ وٟم٘م٤مشمؾ ُمٕمٙمؿ، يمًَم وَمَٕمؾ قمٌد

 اعمُٜم٤َموم٘ملم.

ؿ يت٘مٚميٌقن يمًم شمت٘مٚمي٥م احلرسم٤مء     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺}إّني

[14]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {      
(1). 

ذم هذه أي٤مت أسم٤مَن اهلل قمـ طم٘مٞم٘م٦م اعُمٜم٤َمومِ٘ملم وأظمئاىمٞمي٤متؿ اًمٙم٤مذسم٦م ومئا قمٝمد هلؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( حلٛمد اعمٜمّمقر. 91ش )إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ» (1)



 434 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

٦م وٓ ُمع اعم١مُمٜملم وٓ طمتيك ُمع إظمقاّنؿ اًميذيـ يمَٗمرُ  وا ُمـ أهؾ اًمِٙمَت٤مب ومَٛمَتك وٓ ذُمي

ٞمقف وصم٤مر ًمٚمحرب هم٤ٌمُره٤م يم٤مٟمقا أضمٌـ اًمٜمي٤مس وأذهلؿ  ُم٤م  ً محل اًمقـمٞمس وىمٕم٘مٕم٦م اًم

ؿ هِذه ُمثئًا ومَ٘م٤مَل ؾمٌح٤مٟمف:  وئ }وأسمٕمدهؿ قمـ اًمٜم ٍَمة واعم١ماَزَرة وميب اهلل حل٤مهِلِ

 {ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
 .[16]ؾمقرة احلنم:

ٌ ف طم٤مل اعُمٜم٤َمومِِ٘ملم اًميذيـ ظمَدقُمقا اًمٞمٝمقد ويمذسمقا قمٚمٞمٝمؿ  ذم هذا اعمثؾ يٛمٙمـ أن ٟمِم

، وهؿ ًمٞمًقا أهئًا هلذه اعمقاضمٝم٦م صمؿي ختٚميقا قمٜمٝمؿ  وأًم٘مقا هبؿ ذم ُمقاضمٝم٦م ضمٞمش احلؼ 

ٞمٓم٤من إْذ  ٤من ايمُٗمر وأهْمَراه وظَمَدقَمف.طمتيك ذاىمقا وسم٤مل أُمرهؿ، سم٤مًمِمي ًَ ىَم٤مَل ًملْٟم
(1). 

٤مم اًمٌَِٖم٤مل وأطمئام اًمَٕمَّم٤مومػم.. ًَ  د. أضم

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ائ }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

،  [4رة اعمٜم٤موم٘مقن:]ؾمق {ائەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ

ًٓ يٌٝمر اًمٜمي٤مفمريـ  ؿ ذوو هٞمئ٤مت ُمٝمٞم٦ٌم وأسمدان ضمًٞمٛم٦م يُمًٞم٧م روٟمً٘م٤م ومج٤م إّني

اًمٕم٤مروملم سمٔمقاهرهؿ وسمقاـمٜمٝمؿ، ًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وي٠مههؿ، خيدقمقن اًمٜمي٤مفمريـ ٓ

٤م  [4]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ۋ ۋ ۅ} ٤م اًمٕم٤مرومقن ومٞمدريمقن أّني أي رأي اًمَٕملْم، أُمي

اظمتؼمهؿ سمف اهلل واسمتئاهؿ ُمـ َٟمَْم٤مرة  م اًمَٕمَّم٤مومػم وُمع ُم٤مأضم٤ًمم اًمٌٖم٤مل وأطمئا

ٜم٦َم ذًم٘م٦م سمٚمٞمٖم٦م اٟمَ٘م٤مَدت  ًِ ـ هَلُؿ ذم هذا آسمتئاء سم٠مًْم ٦م أسمَداِّنؿ ومَ٘مْد ُمٙمي ٤مُمٝمؿ وِصحي ًَ أضْم

٤مُمٕملم وطمًـ  ًي ٦م اًمٌئاهم٦م وأرؾمـ اعمَٜمْٓمؼ وُمَٚمُٙمقا هب٤م إقمج٤مب اًم هلؿ ُمٕمٝم٤م أِزُمي

ٓمحل و ًي اًمٜمئمرة اًم٘م٤مسة اًميتل ًمٞمس هل٤م صم٘مؾ ذم ُمقازيـ إصٖم٤مِٝمؿ، إٟميف اإلقمج٤مب اًم

سمـ سمِمػم  سمٛمٜمٔمره روى اًمٜم ٕمًمن احلٙمؿ اًمٕم٤مدل قمغم اإلٟم٤ًمن، وم٤مإلٟم٤ًمن سمٛمخؼمه ٓ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( حلٛمد اعمٜمّمقر.98-97ش )إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ» (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ل  (1)ڤ ِد ُُمْْمَٖم٦ٌم إَِذا َصَٚمَح٧ْم َصَٚمَح » أٟميف ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌي ًَ َٓ َوإِني ذِم اجَل َأ

دُ  ًَ َد اجَل ًَ َدْت وَم ًَ ُف َوإَِذا وَم ُد يُمٚم  ًَ َٓ َوِهَل اًمَ٘مْٚم٥ُم  اجلَ ُف َأ  .(3)شيُمٚم 

ؾمقل  ح٤مسم٦م ذم جمٚمس اًمري ؿ جيٚمًقن ُمع اًمّمي وىمد أؾمٜمدوا فمٝمقرهؿ قمغم  ملسو هيلع هللا ىلصإّني

شمرى وٓ شمًٛمع وٓ شمٗم٘مف ؿمٞمًئ٤م ممي٤م ي٘مقل  ان اعمجٚمس يم٤مخلِم٥م اعمًٜميدة اًميتل ٓضمدر

شمٜمٗمذ شمقضمٞمٝم٤مت  ، ًم٘مد ران قمغم ىمٚمقهبؿ اًمٜم ٗم٤مق وؾمدي احلًد أسمقاهب٤م ًمٙمل ٓملسو هيلع هللا ىلص

ؾمقل  ؾمقل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمري  وهق حيدث أصح٤مسمف أو ملسو هيلع هللا ىلصإًمٞمٝم٤م، وهؿ وإن يم٤مٟمقا يًٛمٕمقن اًمري

ؿ ُمٜمٍموم ي٘مرأ قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م يٗم٘مٝمقن ممي٤م ي٘مقل  قن قمـ ذًمؽ يمٚم ف، ٟٓمزل ُمـ اًمقطمل وم٢مّني

دوه  ؿ شمٔم٤مهروا سمتّمدي٘مف وأىمًٛمقا قمغم ذًمؽ وأيمي گ گ گ }وم٘مًٝم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ّٕني

ذوا هذه  [1]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ڳ ڳڳ ؿ ذم ىمرارة أٟمٗمًٝمؿ ُيٙمذسمقٟمف وىمد اختي ٓي أّني إِ

ىًم٤م ئمٜمقن أٟميف يًؽم ومْمٞمحتٝمؿ وٟمٗم٤مىمٝمؿ: إيًمن اًم ًٗم٤م ممزي ڱ }ٙم٤مذسم٦م ضُمٜمي٦م وهمٓم٤مًء ُمزيي

ٌَٜم٤َمء  [1]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ں ں ڻ ڻ ، وهؿ ُمع يمذهبؿ ظم٤مُِٗمقَن ضم

 -طمٞمقان أو طمتيك ًمق يم٤مٟم٧م ُمٜم٤مداة إلٟم٤ًمن-ئمٜم قن ًمٗمرط ضُمٌٜمِٝمؿ أني يمؾي صٞمح٦م 

ىم٧م همٓم٤مء إُْمـ اعمَزييػ اًميذي  ٝم٦م هلؿ وٟم٤مزًم٦م قمٚمٞمٝمؿ، ٕني ظمَٞم٤مٟمَتٝمؿ ىمد ُمزي ُمقضمي

،  [364]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئۆئ }يًتٔمٚم قَن ْتَتف 

اوة هذا اًمٖمػم هؿ أقمداء اإلؾمئام احل٘مٞم٘مٞم قن وظمٓمرهؿ أؿمد  ُمـ همػمهؿ، ٕني قمد

ر  ر اهلل وطمذي فم٤مهرة ًمٚمٕمٞم٤من يقاضمٝمٝم٤م اعمًٚمٛمقن سم٤معمٜمٝم٩م اًميذي يٜم٤مؾمٌٝم٤م، وًمذًمؽ طمذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واسمـ  - ملسو هيلع هللا ىلص-سمـ ؾمٕمد سمـ صمٕمٚم٦ٌم إٟمّم٤مري...، ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل اًمٜمٕمًمن سمـ سمِمػم ( هق:... 1)

إٟمّم٤مري، اخلزرضمل، اسمـ أظم٧م قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م  -وي٘م٤مل: أسمق حمٛمد  -ص٤مطمٌف، أسمق قمٌد اهلل 

، وقُمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمّمٌٞم٤من -ملسو هيلع هللا ىلص-: وؾمٛمع ُمـ اًمٜمٌل ؿمٝمد أسمقه سمدر...: وًمد اًمٜمٕمًمن: ؾمٜم٦م اصمٜمتلم

 (.2/411ش )ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»سم٤مشمٗم٤مق. 

(، 13ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اإليًمن، سم٤مب: ومْمؾ ُمـ اؾمتؼمأ ًمديٜمف، سمرىمؿ: ) (3)

 (.1199سم٤مب: أظمذ احلئال وشمرك اًمِمٌٝم٤مت، سمرىمؿ: ) #وُمًٚمؿ، يمت٤مب: ،
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،  [21]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۓ ڭڭ ڭ ڭ}ُمـ اعمٜم٤َمومِِ٘ملم  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقًمف 

 .(1)يمٞمػ ُيٍَموُمقن قمـ ـمريؼ احلؼ  وهق واوٌح أسمٚم٩م

 يمَٛمثَؾ اًمَٙمْٚم٥م ُمثُٚمٝمؿ هـ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ } يمًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

]ؾمقرة  {ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ

 .[176إقمراف:

مل ُيٕمط  أو مل ُيدع ُأقمٓمل يٜمٞم٥م إمم احلَؼ  دقمل أو هق ُمثؾ اعمُٜم٤َمومِؼ ٓ ىم٤مل احلًـ:

 .(3)يم٤مًمَٙمْٚم٥م يٚمٝم٨ُم ـمرًدا وشَمريًم٤م

 و ـ ُمثٚمٝمؿ يمَّمْٗمقان قمٚمٞمف شمراب..

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ } ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ۈئ ۈئ } وهق اعمٜم٤مومؼ [364]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ

 [364]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ېئ ېئ ىئ ىئ} طمجر أُمٚمس [364رة:]ؾمقرة اًمٌ٘م {ېئ

٤ًٌم أُمٚمس ٓ {ىئ یی}ُمٓمر ؿمديد   {ی ی} رء قمٚمٞمف أي صٚم
ی ی جئ حئ مئ ىئيئ } اؾمتئٜم٤مف ًمٌٞم٤من ُمثؾ اعمٜم٤مومؼ اعمٜمٗمؼ ر٤ِمء اًمٜمي٤مسِ 

 .[364]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {جب حب خب مب ىب

ٝمؿ وومقق ذًمؽ إذا أٟمٗم٘مقا يم٤من إٟمٗم٤مىمٝمؿ ري٤مًء  واعمٜم٤موم٘مقن هؿ أسمخُؾ اًمٜمي٤مس وأؿمح 

ېئ ىئ ىئ ىئ یی }وؾمٛمٕم٦م ًمتح٘مٞمؼ أهمراٍض وتّمٞمؾ ُمٜم٤مومع.. 

 .[34]ؾمقرة احلديد: {ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( حلٛمد اعمٜمّمقر. 111-99) شإُمث٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ» (1)

مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده أو ُمـ ظمرضمف، وًمٙمـ ذيمره ص٤مطم٥م اًمٌحر اعمحٞمط ذم شمٗمًػمه سمدون قمزو  (3)

(4/433.) 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ز ـ أقمًمهلؿ يمناٍب سم٘مٞمَٕم٦ٍم..

، وهذا ُمثؾ آظمر  [29]ؾمقرة اًمٜمقر: {ڃ ڃ ڃ ڃ چ}ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

چ ڇ ڇ }أي اًمٕمٓمِم٤من  {چ چ}ًمٚمٛمٜم٤مومؼ واًم٘مٞمٕم٦م اًم٘م٤مع وهق اًم٘مرىمر 

د ٟمٌٞم٤ًّم  [29]ؾمقرة اًمٜمقر: {ڇ ڇ ڍ ڍ ٤م، وسمٛمحٛمي ي٘مقل: إني اعمٜم٤مومؼ أىمري سم٤مهلل رسمًّ

٤م ومل يٕمٛمؾ هلل ؿمٞمًئ٤م سمًم أىمري ًمف سمف واقمتٛمد قمغم اإلىمرار دون اًمقوم٤مء  ملسو هيلع هللا ىلص وسمًم ضم٤مء سمف طم٘مًّ

قمًمل، طمتيك إذا ص٤مر إمم أظمرة مل جيد صمقاب قمٛمٚمف إْذ مل يٙمٛمؾ هلل ومراِْمف سم٤مٕ

وطم٥ًم أني اهلل ُيثٞمٌف قمغم اإلىمرار دون اًمقوم٤مء سم٤مٕقمًمل، ومٙم٤من ُمثٚمف ُمثؾ اًمٕمٓمِم٤من 

ـي أٟميف ُم٤مء طمتيك إذا ضم٤مءه مل جيده ؿمٞمًئ٤م وهق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ې} اًميذي رأى هاسًم٤م ومٔم

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې

 .[18]ؾمقرة إسمراهٞمؿ: {ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ

اب ُمثؾ إىمراره حي٥ًم أٟميف أهمٜمك قمٜمف ؿمٞمًئ٤م طمتيك  واًمٕمٓمِم٤من ُمثؾ اعمٜم٤مومؼ واًمني

اُب  ٓي يمًم يٜمٗمع اًمني ي٠مشمٞمف اعمقت وم٢مذا ضم٤مءه اعمقت مل جيد إىمراره أهمٜمك قمٜمف ؿمٞمًئ٤م إ

ٞم ئ  [29]ؾمقرة اًمٜمقر: {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ}اًمٕمٓمِم٤من  ًي أي صمقاب قمٛمٚمف اًم

 .(1)وهق اًمٜمي٤مر

 . تؼبٝٗات ايٗظ١ٓ يًُٓافكني:2

ٜمي٦م شمِمٌٞمٝم٤مت ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم يمًم ورد ذم اًم٘مرآن ومٛمـ ذًمؽ:  ً  ورد ذم اًم

 أ ـ اعمٜم٤مومؼ يمِمجرة إرز..

َٓ :»ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ڤقمـ أب هريرة  ْرِع  ـِ يَمَٛمَثِؾ اًمزي  َُمَثُؾ اعم١ُْمُِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ًملسم٤ميض. 3/492ش )شمٗمًػم اهلرري» (1)
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َي٤مُح شَمِٗمٞم١مهُ  شَمَزاُل اًمر 
ٌُُف سَمئَاٌء، َوَُمَثُؾ اعمُٜم٤َمومِِؼ يَمَٛمَثِؾ ؿَمَجَرِة  (1) ـُ ُيِّمٞم َٓ َيَزاُل اعم١ُْمُِم َو

َتْحٍِمَ َتْ  َٓ  (3)إُْرزِ  ًْ ٞمخ٤من وهمػممه٤م، (2)شَتز  طَمتيك شَم  .(4)رواه اًمِمي

ىم٤مل: ىم٤مل  (6)ڤسمـ ُم٤مًمؽ  قمـ يمٕم٥م (1)شصحٞمحٞمٝمًم»وأظمرضم٤م أيًْم٤م ذم 

ْرعِ : »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  ـَ اًمزي ـِ يَمَٛمَثِؾ اخل٤َمَُم٦ِم ُِم َُمَثُؾ اعُم١ْمُِم
َي٤مُح  (7) قُمَٝم٤م شَمِٗمٞم١ُمَه٤م اًمر  ، شَمٍْمَ

٦مِ  ِؼ َُمَثُؾ إُْرَزِة اعمجذيي
ًة َوشَمْٕمِدهُل٤َم طَمتيك َي٠ْمشمَِٞمُف َأضَمُٚمُف، َوَُمَثُؾ اعُمٜم٤َمومِ َُمري

(8)  َٓ تِل  ٌَُٝم٤م  اًمي ُيِّمٞم

ٌء طَمتيك َيُٙمقَن اْٟمِجَٕم٤موُمُٝم٤م َرْ
ًة َواطِمَدةً  (9)  .(11)شَُمري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ، ًٓ  (.2/482ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»شمٗمٞم١مه: أي تريمف ومُتٞمٚمف يٛمٞمٜم٤ًم وؿمًم

ش اًمٜمٝم٤مي٦م»روف، وىمٞمؾ هق اًمّمٜمقسمر، اٟمٔمر: ؿمجرة إرز: هل ؿمجرة إرزن وهق ظمِم٥م ُمٕم (3)

 (.8ٓسمـ رضم٥م ص )ش هم٤مي٦م اًمٜمٗمع»( و1/28)

 (.1/294شُمًتحّمد: ُمـ احلّم٤مد وهق ىمٓمع اًمزرع، اًم٤ًمسمؼ ) (2)

أظمرضمف هبذا اًمٚمٗمظ ُمًٚمؿ، يمت٤مب: صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر، سم٤مب: ُمثؾ اعم١مُمـ يم٤مًمزرع وُمثؾ  (4)

 (.1231ذم اًمٌخ٤مري ٟمحقه، سمرىمؿ: )(، وهق 3819اعمٜم٤مومؼ يمِمجرة إرز، سمرىمؿ: )

( وُمًٚمؿ، يمت٤مب: 1231رواه اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اعمرى سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمٗم٤مرة اعمرض )ح/  (1)

 (.7373صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ، سم٤مب: ُمثؾ اعم١مُمـ يم٤مًمزرع واًمٚمٗمظ ًمف )ح/ 

ـ ؾمقاد سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ أب يمٕم٥م قمٛمرو سمـ اًم٘ملم سمـ يمٕم٥م سمهق: يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ  (6)

وص٤مطمٌف، وأطمد اًمثئاصم٦م اًمذيـ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕم٘مٌل، إطمدي. ؿم٤مقمر رؾمقل اهلل إٟمّم٤مري، اخلزرضمل، 

ظمٚمٗمقا، ومت٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ. ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم. وًمف قمدة أطم٤مدي٨م، شمٌٚمغ اًمثئاصملم، اشمٗم٘م٤م قمغم صمئاصم٦م ُمٜمٝم٤م، 

٤مهٚمٞم٦م أسم٤م سمِمػم. وىم٤مل اسمـ أب واٟمٗمرد اًمٌخ٤مري سمحدي٨م، وُمًٚمؿ سمحديثلم وىمٞمؾ: يم٤مٟم٧م يمٜمٞمتف ذم اجل

(. وىمد ذيمره قمروة ذم 1طم٤مشمؿ: يم٤من يمٕم٥م ُمـ أهؾ اًمّمٗم٦م، وذه٥م سمٍمه ذم ظمئاوم٦م ُمٕم٤موي٦م )

ُمٕمروم٦م »(، 132/ 3، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»اًمًٌٕملم اًمذيـ ؿمٝمدوا اًمٕم٘م٦ٌم. يٜمٔمر: 

 (.114/ 1، ًمٚمٌٖمقي )شُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م»(، 3266/ 1، ٕب ٟمٕمٞمؿ )شاًمّمح٤مسم٦م
 (.3/88ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»ُم٦م ُمـ اًمزرع: هل اًمٓم٤مىم٦م اًمٖمْم٦م اًمٚمٞمٜم٦م ُمٜمف، اٟمٔمر: اخل٤م (7)

 (.1/312اعمجذي٦م: هل اًمث٤مسمت٦م اعمٜمتّم٦ٌم، اًم٤ًمسمؼ ) (8)

 (.1/376اٟمجٕم٤مومٝم٤م: أي اٟم٘مئاقمٝم٤م، اًم٤ًمسمؼ ) (9)

(، 1219ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اعمرى، سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ذم يمٗم٤مرة اعمرض، سمرىمؿ: ) (11)

صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر، سم٤مب: ُمثؾ اعم١مُمـ يم٤مًمزرع وُمثؾ اعمٜم٤مومؼ يمِمجرة  وُمًٚمؿ، يمت٤مب:

 (.3811إرز، سمرىمؿ: )
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
يٗملم قمئاُم٦ٌم صم٤مسمت٦م ُمـ قمئاُم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وهل ومٗمل هذيـ احلديثلم ا ًمنمي

أُمٜمقه ومج٠مة دون ؾم٤مسمؼ إٟمذار، وهذا اًمٌئاء يٙمقن  اؾمتحّم٤مد اًمٌئاء هلؿ سمٕمد ُم٤م

إٟم٤مسم٦م ضمزاء همٞم ٝمؿ ومت٤مدهيؿ ذم  ىم٤مصٛم٦م ًمٔمٝمقرهؿ ومئا رضمٕم٦م سمٕمده وٓ جم٤مل ًمتقسم٦م أو

ٟمٞم٤م اًمٜم ٗم٤مق وسمٕمدهؿ قمـ اًمتيّمِديؼ وآؾمتَِ٘م٤مَُم٦م سمٞمٜمًم يّمٞم٥م اعم١مُِمٜمِ  ٌَئَاء ذم اًمد  لَم اًم

متحٞمًّم٤م هلؿ واظمت٤ٌمًرا ورومًٕم٤م ًمدَرضَم٤مِتؿ وشمْٙمِٗمػًما ًمًٞم ئ٤متؿ اعم٤مِوَٞم٦م وُمققمٔم٦م هلؿ طمتيك 

واعم١مُمـ يّم٤مب سم٤مًمٌئاء  (1)يم٤مٟمقا قمٚمٞمف يتيٕمٔمقا ويرضمٕمقا ذم اعمًت٘مٌؾ قمـ ذ ُم٤م

ْٟمٞم٤م وا ل اهلل ؾمٞمئ٤مشمف طمًٜم٤مت وُيٕمٔمؿ ًمف إضمر وهيٌف ُمـ ظمػمي اًمد  ٔظمرة، وىمد ومٞمٌد 

ٟمٞم٤م ُم٤م ٓ شُمٕمرف قمقاىمٌف ًمديف، واعمٜم٤مومؼ هُيٛمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ومئا  يٜمزع اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم اًمد 

ن قمٚمٞمف طمتيك يٚم٘مك اهلل وٓ طمًٜم٦م ًمف ٌيف وٓ يرقمقي، ًمٙمل هيق  يتٜم
طمتيك يٜمزل سمف ُمٚمُؽ  (3)

 اعمقِت.

ل وهٚم٦ٍم أني اعمٜم٤مومؼ صم٤مسم٧م ُمًت٘مٞمؿ ٓ اِل ٕوي سمًم طمقًمف وٓ يّمٞمٌف يت٠مصمير  وئمٝمر ًمٚمري

 يٜمزل سمٖمػمه ُمـ اًمٗمتـ واعمحـ واًمٌئاي٤م، يمًم شمٌدو ؿمجرة إرز صم٤مسمت٦م قمغم أصٚمٝم٤م ٓ ُم٤م

٤م طمًـ اعمٔمٝمر يمًم يٌدو ذًمؽ قمغم ؿمجرة  متٞمؾ ُمع ريح.. ويٌدو اعمٜم٤مومؼ أيًْم٤م ىمقيًّ

إرز ًم٘مقت٤م وؿمٛمقظمٝم٤م ومج٤مل ُمٜمٔمره٤م.. وًمٙمـ يمؾ  هذا خي٤مًمػ احل٘مٞم٘م٦م طمٞم٨ُم إني 

ەئ } يم٤مدت ٠مصمير سمًم طمقًمف وحي٥ًم يمؾي صٞمح٦م شمٜمزل سمٖمػمه ٟمزًم٧م قمٚمٞمف أواعمٜم٤مومؼ يت

إذا  -صمقاسمف وقم٘م٤مسمف-، وإٟميًم يٕمرف ىمدر هذا اًمٌئاء  [4]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {وئ وئ ۇئۇئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31ٓسمـ رضم٥م ص )ش هم٤مي٦م اًمٜمٗمع»اٟمٔمر:  (1)

( سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ُمرؾمؾ قمـ ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م 196-2/191ش )ُمّمٜمٗمف»روى قمٌد اًمرزاق ذم  (3)

ٟمف يٛمرض اًمرضمؾ اًمذي يمٜم٤م ٟمرى : ي٤م رؾمقل اهلل إملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل أصح٤مب اًمٜمٌل  $اًمًدود 

ن قمٚمٞمف قمٜمد  أٟمف ص٤مًمح ومٞمِمدد قمٚمٞمف قمٜمد ُمقشمف، ويٛمرض اًمرضمؾ اًمذي ُم٤م يمٜم٤م ٟمرى ومٞمف ظمػًما ومٞمٝمقي

د قمٚمٞمف قمٜمد ُمقشمف ٕن يٚم٘مك اهلل ٓ : »ملسو هيلع هللا ىلصُمقشمف؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل  إن اعم١مُمـ يٌ٘مك ُمـ ذٟمقسمف رء ومُٞمِمدي

ن قمٚمٞمف ٕ  ش. ن يٚم٘مك اهلل وٓ طمًٜم٦م ًمفذٟم٥م ًمف، وإن اعمٜم٤مومؼ شمٌ٘مك ُمـ طمًٜم٤مشمف رء ومُٞمٝمقي



 440 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

إضَْمر،  ٤مًمِقْزر ٓوم٤معمٜم٤موم٘مقن َيْ٘مُدُُمقَن يقم احل٤ًمب سم (1)يمِمػ اًمٖمٓم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ـِ  َذْي ؼم وآسمتئاء، وٟمٕمقد إمم اعمثٚملم اًمي وأهؾ اإليًمِن واًمتيْ٘مقى هلؿ أضُمقُرهؿ قَمغَم اًمّمي

سمح٤مل اعم١مُمـ واعمُٜم٤َمومؼ ذم إص٤مسم٦م اًمٌئاء وقمدُمف ٓؾمتخئاص رء ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصَضهَبًُم 

ُروس واًمِٕمؼَم.  اًمد 

رع ومت»: $رضم٥م  ىم٤مل اسمـ ثٞمؾ اعمٜم٤مومؼ واًمٗم٤مضمر واقمٚمؿ أني متثٞمؾ اعم١مُمـ سم٤مًمزي

جر اًمٕمٔم٤مم يِمتٛمؾ قمغم ومقاِد ضمٚمٞمٚم٦ٍم ومٜمذيُمر ُم٤م  يني اهلل ُمٜمٝم٤م: سم٤مًمِمي

 ومقاِد احلدي٨م:

جر ٓ -1 جر ىمقي  ُمًتٙمؼٌم ُمتٕم٤مفمؿ، وم٤مًمِمي رع وٕمٞمٌػ ُمًتْمٕمٌػ واًمِمي  أني اًمزي

رع سمخئاف ذًمؽ. قمـ  يت٠مصمير ُمـ طمرٍّ وٓ سمرٍد وٓ ُمـ يمثرة ُم٤مء وٓ ريح واًمزي

ل   ڤه٥م سمـ و طم٤مرصم٦م يُمْؿ سم٠َِمْهِؾ اجلَٜمي٦ِم َوَأْهِؾ » ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌي َٓ ُأظْمؼِمُ َأ

يُمْؿ اًمٜمي٤مرِ  َٓ ُأظْمؼِمُ ُه، َأ سََمري َٕ َؿ قَمغَم اهللِ  ًَ َتْْمَٕمٍػ ًَمْق َأىْم ًْ ، َأْهُؾ اجلَٜمي٦ِم يُمؾ  َوِٕمٞمٍػ ُُم

َتْٙمؼِمٍ  (2)ضَمَقاظ (3)ِؾ اًمٜمي٤مِر؟ يُمؾ  قُمُتؾٍّ سم٠َِمهْ  ًْ ، وم٤معم١مُمٜمقن هم٤مًمٌٝمؿ  (4)شُُم

ؿ اؿمتٖمٚمقا سمٕمًمرة  ُمًتْمٕمٗمقن ذم فم٤مهر أضم٤ًمُمٝمؿ وًم٤ٌمؾمٝمؿ ويمئاُمٝمؿ ّٕني

٦م ومٞمٙم٤مسمدون هب٤م  ىمٚمقهبؿ وأرواطمٝمؿ قمـ قمًمرة أضم٤ًمدهؿ وم٘مٚمقهبؿ صم٤مسمت٦ٌم ىمقيي

٤مىمي٦م ذم ـم٤مقم٦م اهلل، سمٞمٜمًم اعمٜم٤موم٘مق ن ُمقصقومقن سمحًـ إضم٤ًمم ومت٤مُمٝم٤م إقمًمل اًمِمي

ؿ اؿمتٖمٚمقا هب٤م قمـ  ٟمٞم٤م وطمًـ اعم٘م٤مل واًمٗمّم٤مطم٦م ّٕني ت٤م ومئا شم٘مٚمٌٝم٤م ري٤مح اًمد  وىمقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.14ص )ش هم٤مي٦م اًمٜمٗمع»اٟمٔمر:  (1)

 (.2/181ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»اًمٕمتؾ: هق اًمِمديد اجل٤مذم واًمٚمٗمظ ُمـ اًمٜم٤مس، اٟمٔمر:  (3)

ش اًمٜمٝم٤مي٦م»اجلقاظ: هق اجلٛمقع اعمٜمقع، وىمٞمؾ: يمثػم اًمٚمحؿ اعمخت٤مل ذم ُمِمٞمتف، وىمٞمؾ: اًم٘مّمػم اًمٌٓملم،  (2)

(1/216.) 

(، وُمًٚمؿ، 4624، سمرىمؿ: ){ائ ەئ ەئ وئ}: اًمتٗمًػم، سم٤مب: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب (4)

 (.3812/1يمت٤مب: اجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م، سم٤مب: اًمٜم٤مر يدظمٚمٝم٤م اجل٤ٌمرون واجلٜم٦م يدظمٚمٝم٤م اًمْمٕمٗم٤مء، سمرىمؿ: )
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
قِمًَمرة ىمٚمقهِبؿ ومٌقاـِمٜمُٝمؿ ظمراب وُمٕم٤مٟمٞمٝمؿ وم٤مرهم٦ٌم وىمٚمقهُبؿ وٕمٞمٗم٦ٌم ذم هم٤مي٦م 

ٕمػ شمتئاقم٥م هب٤م إهقاء اعمْمٚمي٦م   {ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ}اًمْمي
 .[4]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن:

ُيًتْمٕمػ ويٓمٛمع ومٞمف يمؾ  أطمد ًم٘مرب  -يم٤مًمًٜم٤مسمؾ وٟمحقه٤م-. إن صمٛمرة اًمزرع 3 

شمٜم٤موًمف، ومٞمٓمٛمع أدُمل ذم إيمؾ ُمٜمف وذم ىمٓمٕمف وذم هىمتف، واًمٌٝم٤مِؿ ذم رقمٞمف 

اًمٜمي٤مس وي١مذوٟمف  واًمٓميػم ذم إيمؾ ُمٜمف ويمذًمؽ اعم١مُمـ ُيًتْمٕمػ ومٞمٕم٤مديف قمٛمقم

٤م اًمٙم٤مومر واعمٜم٤مومؼ واًمٗم٤مضمر اًميذي يم٤مٕرز وم٢مٟميف ٓ ُيٓمٛمع ومٞمف ومئا  ًمٖمرسمتف سمٞمٜمٝمؿ، وأُمي

ي٤مح شمزقمزع سمدٟمف، وٓ يٓمٛمع ذم شمٜم٤مول صمٛمرشمف ُٓمتٜم٤مقمٝم٤م.. وإني اعم١مُمـ يٛمٌم  اًمر 

ُمع اًمٌئاء يمٞمٗمًم ُمِمك سمف ومٞمٚملم ًمف ومٞم٘مٚمٌف اًمٌئاء يٛمٜم٦ًم وينًة، ومٙمٚميًم أداره اؾمتدار 

قء،   ً ُمٕمف ومتٙمقن قم٤مىمٌتف اًمٕم٤مومٞم٦م ُمـ اًمٌئاء وطمًـ اخل٤ممت٦م ويقىمك ُمٞمت٦م اًم

جرة  شمف وشمٕم٤مفمٛمف يت٘م٤موى قمغم إىمدار ويًتٕميص قمٚمٞمٝم٤م. يم٤مًمِمي واعمٜم٤مومؼ ًم٘مقي

ي٤مح وٓ شمتٓم٤مُمـ تل شمًتٕميص قمغم اًمر  ي٘مقى  ُمٕمٝم٤م ريح قم٤مصػ ٓ (1)اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمي

 قمٚمٞمٝم٤م ومت٘مٚمٕمف ُمـ أصٚمف سمٕمروىمف ومتٝمٚمٙمف.

ُمٜمف وٕمٞمٗم٦م وئٞمٚم٦م إٓ أٟمف يت٘مقى سمًم خيرج ُمٕمف وطمقًمف  (3)رع وإن ـم٤مىم٦م. أني اًمزي 2

ل   رع  ڤوأصح٤مسمف  ملسو هيلع هللا ىلصويٕمتْمد سمف ىم٤مل شمٕم٤ممم: ذم متثٞمؾ اًمٜمٌي ٱ }سم٤مًمزي

ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ 

،  [39]ؾمقرة اًمٗمتح: {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/368ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»ـم٤مُمـ: أي طمٜمك، اٟمٔمر:  (1)

 (.9/344ًمألزهري )ش تذي٥م اًمٚمٖم٦م»اًمٓم٤مىم٦م: اًمِمٕم٦ٌم،  (3)
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٤ًٌم وم٢مني سمٕمْمٝم٤م ٓ جر اًمٕمٔم٤مم هم٤مًم يِمد سمٕمًْم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤موم٘ملم:  سمخئاف اًمِمي

﮸ ﮹﮺}  .[14]ؾمقرة احلنم: {﮶ ﮷ 

رع ُيٜمتٗمع سمف سمٕمد طمّم٤مده، وم٢مٟميف حيّمده أرسم٤مسمف صمؿي يٌ٘مك ُمٜمف سمٕمد طمّم٤مده ُم٤م4  . َأني اًمزي

يٚمت٘مٓمف اعم٤ًميملم وشمرقم٤مه اًمٌٝم٤مِؿ وشم٠ميمٚمف اًمٓميػم، ورسميًم اؾمتخٚمػ سمٕمْمف وم٠ُمظمرج 

ُيٜمتٗمع  ُمراًرا وهٙمذا اعم١مُمـ يٛمقت وخُيٚمػ ُم٤م يٜم٧ٌم ُمـ صم٤مٟمٞم٦م، وسمٞمع ُمٜمف احل٥م  ُم٤م

٤م اعمٜم٤مومؼ وم٢مٟميف إذا  صدىم٦م ضم٤مري٦م أو سمف ُمـ قمٚمؿ ٟم٤مومع أو وًمد ص٤مًمح يدقمق ًمف.. وأُمي

جرة اعمٜمجٕمٗم٦م ٓ  اىمتٚمع ُمـ إرض مل يٌؼ ومٞمف ٟمٗمع سمؾ رسميًم يم٤من أيمثر ضًرا يم٤مًمِمي

ٓي ًمقىمٞمد اًمٜمي٤مر.  شمّمٚمح إ

رع ُم٤ٌمرك ذم محٚمف، ىم٤م1 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ }ل ؾمٌح٤مٟمف: . أني اًمزي

جرة  [361]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ژ ڑ ڑک ٤ًٌم–وهٙمذا اعم١مُمـ ًمٞمس يمتٚمؽ اًمِمي  -هم٤مًم

ٌي٦م ممي٤م شُمٖمرس ُمٜمف ٓ شمزيد قمغم إٟم٤ٌمت ؿمجرة واطمدة ُمٜمٝم٤م وهذا هق  ٕني يمؾي طم

 طم٤مُل اعُمٜم٤َمومِؼ.

رع هق ىمقت أدُمٞملم وهمذاؤهؿ وؾم٥ٌم حلٞم٤مة  . أني 6 احل٥مي اًميذي يٜم٧ٌم ُمٜمف اًمزي

أسمداّنؿ، ويمذًمؽ اإليًمن هق ىمقت اًم٘مٚمقب وهمذاء إرواح وؾم٥ٌم طمٞم٤مت٤م، 

ٜمُقسَمر وٟمحقه ومٚمٞمس هل٤م يمٌػم ٟمٗمع، ورسميًم ٓ ٤م إؿمج٤مر اًمٕمٔم٤مم يم٤مًمّم  ر  وأُمي ُيتيي

 .(1)أطمٞم٤مًٟم٤مسمٗم٘مده، ومذًمؽ ُمثؾ اعمٜم٤مومؼ ًم٘مٚمي٦م ٟمٗمٕمف واٟمٕمداُمف 

 ب ـ اًمؽمد د سملم اعمٕمًَٙمَريـ..

اعمٜم٤مومؼ ُمٝمزوز اعم٤ٌمدئ ُمتٕمث ر اعمٜمٝم٩م ُيْٛمِز قمغم طم٤مل وُيّْمٌِح قمغم آظمر وىمد وصٗمف 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گگ  گ ک کک  ک ڑ ڑ} اهلل سمذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مل:

 .[142]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڱ ڱ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سمتٍمف.23-21-39-37-31-33ٓسمـ رضم٥م ص )ش هم٤مي٦م اًمٜمٗمع»اٟمٔمر:  (1)
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يٕمٜمل اعمٜم٤موم٘ملم حمػميـ سملم إيًمن واًمٙمٗمر.. ومئا هؿ ُمع »: $يمثػم  ىم٤مل اسمـ

٤مر فم٤مهرً  ا وسم٤مـمٜم٤ًم سمؾ فمقاهرهؿ ُمع اعم١مُمٜملم فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم.. وٓ هؿ ُمع اًمٙمٗمي

اعم١مُمٜملم وسمقاـمٜمٝمؿ ُمع اًمٙم٤مومريـ وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمؽميف اًمِمؽ  ومت٤مرة يٛمٞمؾ إمم ه١مٓء 

 [31]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ}وشم٤مرة يٛمٞمؾ إمم أوًمئؽ 

]ؾمقرة  {گ گگ گ ک کک  ک ڑ ڑ} ، ىم٤مل جم٤مهٌد قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:

يٕمٜمل  [٤142مء:]ؾمقرة اًمٜمً {گ گ گگ} ملسو هيلع هللا ىلص، يٕمٜمل أصح٤مب حمٛمد  [142اًمٜم٤ًمء:

 .(1)شاًمٞمٝمقد

َِِرةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصيِمٝمد ًمذًمؽ ىمقًمف  ٤مِة اًمَٕم٤م  شَمْٕمػَمُ إمم  (3)َُمَثُؾ اعمُٜم٤َمومِِؼ يمَٛمَثِؾ اًمِمي
سَملْمَ اًمَٖمٜمََٛملْمِ

ة ة َوإمَِم َهِذه َُمري ٌَعُ  َٓ  َهِذِه َُمري تٝمًَم شَمْت  .(2)ششَمْدِري أيي

 اهلل  يم٤من ي٘مص وقمٜمده قمٌد (4) سمـ قمٛمػم وذم رواي٦م قمٜمد أمحد أن قمٌٞمد

٤مِة سَملْمَ »: ملسو هيلع هللا ىلص، ىم٤مل قمٌٞمد: ىم٤مل رؾمقل اهلل ڤاسمـ قمٛمر  َُمَثُؾ اعُمٜم٤َمومِِؼ يَم٤مًمِمي

 َٟمَٓمَحْتٝمَ  (1)َرسمِٞمَْملْمِ 
ِ
ء َٓ  َٟمَٓمَحْتَٝم٤مإَِذا َأشَم٧ْم َه١ُم

ِ
ء َٓ قمٛمر ًمٞمس  وم٘م٤مل اسمـ ش٤م َوإَِذا َأشَم٧ْم َه١ُم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ/ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل. 3/122ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (1)

 اعمؽمددة سملم اًم٘مٓمٞمٕملم، اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (3)

(، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 3784أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب: صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم، سم٤مب: سمدون، سمرىمؿ: ) (2)

 .ڤ

سمـ ىمت٤مدة سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر، اًمٚمٞمثل، اجلٜمدقمل، اعمٙمل، اًمقاقمظ، اعمٗمن وًمد ذم هق: قمٌٞمد سمـ قمٛمػم  (4)

. وطمدث قمـ أسمٞمف وقمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمكم وأب ذر وقم٤مِِم٦م وأب ُمقؾمك ملسو هيلع هللا ىلصطمٞم٤مة اًمرؾمقل 

اهلل سمـ قمٌٞمد وقمٓم٤مء سمـ أب رسم٤مح  وهمػمهؿ. طمدث قمٜمف اسمٜمف قمٌد ڤإؿمٕمري واسمـ قم٤ٌمس 

ٚمٞمٙم٦م وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر وهمػمهؿ. ويم٤من ُمـ صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم وأِٛمتٝمؿ سمٛمٙم٦م. ىم٤مل اسمـ ُمٕملم واسمـ أب ُم

وأسمق زرقم٦م: صم٘م٦م، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت. وىم٤مل اًمٕمجكم: ُمٙمل شم٤مسمٕمل صم٘م٦م ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم. 

/ 7ش )تذي٥م اًمتٝمذي٥م»يروى قمـ جم٤مهد ىم٤مل: ٟمٗمتخر قمغم اًمت٤مسمٕملم سم٠مرسمٕم٦م ومذيمره ومٞمٝمؿ. يٜمٔمر: 

 (.212/ 2، ٓسمـ إصمػم )شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 116/ 4، ًمٚمذهٌل )ش أقمئام اًمٜمٌئاءؾمػم»(، 371
( 7/111اًمرسمٞمض: اًمٖمٜمؿ ٟمٗمًٝم٤م واًمرسمض ُمقوٕمٝم٤م اًمذي شمرسمض ومٞمف ورسمض اًمٖمٜمؿ: ُم٠مواه٤م ) (1)

 ش.ًم٤ًمن اًمٕمرب»
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ىم٤مل  شلْمِ يَمَِم٤مٍة سَملْمَ هَمٜمَٛمَ »: ملسو هيلع هللا ىلص، إٟميًم ىم٤مل رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصيمذًمؽ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ٞمخ وهمْم٥م، ومٚمًمي رأى ذًمؽ اسمـ (1)وم٤مطمتٗمظ ىم٤مل: أُم٤م إين  ًمق مل  ڤقمٛمر  اًمِمي

د ذًمؽ قمٚمٞمؽ أؾمٛمٕمف مل َأرد 
(3). 

ل   ڤ قمٛمر وذم رواي٦ٍم قمٜمد ُمًٚمؿ قمـ اسمـ َُمَثُؾ اعُمٜم٤َمومِِؼ »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌي

 شَمْٕمػَمُ إِمَم َهِذه َُمري 
َرِة سَملْمَ اًمَٖمٜمََٛملْمِ

ِِ ٤مِة اًمَٕم٤م ةيَمَٛمَثِؾ اًمِمي  .(2)شة َوإمَِم َهِذه َُمري

صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وىم٤مل اسمـ صمٜم٤م يزيد طمدي  ڑ ڑ} ضمرير:طمدي

، ي٘مقل: ًمٞمًقا سمٛم١مُمٜملم خمٚمّملم  [142]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {گ گگ گ ک کک  ک

ك، ىم٤مل: وذيم طملم سم٤مًمنم  يم٤من ييب ُمثئًا  ملسو هيلع هللا ىلصر ًمٜم٤م أني ٟمٌلي اهلل وٓ ُمنميملم ُمٍم 

ًمٚمٛم١مُمـ وًمٚمٛمٜم٤مومؼ وًمٚمٙم٤مومر، يمٛمثؾ رهط صمئاصم٦م دومٕمقا إمم َّنَر، ومقىمع اعم١مُمـ وم٘مٓمع، 

صمؿي وىمع اعمٜم٤مومؼ طمتيك إذا يم٤مد يّمؾ إمم اعم١مُمـ ٟم٤مداه اًمٙم٤مومر: أن هٚمؿي إزمي وم٢مين  أظمِمك 

قمٜمده، ومًم زال  يص ًمف ُم٤مقمٚمٞمؽ، وٟم٤مداه اعم١مُمـ: أن هٚمؿي إزمي وم٢مني قمٜمدي وقمٜمدي: حي

ىمف، وإني اعمٜم٤مومؼ مل يزل ذم ؿمؽٍّ وؿمٌٝم٦م طمتيك أشمك  د سمٞمٜمٝمًم طمتيك أشمك أذى ومٖمري اعمٜم٤مومؼ يؽمدي

َُمَثُؾ اعمُٜم٤َمومِِؼ » يم٤من ي٘مقل: ملسو هيلع هللا ىلصقمٚمٞمف اعمَْقت وهق يمذًمؽ، ىم٤مل: وذيمر ًمٜم٤م أني ٟمٌلي اهلل 

، َرَأْت هَمٜمًًَم قمغَم  (4)يمَٛمَثؾ صَم٤مهِمَٞم٦م ْتَٝم٤م وَمَٚمْؿ شَمْٕمِرْف سَملْمَ هَمٜمََٛملْمِ  .(1)ش ٟمِمٍز وَم٠َمشَمْتَٝم٤م َوؿَم٤مُمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش.ًم٤ًمن اًمٕمرب(. »7/443اطمتٗمظ: همْم٥م ) (1)

واًمراوي قمٜمف يزيد سمـ ه٤مرون ؾمٛمع ( وومٞمف اعمًٕمقدي اظمتٚمط، 3/23ش )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم  (3)

ُمٜمف سمٕمد آظمتئاط. ذيمر اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل وىمد ذيمر أن هذه اًمرواي٦م ومٞمٝم٤م اعمًٕمقدي 

 (.3/124، سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ )ششمٗمًػم اسمـ يمثػم»وهق خمتٚمط ًمٙمٜمف ُمت٤مسمع. اٟمٔمر: 

 (.3784رواه ُمًٚمؿ، يمت٤مب: صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ، سم٤مب: سمدون، سمرىمؿ ) (2)

اًمثي٤مهِمَٞم٦م: اًمِم٤مة. وُم٤م ًمف صم٤مغ وٓ راغ وٓ صم٤مهمٞم٦م وٓ راهمٞم٦م: اًمث٤مهمٞم٦م اًمِم٤مة واًمراهمٞم٦م اًمٜم٤مىم٦م أي: ُم٤م ًمف  (4)

ش ًم٤ًمن اًمٕمرب»ؿم٤مة وٓ سمٕمػم. وشم٘مقل: ؾمٛمٕم٧م صم٤مهمٞم٦م اًمِم٤مء أي صمٖم٤مءه٤م، اؾمؿ قمغم وم٤مقمٚمف. يٜمٔمر: 

(14 /112.) 

 وًمٙمٜمف ُمرؾمؾ. ( قمـ ىمت٤مدة سمًٜمد صحٞمح1/226ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (1)
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ه وضمٕمؾ إني اهلل شمٕم٤ممم ُمٞميز ُمٕمًٙمر أهؾ اإليًمن وضُمٜمَْده قمـ ُمٕمًٙمر اًمٙمٗمر وضُمٜمْدِ 

يب جت } ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: (1)سمٞمٜمٝمًم طم٤مضمَز اإليًمن سم٤مهلل واًمٙمٗمر سم٤مًمٓمي٤مهمقت

 [316]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حجمج

ـملم وُمـ صم ، ٓ ٓي ُمـ ورمي هبذيـ اًمنمي ؿي يٜمْمؿ  يَتَج٤مَوزه إمم ُمٕمًٙمر أهؾ اإليًمن إ

مل يٙمـ ذم ُمٕمًٙمر  -ومه٤م ُمتئازُم٤من-إمم أهؾ اإليًمن، وُمـ مل يقف  هبًم مجٞمًٕم٤م 

ذم ىمٚمٌف ُمـ اقمت٘م٤مد  اإليًمن، وم٢مْن يَم٤مَن يمٗمره سم٤مهلل وإيًمٟمف سم٤مًمٓمي٤مهمقت فم٤مهًرا ئمٝمر ُم٤م

٤مر ٓ ري٥م ذم ذًمؽ وإن يم٤من يمٗمره سم٤مهلل وإيًمٟمف سم٤مًمٓمي٤مهمقت سم٤مـمٜم٤ًم  ومٝمق ذم ُمٕمًٙمر اًمٙمٗمي

يًتٓمٞمع أن ئمٝمره، سمؾ ئمٝمر ظمئاومف ُمـ اًمٙمٗمر سم٤مًمٓمي٤مهمقت  سم٘مٚمٌف ًمٙمٜميف ٓيٕمت٘مده 

٤م، ُمذسمذب واإليًمن سم٤مهلل، ومٝمذا هق اعمٜم٤مومؼ ٟمٗم٤مىًم٤م اقمت٘م٤مديًّ
إمم  سملم اعمٕمًٙمريـ ٓ (3)

ه١مٓء سمًم يٕمت٘مده سم٘مٚمٌف ُمـ يمٗمر سم٤مهلل شمٕم٤ممم وٓ إمم أوًمئؽ سمًم ئمٝمره ُمـ يمٗمر 

د ٓسم٤مًمٓمي٤مهمقت وإيًَمن سم٤مهلل، وهق ذم احلَ   وإن  ِ٘مٞم٘م٦م ُمؽَمد 
ِ
ء َٓ  وٓ إمم ه١م

ِ
ء َٓ إِمَم ه١م

٤ًٌم ىَم٤مَل شَمٕم٤ممم: ئَال هَم٤مًم  کک  ک ڑ ڑ} يم٤مٟم٧م اًمٜميتٞمَج٦م أٟميف ُمع ىمقم اًمُٙمْٗمر واًمْمي

، يَمًَم أني اهلل  [142]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گگ  گ ک

َٙمر أهؾ اًمٓمي٤مقَم٦م وآُمتَِث٤مل قمـ ُمٕمًٙمر اًمِٕمّْمَٞم٤من هلل شَمَٕم٤ممم. ومّم٤مر  ۵ ًْ ُمٞميز ُمٕم

ٙمر اإل ًْ ْٟمٞم٤م سملم ُمَٕم ٙمر اًمُٙمٗمر اعمُٜم٤َمومِؼ ذم اًمد  ًْ يًَمِن واًمٓمي٤مقم٦م وآُْمتَِث٤مل، وُمَٕم

ٍت: َٓ  واًمِٕمّْمٞم٤من، وي١مول طم٤مًمف ذم ّن٤مي٦م اعمَٓم٤مِف إمم إطْمَدى صَمئَاث طَم٤م

 إومم: إذا شم٤مب اعمٜم٤مومؼ وحلؼ سمٛمٕمًٙمر اإليًمن..

ٙمر اإليًَمِن واًمٓمي٤مقم٦ِم سمتقسَمتِِف ُمـ اًمٜم َٗم٤مِق واقمتّم٤مُِمِف سم٤مهلل  ًْ أْن َيْٚمَحَؼ اعمٜم٤َمومُؼ سمٛمَٕم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.214ص )ش ُمٗمردات اًمراهم٥م»اًمٓم٤مهمقت: قم٤ٌمرة قمـ يمؾ ُمتٕمد ويمؾ ُمٕمٌقد ُمـ دون اهلل،  (1)

ص ش ُمٗمردات اًمراهم٥م»ؾ شم٤مرة إمم اعم١مُمٜملم وشم٤مرة إمم اًمٙم٤مومريـ، اٟمٔمر: ُِمذسمذب: أي ُمْمٓمرب ُم٤م (3)

(181.) 
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ }، ىم٤مَل اهلل شمٕم٤ممم: ۴وإظمئاص ديٜمف يمٚم ف هلل 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

]ؾمقرة {ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ل   ڤقمٛمر  ، قمـ اسمـ [146 -141اًمٜم٤ًمء:  إذ ضم٤مءه  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد اًمٜمٌي

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصومجٚمس سملم يدي رؾمقل اهلل  (1)ڤسمـ زيٍد  َٚم٦مطمْرُمَ 

٤مٟمِِف، واًمٜم َٗم٤مق هٝمٜم٤م وأؿم٤مر سمٞمده إمم َصْدِره وٓ يذيمر  ًَ اإليًمن هٝمٜم٤م وأؿم٤مر سمٞمده إمم ًم

ل   ٓي ىمٚمٞمئًا، ومًٙم٧م قمٜمف اًمٜمٌي د ذًمؽ قمٚمٞمف، وؾمٙم٧م طَمْرَُمَٚم٦م، وم٠مظَمَذ اًمٜمٌل   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إ ومردي

٤مِن طَمْرَُمٚمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ًَ ٤ًٌم ؿَم٤ميمًِرا َواْرُزىْمُف »٦م وم٘م٤مَل: سمٓمرف ًم ٤مًٟم٤م َص٤مِدىًم٤م َوىَمْٚم ًَ
اًمٚميُٝمؿي اضْمَٕمْؾ ًَمُف ًمِ

ْ َأُْمَرُه إمَِم اخلػَْمِ  ٌ ٜمِل، َوَصػم 
ـْ حُيِ ٌ ل َوطُم٥مي َُم ، وم٘م٤مل طمرُمٚم٦م: ي٤م رؾمقل اهلل إني زم شطُم

ل   ـْ ضَم٤مَءَٟم٤م : »ملسو هيلع هللا ىلصإظمقاًٟم٤م ُمٜم٤موم٘ملم يمٜم٧م ومٞمٝمؿ رأؾًم٤م، أومئا أدًم ؽ قمٚمٞمٝمؿ؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌي ، َُم َٓ

َٓ يَمًَم ضِمْئَتٜم٤َم اؾْمَتْٖمَٗمْرَٟم٤م ًَمُف يَمًَم اؾْمَتْٖمَٗمْرَٟم٤م ًَمَؽ  ـْ َأَسي قَمغَم َذْٟمٌِِف وَم٤مهلُل َأْومَم سمِِف َو ، َوَُم

ا (3)خَتِْرْق   .(2)شقَمغَم َأطَمٍد ؾِمؽْمً

ومج٤مء  -ڤُمًٕمقد  يٕمٜمل: اسمـ–اهلل  قمـ إؾمقد ىم٤مل: يمٜمي٤م ذم طَمْٚمَ٘م٦م قمٌد

ىم٤مل إؾمقد: ، ًم٘مد أٟمزل اًمٜم ٗم٤مق قمغم ظمػم ُمٜمٙمؿ ل:طمذيٗم٦م طمتك ىم٤مم قمٚمٞمٜم٤م ومًٚمؿ صمؿ ىم٤م

]ؾمقرة  {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}ؾمٌح٤من اهلل إن اهلل ي٘مقل: 

ؿ قمٌد[141اًمٜم٤ًمء: ًي ق  اهلل وضمٚمس طمذيٗم٦م ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمًجد، وم٘م٤مم قمٌد ، ومتٌ اهلل ومتٗمري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمٕمروم٦م »طم٤مرصم٦م، مل يرد ًمف ذيمر إٓ ذم هذا احلدي٨م. يٜمٔمر:  ، أطمد سمٜملهق: طمرُمٚم٦م سمـ زيد إٟمّم٤مري (1)

ش ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»(، 711/ 1، ٓسمـ إصمػم)شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، 864/ 3ٕب ٟمٕمٞمؿ )ش اًمّمح٤مسم٦م

 (.44/ 3ش )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، 286ٓسمـ ُمٜمده )ص: 

 (.3/36ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»اخلرق: اًمِمؼ.  (3)

(: ورضم٤مًمف 9/411ش )جمٛمع اًمزواِد»(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 2471)ش اًمٙمٌػم»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (2)

 (2471سمرىمؿ )ش ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب»رضم٤مل اًمّمحٞمح. وهق ذم 
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وم٠مشمٞمتف، وم٘م٤مل طمذيٗم٦م قمج٧ٌم ُمـ وحٙمف وىمد قمَرَف ُم٤م أصح٤مسمف، ومرُم٤مين سم٤محلّم٤مة 

ىمٚم٧ُم ًم٘مد ُأٟمزل اًمٜم ٗم٤مق قمغم ىمقم يم٤مٟمقا ظمػًما ُمٜمٙمؿ، صمؿي شم٤مسُمقا، ومَت٤مَب اهلل قمٚمٞمٝمؿ
(1). 

ؿ يم٤مٟمقا ُمـ ـمٌ٘م٦م   ىمقًمف: ًم٘مد ُأٟمزل اًمٜم َٗم٤مق قمغم ىمقٍم ظمػم ُمٜمٙمؿ، أي اسمتٚمقا سمف ّٕني

ـي ا ح٤مسم٦م ومٝمؿ ظمػم ُمـ ـمٌ٘م٦م اًمتي٤مسمٕملم، ًمٙم وا وٟم٤موم٘مقا ومذه٧ٌم اًمّمي هلل اسمتئاهؿ وم٤مرشمد 

ر اًمذيـ ظم٤مـمٌٝمؿ  ٦م، ومٙم٠مني طمذيٗم٦م طمذي ٦م ُمٜمٝمؿ، وُمٜمٝمؿ ُمـ شم٤مب ومٕم٤مَدت هلؿ اخلػميي اخلػميي

رهؿ ُمـ اخلُُروج ُمـ اإليًَمِن ٕني  وا وم٢مني اًم٘مٚمقب شمت٘مٚمي٥م، ومحذي وأؿم٤مر هلؿ أن ٓ يٖمؽم 

ؿ وإن يم٤مٟمق َ هلؿ أّني ا ذم هم٤مي٦م اًمُقصُمقق سم٢ميًَمِّنؿ ومئا يٜمٌٖمل هلؿ أن إقمًَمَل سم٤مخل٤َممِت٦َم، وسملمي

ح٤مسم٦م يم٤مٟمقا ظمػًما ُمٜمٝمؿ، وُمع  ِذيـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ وهؿ اًمّمي ي٠مُمٜمقا َُمْٙمَر اهلل، وم٢مني اًمٓميٌَ٘م٦م اًمي

تل ُمـ سمٕمدهؿ أُمٙمـ ُمـ اًمقىمقع ذم ُمثؾ  ذًمؽ ُوضمد سمٞمٜمٝمؿ ُمـ ارشمدي وَٟم٤موَمَؼ، وم٤مًمٓميٌَ٘م٦م اًمي

ؿ قمٌد ًي ٤ًٌم ُمـ صدق ُم٘م٤مًمتفاهلل، يم٠مٟمي  ذًمؽ، وىمقًمف: ومتٌ ؿ شمٕمج  ًي ف شمٌ
(3). 

َٙمريـ.. ًْ  اًمث٤مٟمٞم٦م: سم٘م٤مء اعمٜم٤مومؼ قمغم شمرد ده سملم اعمَٕم

 طمتيك يٛمقَت  هذه ؾمٛم٦م ُمـ ؾِمًَمت اعمٜم٤َمومِِ٘ملم ذم يمقٟمِف ٓ
ِ
ء َٓ  وٓ إمم ه١م

ِ
ء َٓ إمم ه١م

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ } ىم٤مَل شمَٕم٤ممم: –واًمٕمٞم٤مُذ سم٤مهلل–قمغم ٟمَٗم٤مىِمف 

[84]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
وقَمغَم هِذه احل٤َمِل ، (2)

، وىمد َرَوى  [88]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ}ُمِّمػُم أيْمَثر اعمٜم٤َمومِِ٘ملم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سمرىمؿ: {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب:  (1)

(4236.) 

 (.8/116ش )ومتح اًم٤ٌمري»ُمـ يمئام اسمـ طمجر ذم  (3)

( سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم رمحٝمًم اهلل شمٗمًػمه 32/113ش )ُمٕمجٛمف اًمٙمٌػم»روى اًمٓمؼماين ذم  (2)

اهلل سمـ أب ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم  ٔي٤مت اإلومؽ ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر وُمٜمٝم٤م ىمقًمف ).. صمؿ شم٤مسمقا ُمـ سمٕمد ذًمؽ همػم قمٌد

( وومٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م وومٞمف وٕمػ وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف 7/318ش )اعمجٛمع»ُم٤مت قمغم ٟمٗم٤مىمف(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل 

 رضم٤مل اًمّمحٞمح.
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 »ىمقًمف قمـ ىمقم ُمـ اعُمٜم٤مومِِ٘ملَم:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل   ڤسمـ اًمَٞمًَمن  ٦مطمَذْيٗمَ 
ِ
ء َٓ َه١ُم

 .(1)شاعمُٜم٤َمومُِ٘مقَن إمَِم َيْقِم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

ٙمر اًمُٙمٗمر واًمِٕمّْمٞم٤من: ًْ  اًمثي٤مًمث٦م: أن يٚمحؼ سمٛمَٕم

يـ يمًم روى  دة قمـ اًمد  ٤م سم٤مًمر  يم٤من ُمٜمي٤م رضمؾ ُمـ  ىم٤مل: ڤسمـ ُم٤مًمؽ  أٟمسإُمي

٤مر ىمد ىمَرأ اًمٌَ٘مَرة وآل قمْٛمَران ويم٤مَن يٙمت٥ُم ًمرؾُمقِل اهلل  وم٤مٟمَٓمَٚمؼ َه٤مرسًم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصسمٜمل اًمٜميجي

ٌُقا  ٍد وم٠ُمقمِج َؼ سم٠مْهِؾ اًمِٙمَت٤مب، ىم٤مَل ومروَمُٕمقه، ىم٤مًُمقا: هَذا ىَمْد يَم٤مَن يٙمُت٥ُم عمحٛمي
طمتيك حَلِ

ٌََح٧ِم إرُض ىمد  (2)ومٞمٝمؿ ومَحٗمُروا ًمف ومَقاَروه (3)سمف، ومًَم ًم٨ٌَم أن ىمَّمَؿ اهلل قمٜمَ٘مفُ  وم٠مص

ٌََح٧ِم إرُض ىمد ٟمٌَذشْمف قمغم  (4)ٟمٌَذشْمف قمغم وضْمِٝمَٝم٤م صمؿي قم٤مُدوا ومحَٗمُروا ًمف ومَقاَروه وم٠مص

ٌََح٧ِم إرُض ىمد ٟمٌَذشْمف قمغم وضْمِٝمَٝم٤م ومؽَميُمقه  وضْمِٝمَٝم٤م صمؿي قم٤مُدوا ومحَٗمُروا ًمف ومَقاَروه وم٠مص

 .(1)َُمٜمٌْقًذا

٤م أن   ظم٤ممِت٦َم وإُمي
ِ
َٙمر اًمُٙمْٗمر واًمٕمّْمَٞم٤من ومٞمُٛمقَت قمغم ؾُمقء ًْ  –يٚمَحَؼ اعمٜم٤َمومِؼ سمٛمَٕم

ئاُم٦م واًمَٕم٤مومِٞم٦م ًي  .-ٟم٠ًمل اهلل اًم

: ومئان جيري ذم ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىمٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل  (6)ڤسمـ أب اجلقن  ومٕمـ أيمثؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وذم اًمًٜمد قمٛمرو سمـ ُمرة ومٞمف ُم٘م٤مل، وأسمق 8111ش )إوؾمط»اًمٓمؼماين ذم  أظمرضمف هبذا اًمٚمٗمظ (1)

 سمٙمر سمـ قمٞم٤مش اظمتٚمط سم٠مظمرة.

 (.4/74ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»اًم٘مّمؿ: يمن اًمٌمء وإسم٤مٟمتف  (3)

 (.177ص )ش ُمٗمردات اًمراهم٥م»ي٘م٤مل: واري٧م يمذا: إذا ؾمؽمشمف  (2)

 (.1/6ش )ٝم٤مي٦ماًمٜم»ٟمٌذت اًمٌمء أٟمٌذه ٟمًٌذا ومٝمق ُمٜمٌقذ: إذا رُمٞمتف وأسمٕمدشمف،  (4)

 (.3781أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ، سم٤مب: سمدون، سمرىمؿ: ) (1)

ـُ َأِب اجْلَْقِن  (6) ـُ اجْلَْقِن  -هق: َأيْمَثُؿ سْم اًمٕمزى سمـ ُمٜم٘مذ سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أسم سمـ  وهق قمٌد -َوىِمٞمَؾ: اسْم

رومع زم اًمدضم٤مل، : »ملسو هيلع هللا ىلصسمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو، وهق اًمذي ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل  وٌٞمس سمـ طمرام سمـ طمٌِمٞم٦م

، وم٘م٤مل أيمثؿ: ي٤م رؾمقل اهلل هؾ ييين شوم٢مذا رضمؾ آدم ضمٕمد، وأؿمٌف ُمـ رأي٧م سمف أيمثؿ سمـ أب اجلقن

/ 4، ٓسمـ ؾمٕمد )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»يٜمٔمر: ش. ٓ، أٟم٧م ُمًٚمؿ وهق يم٤مومر»ؿمٌٝمل إي٤مه؟ ىم٤مل: 

 (.241/ 1) ، ٕب ٟمٕمٞمؿشُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»(، 393
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ف واضمتٝم٤مده ىمٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل! إذا يم٤من ومئان ذم قم٤ٌمدشم :، ىَم٤ملشُهَق ذِم اًمٜمي٤مرِ »ىم٤مل: ، اًمِ٘مت٤َمل

، ىم٤مل يمٜمي٤م شَوُهَق ذِم اًمٜمي٤مرِ ، إِٟميًَم َذًمَِؽ إظِْم٤ٌَمُت اًمٜم َٗم٤مِق » :ىم٤مل ؟وم٠ميـ ٟمحـ، وًملم ضم٤مٟمٌف ذم اًمٜمي٤مر

٣َم قمٚمٞمف ومٙمثر قمٚمٞمف يٛمر  سمف وم٤مرٌس وٓ راضِمٌؾ إٓ َوىمَ  يم٤مَن ٓ، ٟمتحٗميظ قمٚمٞمف ذم اًمِ٘مت٤َمل

، ومٚمًمي شُهَق ذِم اًمٜمي٤مرِ » :ىم٤مل، ي٤م رؾمقل اهلل اؾمتُِْمِٝمَد ومئانٌ  :وم٘مْٚمٜم٤َم ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مشَمٞمْٜم٤م اًمٜمٌلي ، ضمَراطُمف

ْت سمِِف أملُ اجِلَراِح أظَمَذ ؾَمٞمَْٗمف ومقوَٕمُف سملْمَ صمْدَيٞمف صمؿي اشميَٙم٠َم قمَٚمٞمْف طمتيك ظَمَرج ُمـ فَمْٝمِره  اؿمتدي

لي   .(3()1)احلدي٨م أؿْمَٝمُد أٟميؽ رؾُمقُل اهلل.. :وم٘مٚم٧ُم  ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مشَمٞم٧ْم اًمٜمٌي

ِّ وذم ِرَواي٦م اًمٌخ٤مِري  وُمًِٚمؿ ضم٤مَء ذم آظمر احلَِدي٨م ىمقُل  ٌْدَ »:ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبي ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ  إِني اًمَٕم

ـْ َأْهِؾ اًمٜمي٤مرِ 
ِ ُف عمَ وَيْٕمَٛمُؾ ومِٞمًَم َيَرى اًمٜمي٤مُس قَمَٛمَؾ  ومِٞمًَم َيَرى اًمٜمي٤مُس قَمَٛمَؾ أْهِؾ اجَلٜمي٦ِم َوإِٟمي

ـْ َأْهِؾ اجلَٜمي٦ِم وإٟميًَم إقَْمًَمُل سمَخَقاشمِٞمِٛمَٝم٤م  .(2)ش.َأْهِؾ اًمٜمي٤مِر َوُهَق ُِم

 .يٜمتٗمٕمقن سم٤مًم٘مرآن. ج ـ ٓ

ُمثؾ اعم١مُمـ اًمذي :»ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل ىم٤مل  :ىم٤مل ڤقمـ أب ُمقؾمك إؿمٕمري 

 رحيٝم٤م ـمّٞم٥م وـمٕمٛمٝم٤م ـمّٞم٥م، وُمثؾ اعم١مُمـ اًمذي ٓ (4)ي٘مرأ اًم٘مرآن يمٛمثؾ إشمرضم٦م

ريح هل٤م وـمٕمٛمٝم٤م طمٚمق، وُمثؾ اعمٜم٤مومؼ اًمذي ي٘مرأ اًم٘مرآن  ي٘مرأ اًم٘مرآن يمٛمثؾ اًمتٛمرة، ٓ

 ي٘مرأ اًم٘مرآن يمٛمثؾ وـمٕمٛمٝم٤م ُُمّر، وُمثؾ اعمٜم٤مومؼ اًمذي ٓيمٛمثؾ اًمرحي٤مٟم٦م، رحيٝم٤م ـمّٞم٥م 

 .(6)شًمٞمس هل٤م ريح وـمٕمٛمٝم٤م ُُمرّ  (1)احلٜمٔمٚم٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: رواه اًمٓمؼماين 7/314ش )جمٛمع اًمزواِد»(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 873ش )اًمٙمٌػم»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (1)

 وإؾمٜم٤مده طمًـ. 

( 116-111ش )اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن»شم٘مًٞمؿ أطمقال اعمٜم٤مومؼ إمم صمئاث طم٤مٓت ُمًتٗم٤مٌد ُمـ رؾم٤مًم٦م  (3)

 اًمرمحـ اًم٘مّم٤مص سمتٍمف. ًمٚمديمتقر قمٌد

( ورواه ُمًٚمؿ، يمت٤مب: ٤3898مب: اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب: ٓ ي٘مقل ومئان ؿمٝمٞمد )رواه اًمٌخ٤مري، يمت (2)

 (.113اإليًمن، سم٤مب: همٚمظ تريؿ ىمتؾ اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف )

٦م شم٘مقل: أشمرج وشمرٟم٩م.. وهق وم٤ميمٝم٦م طمٚمقة طم٤مُمْم٦م وهل٤م ش: إشمرضم٦م» (4) مجٕمٝم٤م أشمرج وأشمرضم٤مت، واًمٕم٤مُمي

 (. 428، 1/427ومقاِد ـمٞم٦ٌم، اٟمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 (.11/182واطمدة احلٜمٔمؾ وهق اًمِمجر اعمر، اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب )ش: ٜمٔمٚم٦ماحل» (1)

 =ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: ومْم٤مِؾ اًم٘مرآن، سم٤مب: ومْمؾ اًم٘مرآن قمغم ؾم٤مِر اًمٙمئام،  (6)
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ذم هذا احلدي٨م أرسمٕم٦م أُمث٤مل: ُمٜمٝم٤م اصمٜم٤من خيّم٤من اعم١مُمـ اًمذي ي٘مرأ اًم٘مرآن ويٕمٛمؾ 

ي٘مرأه واإلصمٜم٤من اًم٤ٌمىمٞم٤من أطمدمه٤م يّمػ اعمٜم٤مومؼ اًمذي ي٘مرأ اًم٘مرآن وٓ  سمف، واًمذي ٓ

أظمر ُمٜمٝمًم يّمػ اعمٜم٤مومؼ اًمذي أقمرض قمـ اًم٘مرآن سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومئا ىمرأه  يٕمٛمؾ سمف يمًم أن

 ومْمئًا قمـ أن يٕمٛمؾ سمف.

اعمٜم٤مومؼ ذم احل٤مًم٦م إومم سم٤مًمرحي٤مٟم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصواًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م ـ هٜم٤م ـ هق متثٞمؾ اًمٜمٌل اًمٙمريؿ 

سمحئاوة أضمره، ومٚمؿ  ٥م وـمٕمٛمٝم٤م ُُمّر، طمٞم٨م مل يٜمتٗمع سمؼميم٦م اًم٘مرآن ومل يٗمزْ اًمتل رحيٝم٤م ـمٞم  

٥م ُمقوع اًمّمقت وهق احلَْٚمؼ، ومل يتّمؾ سم٤مًم٘مٚم٥م اًمذي هق ُمقـمـ يتج٤موز اًمٓمٞم

 .(1)آقمت٤ٌمر

اعمٜم٤مومؼ أيًْم٤م ذم احل٤مًم٦م إظمرى سم٤محلٜمٔمٚم٦م ـمٕمٛمٝم٤م ُُمّر وٓ ريح هل٤م طمٞم٨م  ملسو هيلع هللا ىلصومتثٞمٚمف 

مل ي٘مرأ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أصئًا، ومئا ىمٚمٌف اٟمتٗمع وسم٤مًمت٤مزم ومئا شمٜمتٗمع ضمقارطمف، وم٤مًمٙمؾ 

٨ٌُم.  ظَم

 :أقظاّ املٓافكني دباٙ ايكشإٓ

 وعم٤مذا ٓ وه١مٓء هؿ إيمثر.. ن اًم٘مرآن وٓ يٜمتٗمٕمقن سمف..واًمذيـ ي٘مرؤ إول:

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ }يٜمتٗمٕمقن سم٤مًم٘مرآن وهق يمت٤مب هداي٦م ورؿم٤مد، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 (3).[9]ؾمقرة اإلهاء: {ٿ ٿ

يًمن واًمت٘مقى هبدي اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، اجلقاب: إن اهلل شمٕم٤ممم ىمد اظمتص أهؾ اإل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: صئاة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م، سم٤مب: ومْمٞمٚم٦م طم٤مومظ اًم٘مرآن، سمرىمؿ: 4723سمرىمؿ: ) =

(797.) 

هلذه أي٦م، أمتٜمك قمغم اًم٘م٤مرئ ش أوقاء اًمٌٞم٤من»شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم ُم٤م أمجؾ ُم٤م ضم٤مء ذم  (1)

 .9اًمٙمريؿ اًمرضمقع إًمٞمف ذم ؾمقرة اإلهاء أي٦م: 

 (.12/141ش )ومتح اًم٤ٌمري»اٟمٔمر:  (3)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
وأهؾ اًمٜمٗم٤مق  ..[44]ؾمقرة ومّمٚم٧م: {ۉ ۉ ې ې ې ېى} ۵ىم٤مل 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن يمثػًما ُمٜمٝمؿ  {ۅ ۉ}ُمقا هذا اهلدى ًمٜمٗم٤مىمٝمؿ واًمزيغ ممـ طُمرِ 

ّٕنؿ ىمرؤه  ويٙمٞمدوا ًملؾمئام، أو ىمد يمٗمر سمف ُمع ىمراءتؿ ًمف ًمٞمْمٚمقا اًمٕم٤ٌمد قمغم قمٚمؿ

 ڭ ڭ ۓ} ا ٓقمٛمؾ ُمٕمفًمٞمتث٘مٗمقا وي١مشمك أطمدهؿ قمٚمًًم جمردً  ري٤مًء وؾمٛمٕم٦م أو

، يمًم أّنؿ ىمد حيٗمٔمقن اًم٘مرآن ٟمٗمًٞم٤م ًمٚمتٝمٛم٦م قمـ [311]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ۇ ڭ ڭ

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  ڤومٕمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري  .(1)أٟمٗمًٝمؿ وهؿ ُمٕمت٘مدون شمْمٞمٞمٕمف

،  [169]ؾمقرة إقمراف: {ھ ے ے ۓ}وشمئا هذه أي٦م:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

يٙمقن اخلٚمػ ُمـ سمٕمد ؾمتلم ؾمٜم٦م أو٤مقمقا اًمّمئاة واشمٌٕمقا اًمِمٝمقات » :ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل 

وي٘مرأ ، (2)يٕمدو شمراىمٞمٝمؿ ون اًم٘مرآن ٓؤقن ظمٚمػ ي٘مرصمؿ يٙم، (3)ومًقف يٚم٘مقن همًٞم٤م

ه١مٓء اًمثئاصم٦م؟  ، ىم٤مل سمِمػم: وم٘مٚم٧م ًمٚمقًمٞمد: ُم٤مشاًم٘مرآن صمئاصم٦م، ُم١مُمـ وُمٜم٤مومؼ ووم٤مضمر

 .(1)، واًمٗم٤مضمر يت٠ميمؾ سمف، واعم١مُمـ ي١مُمـ سمف(4)وم٘م٤مل: اعمٜم٤مومؼ يم٤مومر

ؾ ون اًم٘مرآن إٓ ًمٞمج٤مدًمقا سمف اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مًم٤ٌمـمؤي٘مر وهٜم٤مك ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ ٓ

 ملسو هيلع هللا ىلصسمـ قم٤مُمر اجلٝمٜمل ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  رواه قم٘م٦ٌم ودًمٞمؾ ذًمؽ: ُم٤م

اًمٙمت٤مب واًمّٚمٌـ؟ ىم٤مل  ، ىم٤مًمقا ي٤مرؾمقل اهلل ُم٤مهئاك أُمتل ذم اًمٙمت٤مب واًمّٚمٌـ»ي٘مقل:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/21، ٓسمـ آصمػم )شاًمٜمٝم٤مي٦م»اٟمٔمر:  (1)

 (. 281)صش ات اًمراهم٥مُمٗمرد»همٞم٤ًّم: أي: قمذاسًم٤م، ومًًمه اًمٖمل عم٤م يم٤من اًمٖمل هق ؾمٌٌف، اٟمٔمر:  (3)

اًمؽماىمل: مجع شمرىمقة وهل اًمٕمٔمؿ اًمذي سملم صمٖمرة اًمٜمحر واًمٕم٤مشمؼ، ومه٤م شمرىمقشم٤من ُمـ اجل٤مٟمٌلم،  (2)

 (.1/187اًمٜمٝم٤مي٦م )

 (، وهمػممه٤م. 2/92(، وأمحد )4/147أي يم٤مومر سمف: يمًم ذم سم٘مٞم٦م اًمرواي٦م قمٜمد احل٤ميمؿ ) (4)

هذا »(، وىم٤مل: 2/23(، واسمـ طم٤ٌمن )2/28(، وأمحد )3/416ش )اعمًتدرك»أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (1)

)ح/ ش ُمًٜمده»ورواه أمحد ذم ش. طمدي٨م صحٞمح رواشمف طمج٤مزيقن وؿم٤مُمٞمقن أصم٤ٌمت ومل خيرضم٤مه

(، وصححف إًم٤ٌمين 9221)ح/ ش اعمٕمجؿ إوؾمط»، وشإؾمٜم٤مده طمًـ»( ىم٤مل حم٘م٘مقه: 11218

 (.2124ش )اًمًٚم٦ًم اًمّمحٞمح٦م»ذم  $
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ومٞمدقمقن  (1)، وحيٌقن اًمٚمٌـ۵أٟمزل اهلل  يتٕمٚمٛمقن اًم٘مرآن ومٞمت٠موًمقٟمف قمغم همػم ُم٤م

يتٕمٚمٛمف اعمٜم٤موم٘مقن صمؿ جي٤مدًمقن سمف »وذم رواي٦م:  .(2)ش3)واجلٛمع ويٌدون اجلًمقم٤مت

 .(4)شاًمذيـ آُمٜمقا

ر ُمـ ضمدال اعمٜم٤مومؼ تذ   ملسو هيلع هللا ىلصيمًم وردت آصم٤مر قمـ سمٕمض أصح٤مب رؾمقل اهلل 

هيدم  سمـ ضمدير ىم٤مل: ىم٤مل زم قمٛمر: هؾ شمٕمرف ُم٤م رواه زي٤مد سم٤مًمٙمت٤مب، ُمٜمٝم٤م ُم٤م

ل اعمٜم٤مومؼ سم٤مًمٙمت٤مب، وطمٙمؿ إِٛم٦م هيدُمف زًم٦م اًمٕم٤ممل، وضمدا ىم٤مل: اإلؾمئام؟ ىمٚم٧م: ٓ

 .(1) اعمْمٚملم

هذا اًم٘مًؿ إيمؼم ُمـ  ڤوأصح٤مسمف  ملسو هيلع هللا ىلصوهٙمذا ظم٤مف رؾمقل اهلل 

ن اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ وجيٞمدون ىمراءشمف وومٝمٛمف ويتخّمّمقن ذم واعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ي٘مرؤ

شمٕمٚمٛمف وشمٕمٚمٞمٛمف قمغم إُم٦م اعمًٚمٛم٦م مجٕم٤مء: ّٕنؿ أداة هدم ووم٤ًمد ذم إرض 

شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمٜمٗم٤مق،  يٕمٚمٛمقن ُم٤م اًمٜم٤مس ٓ وإوئال ًمٚمٕم٤ٌمد، يمًم أن

 ومٞمٜمٔمرون إًمٞمٝمؿ ٟمٔمرة اًمرضمؾ ًم٘مدوشمف وهذا ذ قمٔمٞمؿ وٓ ؿمؽ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إؿم٤مرة احلدي٨م ذم آظمره أّنؿ يٕمقدون ًمٚم٤ٌمدي٦م ويدقمقن  يمٜم٤مي٦م قمـ رقمٞمٝمؿ اًمٖمٜمؿ واهلل أقمٚمؿ سمدًمٞمؾ (1)

 اجلٛمع واجلًمقم٤مت. 

 (. 14/61ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»ويٌدون: يًتقـمٜمقن اًم٤ٌمدي٦م،  (3)

، وصححف إًم٤ٌمين ذم ڤ(، وهمػمه، ُمـ طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر 4/146أظمرضمف أمحد ) (2)

 (.3778سمرىمؿ: )ش اًمّمحٞمح٦م»

(، وهمػممه٤م، ُمـ طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ 818، سمرىمؿ: )17/396(، واًمٓمؼماين )4/146أظمرضمف أمحد ) (4)

 (.3778سمرىمؿ: )ش اًمّمحٞمح٦م»، وصححف إًم٤ٌمين ذم ڤقم٤مُمر 

ش مجع اجلقاُمع»(، وذم 17216سمرىمؿ: )ش طمدي٨م طمًـ»رواه أمحد، وىم٤مل حم٘م٘مقا اعمًٜمد: 

(1/9121.) 

هق ذم (، وؾمٜمده صحٞمح. و4/196ش )احلٚمٞم٦م»(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 314ش )ؾمٜمٜمف»أظمرضمف اًمدارُمل ذم  (1)

 .$(، وىمد صحح إؾمٜم٤مده اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين 1/89ش )ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»
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وًم٘مد ختّّمص قمدد همٗمػم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم هذه إُم٦م ذم قمٚمقم اًمديـ اإلؾمئاُمل 

 وظمّمقًص٤م ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وإىمراِف ًمٚمٜم٤مس وأضم٤مدوا ذًمؽ.

ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلص: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ىم٤مل ڤسمـ اًمٕم٤مص  سمـ قمٛمرو اهلل قمـ قمٌد

 .(3) سمـ قم٤مُمر . وسمٜمحقه قمـ قم٘م٦ٌم(1)شأيمثر ُمٜم٤موم٘مل أُمتل ىمّراؤه٤م»

٤مدٌي واعمراد سم٤مًم٘مّراء هٜم٤م اًمٕمٚمًمء سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م ويمذًمؽ اًمٕمُ 
وًمٕمؾ ٟمٗم٤مىمٝمؿ ذم  ،(2)

واًمري٤مء يمٚمٞمٝمًم إفمٝم٤مر ن اًمٜمٗم٤مق إاحلدي٨م سم٥ًٌم اًمري٤مء ومٙم٤من أيمثر اًم٘مّراء ُمراِلم طمٞم٨م 

سم٥ًٌم قمدم شمّمديؼ وشمًٚمٞمؿ سمٕمْمٝمؿ ًمٚمنمع اعمٓمٝمر واشم٤ٌمع  أو، (4)ذم اًم٤ٌمـمـ همػم ُم٤م

سمٕمْمٝم٤م، وىمد يٙمقن  سم٥ًٌم اىمؽماومٝمؿ ؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق أو أوإهقاء سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ، 

 سمٙمؾ هذا واهلل أقمٚمؿ.

 ن اًم٘مرآن..وي٘مرؤ اًمذيـ ٓ اًمث٤مين:

وًمٙمـ يٌدو  سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمٜم٤موم٘ملم.. ُيٕمٚمؿ ىمدرهؿ وقمددهؿ وه١مٓء ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ

ٟمًٌتٝمؿ سملم إظمقاّنؿ ًمٞم٧ًم  ُمـ ظمئال اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص اًمٜمٌقي٦م أن قمددهؿ أو

ۇ ۆ }وأهؾ هذا اًم٘مًؿ ُمـ أواِؾ ُمـ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ هذه أي٦م:  سم٤مًمٙمثػمة..

، قمـ أب ُمقؾمك  [21رىم٤من:]ؾمقرة اًمٗم {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صٗم٦م »(، ك اًمزهد واًمٗمري٤مب ذم 12/338(، واسمـ أب ؿمٞم٦ٌم )3/171ش )اعمًٜمد»رواه أمحد ذم  (1)

رواه أمحد (: »321-6/339(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل )اعمجٛمع )44-43، )صشاًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملم

صحٞمح »، وصححف إًم٤ٌمين شرضم٤مل أطمد إؾمٜم٤مدي أمحد صم٘م٤متواًمٓمؼماين ورضم٤مًمف صم٘م٤مت، ويمذًمؽ 

 (.1/362ش )اجل٤مُمع

( ُمـ طمدي٨م 4/111و، وأظمرضمف أيًْم٤م )اهلل سمـ قمٛمر (، ُمـ طمدي٨م قمٌد3/171أظمرضمف أمحد ) (3)

ش جمٛمع اًمزواِد»اٟمٔمر: ش أطمد أؾم٤مٟمٞمد أمحد صم٘م٤مت أصم٤ٌمت»، وىم٤مل اهلٞمثٛمل: ڤقم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر 

 (.711، سمرىمؿ: )شحٞمح٦ماًمّم»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 6/339)

 (.373(، 12/371ش )ومتح اًم٤ٌمري»(، و23)صش اًمّم٤مرم اعمًٚمقل»اٟمٔمر:  (2)

 (. 1/98ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»اٟمٔمر:  (4)
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يذيمر رسمف ُمثؾ احلل  ُمثؾ اًمذي يذيمر رسمف واًمذي ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل  ڤ

واًم٘مرآن قمغم اعمٜم٤موم٘ملم صم٘مٞمؾ، يمًم اًمّمئاة  ، واًم٘مرآن ُمـ أقمٔمؿ اًمذيمر..(1)شواعمٞم٧م

يقم  (3)اهلل اًمرسمٕمل سمـ قمٌد يمره أسمق اجلقزاء أوسذ ومم٤م يدل قمغم صٕمقسمتف قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م

 .(4()2)ىم٤مل: ٟم٘مؾ احلج٤مرة أهقن قمغم اعمٜم٤مومؼ ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن

 .املٓافكٕٛ يف تؼبٝٗات طًف األ١َ

ًم٘مد يم٤من ًمًٚمػ إُم٦م ُمقاىمٗمٝمؿ اعم٤ٌمريم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم سمٞم٤مًٟم٤م حل٘مٞم٘متٝمؿ، ويمِمًٗم٤م 

وُمـ شمٚمؽ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل ٕىمٜمٕم٦م وضمقهٝمؿ، وإيْم٤مطًم٤م ًمّمٗم٤متؿ، وتذيًرا ُمٜمٝمؿ، 

 ّنجقه٤م ذم ُم٘م٤موُمتٝمؿ وومْمح خمٌقءاتؿ، ضهبؿ إُمث٤مل ذم ؿم٠مّنؿ ومٛمـ ذًمؽ:

 صخ٥م سم٤مًمٜمٝم٤مر ظمِم٥م سم٤مًمٚمٞمؾ. -1

تٞمتف ًمٕمٜم٦م، وـمٕم٤مُمف ؾمح٧م،  ذم صٗم٦م اعمٜم٤مومؼ: $سمـ ُمٜمٌف ىم٤مل  قمـ وه٥م

إّنؿ اعمٜم٤موم٘مقن شمًٛمع هلؿ ضمٕمجٕم٦م ، (1)وهمٜمٞمٛمتف همٚمقل صخ٥م سم٤مًمٜمٝم٤مر ظمِم٥م سم٤مًمٚمٞمؾ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 6144، سمرىمؿ: )۵ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمدقمقات، سم٤مب: ومْمؾ ذيمر اهلل  (1)

 سمٞمتف وضمقازه٤م ذم وُمًٚمؿ، يمت٤مب: صئاة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م، سم٤مب: اؾمتح٤ٌمب صئاة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم

 (.779اعمًجد، سمرىمؿ: )

اهلل سمـ  ، اًمرسمٕمل، اًمٌٍمي، طمدث قمـ قم٤مِِم٦م، واسمـ قم٤ٌمس، وقمٌداهلل، أسمق اجلقزاء هق: أوس سمـ قمٌد (3)

و سمـ اًمٕم٤مص وهمػمهؿ. وقمٜمف أسمق إؿمٝم٥م اًمٕمٓم٤مردي، وقمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ اًمٜمٙمري، وسمديؾ سمـ قمٛمر

ًمٕم٤ٌمد اًمذيـ ىم٤مُمقا قمغم احلج٤مج، وم٘مٞمؾ: إٟمف ىمتؾ يقم اجلًمضمؿ ؾمٛمٕمف قمٛمرو سمـ ُمٞمنة وهمػمهؿ. يم٤من أطمد ا

ؾمػم أقمئام »ُم٤مًمؽ ي٘مقل: ُم٤م ًمٕمٜم٧م ؿمٞمًئ٤م ىمط، وٓ أيمٚم٧م ؿمٞمًئ٤م ُمٚمٕمقًٟم٤م ىمط وٓ آذي٧م أطمًدا ىمط. يٜمٔمر: 

 (.282/ 1، ٓسمـ طمجر)شتذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، 271/ 4، ًمٚمذهٌل)شاًمٜمٌئاء
 (.2/81ش )احلٚمٞم٦م»(، وُمـ ـمري٘مف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 21611، 21366ش )ُمّمٜمٗمف»أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم ذم  (2)

هذه اعم٠ًمًم٦م ذم شمِمٌٞمٌف اًمًٜم٦م ًمٚمٛمٜم٤مومؼ اًمذي ٓ ي٘مرأ اًم٘مرآن واًمذي ٓ ي٘مرؤه ُمًتٗم٤مدة سمٓمقهل٤م ُمـ  (4)

( سمتٍمف )اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء 116-111اًمرمحـ اًم٘مّم٤مص ُمـ ) رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ/ قمٌد

 اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م(.

ش شمذيمرة احلٗم٤مظ»(، وُمـ ـمري٘مف اًمذهٌل ذم 63ش )صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملم» ذم أظمرضمف اًمٗمري٤مب (1)

 اًمدراوردي دء احلٗمظ.» (، وذم اًمًٜمد3/481)
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 معهم
ٟمٗمع ومٞمٝم٤م وٓ صمٛمر،  ومٝمؿ أضمرام وأضم٤ًمم ظم٤مًمٞم٦م قمـ إرواح ٓ حٜم٤ًم..وٓ شمرى ـم

 .(1)ًمخإيم٤مٕظمِم٤مب اعمًٜمّدة إمم اجلدران قمٜمد اجلٗم٤مف... 

 يم٠مصح٤مب إهقاء. -3

ىم٤مل: ُمثؾ أصح٤مب إهقاء ُمثؾ اعمٜم٤موم٘ملم يمئاُمٝمؿ ؿمّتك ومج٤مع  (3)قمـ أب ىمئاسم٦م

چ چ چ } ..[71]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {گ گ گ ڳ}صمؿ شمئا: (2)أُمرهؿ اًمٜمٗم٤مق

[61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ} ..[18]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڇ ڇ
(4). 

قاء ُمثؾ اعمٜم٤موم٘ملم وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ُمقوًح٤م: ُمثؾ أهؾ إه $ىم٤مل أسمق ىمئاسم٦م 

ذيمر اعمٜم٤موم٘ملم سم٘مقل خمتٚمػ وقمٛمؾ خمتٚمػ ومج٤مع ذًمؽ اًمْمئال، وإن أهؾ إهقاء 

 .(1)اظمتٚمٗمقا ذم إهقاء واضمتٛمٕمقا ذم اًمًٞمػ

وهذا اًمتٛمثٞمؾ وإن يم٤من ٟمّمف يٗمٞمد شمِمٌٞمف أهؾ إهقاء سم٤معمٜم٤موم٘ملم إٓ أٟمف يمذًمؽ 

ء ومجٛمٞمٕمٝمؿ اًمٕم٤مُمؾ اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمًم اشم٤ٌمع يٛمٙمـ أن يٙمقن شمِمٌٞمف اعمٜم٤موم٘ملم سم٠مهؾ إهقا

 اًمذي هبؿ هقى.. اهلقى..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 16/168ش )شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ» (1)

أهؾ اًمٌٍمة. أطمد ، اجلرُمل. ُمـ سمـ قمٛمرو )وي٘م٤مل قم٤مُمر( سمـ ٟم٤مسمؾ، أسمق ىمئاسم٦م اهلل سمـ زيد هق: قمٌد (3)

إقمئام. يم٤من قم٤معًم٤م سم٤مًم٘مْم٤مء وإطمٙم٤مم. روى قمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك إٟمّم٤مري، وؾمٛمرة سمـ 

ضمٜمدب، وُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث، وزيٜم٥م سمٜم٧م أم ؾمٚمٛم٦م، وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري، وهمػمهؿ. ذيمره 

٤مًمِم٤مم، اسمـ ؾمٕمٞمد ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٍمة، وىم٤مل: يم٤من صم٘م٦م يمثػم احلدي٨م، ويم٤من ديقاٟمف سم

 (.94/ 1ش )شمذيمرة احلٗم٤مظ»(: و331/ 1ش )تذي٥م اًمتٝمذي٥م»وهب٤م ُم٤مت. يٜمٔمر: 

 ( ٕب اًمِمٞمخ، ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده.4/348ش )اًمدر اعمٜمثقر»قمزاه ذم  (2)

 (. 1/133اًمدر اعمٜمثقر )» (4)

ش اًم٘مدر»(، واًمٗمري٤مب ذم 7/184(، واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )111ش )ؾمٜمٜمف»أظمرضمف اًمدارُمل ذم  (1)

 (. 1/229ش )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء»(، وؾمٜمده صحٞمح. 267)
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 ـ يم٤مًمٕمّم٤مومػم ذم اًم٘مٗمص. 2

: ُمثؾ اعمٜم٤موم٘ملم ذم اعمًجد يمٛمثؾ اًمٕمّم٤مومػم ذم اًم٘مٗمص $ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

 .(1)إذا ومتح سم٤مب اًم٘مٗمص ـم٤مرت اًمٕمّم٤مومػم

ي٠مشمقن إمم اًمّمئاة إٓ وهؿ يم٤ًممم  ّٕنؿ ممـ ٓ وًمٞمس هذا ُمٜمٝمؿ سمٛمًتٖمرب:

ٓي اًمتٕمجٞمؾ  هؿي  ث٤مىمٚمقن، ومٜمٗمقؾمٝمؿ طمرضم٦م وصدورهؿ وّٞم٘م٦م، ُٓمت ٕطمدهؿ إ

 سم٤مًمّمئاة وإىم٤مُمتٝم٤م طمتك خيرضمقا ُمـ اعمًجد ًمٞمتٜمٗمًقا اًمّمٕمداء.

 ؿمٌف اعمٜم٤موم٘ملم سمٌٕمض احلٞمقاٟم٤مت: -4

 أ ـ يم٤مًمٙمٚم٥م.

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ } ؾمٌؼ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:

]ؾمقرة  {ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ

 .[176إقمراف:

 ، ُأقمٓمل أومل ُيٕمطَ مل ُيدعَ  ُيٜمٞم٥م إمم احلؼ دقمل أو ىمقل احلًـ: هق ُمثُؾ اعمٜم٤مومؼ ٓ

وُمـ قم٤مد إمم يمئام اعمٗمنيـ طمقل أي٦م جيد أّن٤م (3)يم٤مًمٙمٚم٥م يٚمٝم٨م ـمرًدا وشمريًم٤م

ًمذي قمٚمؿ احلؼ وقمرومف واؾمت٤ٌمن ًمف اهلدى سمؾ وأفمٝمر ذًمؽ ذم شمٜمٓمٌؼ قمغم طم٤مل اعمٜم٤مومؼ ا

يٚم٨ٌم إذا ظمغم إمم ؿمٞم٤مـمٞمٜمف وىمرٟم٤مِف أن يٜمًٚمخ  ؿمٕم٤مِر ي١مدهي٤م وقم٤ٌمدات يًمرؾمٝم٤م صمؿ ٓ

 ُمـ ذًمؽ يمٚمف، سمؾ يّمٌح قمدًوا ًمدوًدا.

قمغم ذيمر سمٕمض ـم٤ٌمِع اًمٜم٤مس اًمتل أؿمٌٝمقا ومٞمٝم٤م  $اًم٘مٞمؿ  وًمذا وم٘مد ضم٤مء اسمـ

وم٘م٤مل: ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ٟمٗمًف يمٚمٌٞم٦م ًمق ص٤مدف  ،اًمٙمٚمٌٞم٦ماًمٓمٌٞمٕم٦م  احلٞمقاٟم٤مت ومٛمـ ذًمؽ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده.1/49، ًمٚمِمٕمراين )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»يٜمٔمر:  (1)

ذم شمٗمًػمه سمدون قمزو ش اًمٌحر اعمحٞمط»مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده أو ُمـ ظمرضمف، وًمٙمـ ذيمره ص٤مطم٥م  (3)

(4/433.) 
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ٌَُع سمٓمٜمف ُمـ  ضمٞمٗم٦م شمِمٌع أًمػ يمٚم٥م ًمقىمع قمٚمٞمٝم٤م ومح٤مه٤م ُمـ ؾم٤مِر اًمٙمئاب... ومهف ؿِم

يًتحل ُمـ ىمٌح، إن تٛمؾ  ٓـمٞم٥م،  ُمذيّمك، ظمٌٞم٨م أو ـمٕم٤مم اشمٗمؼ: ُمٞمت٦م أو أي  

 شمؽميمف يٚمٝم٨م إن أـمٕمٛمتف سمّمٌص سمذٟمٌف ودار طمقًمؽ، وإن ُمٜمٕمتف هّرك قمٚمٞمف يٚمٝم٨م أو

 .(1)وٟمٌحؽ

 ب ـ يم٤محلٞم٤مت واًمٕم٘م٤مرب.

وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمٗمًف قمغم ٟمٗمقس ذوات اًمًٛمقم  طملم ىم٤مل: $اًم٘مٞمؿ  وصدق اسمـ

واحلًمت يم٤محلٞم٦م واًمٕم٘مرب وهمػممه٤م، وهذا اًميب هق اًمذي ي١مذي سمٕمٞمٜمف ومُٞمدظمؾ 

واًمٜمٗمس اخلٌٞمث٦م اًمًٛمّٞم٦م شمٙمّٞمٗم٧م سمٙمٞمٗمٞم٦م همْمٌٞم٦م ُمع  اًمرضمؾ اًم٘مؼم واجلٛمؾ اًم٘مدر..

ة ُمٜمف وهمٗمٚم٦م وهق أقمزل ُمـ ٧م اعمٕملم قمغم طملم هِمري ؿمدة طمًد وإقمج٤مب وىم٤مسمٚم

ؾمئاطمف، ومٚمدهمتف يم٤محلٞم٦م اًمتل شمٜمٔمر إمم ُمقوع ُمٙمِمقف ُمـ سمدن اإلٟم٤ًمن ومتٜمٝمِمف، 

وم٢مُم٤م قمٓم٥م وإُم٤م أذى ومحٌؼ قمغم ُمـ أراد طمٗمظ ٟمٗمًف ومح٤ميتٝم٤م أٓ يزال ُمتدرقًم٤م 

٤ًٌم قمغم إوراد واًمتٕمقيذات واًمتحّمٞمٜم٤مت  ٤م أداة احلرب ُمقافم ًً ُمتحّمٜم٤ًم ٓسم

 .(3)ٌقي٦ماًمٜم

وهذا ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم ومًّٛمٝمؿ زقم٤مف وًمدهمٝمؿ ىم٤مشمؾ، وهؿ يتٚمقٟمقن يمًم شمتٚمقن احلّٞم٦م 

 ومٞمتٙمٞمٗمقن سمح٥ًم اعمقاىمػ وإطمداث وهذه طم٤مل ُمـ ُٓمٌدأ ًمف وٓ ُمٜمٝم٩م..

ومٚمٚمف يمؿ ُمـ ُمٕم٘مؾ ًملؾمئام ىمد هدُمقه؟ ويمؿ ُمـ طِمّمـ ًمف ىمد ىمٚمٕمقا أؾم٤مؾمف 

ف ُمرومقع ىمد ووٕمقه؟... وظمّرسمقه؟ ويمؿ ُمـ قمٚمؿ ًمف ىمد ـمٛمًقه؟ ويمؿ ُمـ ًمقاء ًم

 .(2)ًمخإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سمتٍمف يًػم. 1/414ش )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم» (1)

 (. 1/414ش )٤مًمٙملمُمدارج اًمً» (3)

(، وىمد أـم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم هذا اعمقوع اًمٜمٗمس ذم سمٞم٤من وصٗمٝمؿ وطم٤مهلؿ 1/211اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (2)

 ومحرٌي سمٜم٤م اًمرضمقع إًمٞمف.
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 ج ـ يم٤مًمٗم٠مر.

: وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمٗمًف وم٠مري٦م وم٤مؾمؼ سمٓمٌٕمف ُمٗمًد عم٤م ضم٤موره $اًم٘مٞمؿ  ىم٤مل اسمـ

 .(1)ؾمٌح٤من ُمـ ظمٚم٘مف ًمٚمٗم٤ًمد شمًٌٞمحف سمٚم٤ًمن احل٤مل

 ک} ووضمف اًمِمٌف هٜم٤م ىم٤مِؿ: إْذ اعمٜم٤مومؼ وم٤مؾمد ُمٗمًد، وؿم٤مهد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .[13-11]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڻ

 .. د ـ يم٤مًمٓم٤مووس.

ٓي اًمتٓمّقس واًمتزيـ سم٤مًمريش وًمٞمس وراء    ذًمؽ رء..ًمٞمس ًمف إ

واعمٜم٤مومؼ يمذًمؽ ًمف فم٤مهر سمديع وُمٜمٓمؼ سمٚمٞمغ وضمًؿ طمًـ، ًمٙمٜمف ُمـ اًمداظمؾ ظمقاء 

ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ائ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  أضمقف..

 .[4]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ائەئ

 ـ يم٤مًمثٕمٚم٥م. هـ

وُييب سمف اعمثؾ ذم اًمٜمذاًم٦م واًمدٟم٤مءة يمًم  وهق ُمقصقف سم٤مًمروهم٤من واخل٨ٌم،

 ىم٤مل ـمروم٦م: ُييب سمف اعمثؾ ذم اخل٨ٌم واًمروهم٤من..

 وص٤مطم٥ٌم ىمد يمٜم٧م ص٤مطمٌتف

 

 شمرك اهلل ًمف واوح٦م ٓ

 يمٚمٝمؿ أروغ ُمـ صمٕمٚم٥م 

 

 (3) أؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًم٤ٌمرطم٦م ُم٤م

 وُم٤م اعمٜم٤مومؼ إٓ يمذًمؽ ومٝمق ذو روهم٤من واٟمًئال يم٤مًمثٕمٚم٥م ذم روهم٤مٟمف وٟمذاًمتف.. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/414ش )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم» (1)

 ( ًمٚمج٤مطمظ. 3/63ش)يمت٤مب احلٞمقان » (3)
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 ًمذ٥ِم.و ـ يم٤م

واعمٜم٤مومؼ يمذًمؽ ضم٤ٌمن هم٤مدر، وم٤محلٞم٤مة ُم٘مّمقده  ُوصػ سم٤مجلٌـ واًمٔمٚمؿ واًمٖمدر..

 ّٓ  .[4]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ەئ وئ وئ ۇئۇئ}ًمٞمس إ

ې ې ېى }وهق فم٤ممل ًمٜمٗمًف وًمٖمػمه وىمد ُوصٗمقا سمذًمؽ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

ويمؿ يم٤من ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ُمقاىمػ همدر ذم  ..[47]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ى ائ ائ

يم٤من ُمـ اٟمٍماومٝمؿ قمـ همزوة أطمد سمثٚم٨م اجلٞمش وٟم٘مْمٝمؿ  اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م

 ًمٚمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ وشمقاـمئٝمؿ قمغم اًمقٓء ٕقمداء اهلل واعمٕم٤مداة ًمٚمٛم١مُمٜملم.

ح٤مب هذا اعمِمٝمد ـ ُمِمٝمد احلٞمقاٟمٞم٦م ـ : واعم٘مّمقد أن أص$اًم٘مٞمؿ  ىم٤مل اسمـ

 .(1)ًمٞمس هلؿ هم٤مي٦م إٓ سمٚمقغ ؿمٝمقاتؿ

ًمذا دمد اعمٜم٤موم٘ملم أطمرص اًمٜم٤مس قمغم طمٞم٤مة، وأسمٕمدهؿ قمـ ُمقاـمـ اجلٝم٤مد، 

 وأـمٛمٕمٝمؿ ذم اًمٖمٜم٤مِؿ، يمؾ ذًمؽ شمًٌٕم٤م ٕهقاِٝمؿ وتّمٞمئًا ًمِمٝمقاتؿ.

 وجمٛمقع ُم٤م شمٞمن ُمـ شمِمٌٞمٝم٤مت اًمًٚمػ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم :

 كالخشب
كلهل 

 إهواء

كالعصافقر

 يف الؼػص
الحقات كالؽالب  كالػئران كالعؼارب ك

كا 

 لطاووس
 كالذئاب كالثعالب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/416سمتٍمف يًػم )ش ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم» (1)
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 املبحث األول: عقًدَ امليافقني يف خالقهه

ًٓ جيدْ  اعمٜم٤موم٘ملمَ  ؾ أطمقاَل ُمـ شم٠مُمي  ًٓ وأىمقا هل  سم٤مـمٚم٦مٍ  قمـ قم٘مٞمدةٍ  أّّن٤م شمٜمؿ   أومٕم٤م

قمٚمٞمف إمم  هؿ ُمٕمف، واًمٙمذُب ْمٝمؿ ًمٕمٝمدِ سمف، وٟم٘مْ  ـ  اًمٔمي  وؾمقءُ  ؾمتٝمزاءُ وآ ،سم٤مهللِ  اًمٙمٗمرُ 

ه٤م ُمـ ٗم٤مق ذم ىمٚمقهبؿ، وظمٚمق  تٝمؿ واؾمتحٙم٤مم اًمٜم  ـمقيي  مم٤م ُيقطمل سمٗم٤ًمدِ  همػم ذًمؽ..

  سم٤مهلل.. اإليًمنِ 
ٍ
 :اًم٘مقمِ  قم٘م٤مِدِ  ُمـ شمٗمّمٞمؾِ  وُمع رء

 باهلل: ايهفُش  -1

ذم أيمثر ُمـ قمنمة  اًمٙمريؿِ  ذم اًم٘مرآنِ  رِ سم٤مًمٙمٗمْ  ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملمَ  اهللِ وصُػ  ًم٘مد وردَ 

 ذًمؽ: ـْ ُمقاوع ومٛمِ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ } :شمٕم٤ممم أ( ىم٤مل اهلُل

ٗمًػم أّن٤م أهؾ اًمتي  ٦مُ ذيمر قم٤مُمي  ..[127]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 ّم٤مرى آُمٜمقا سم٤مإلٟمجٞمؾ صمؿي وذم اًمٜمي  يمٗمروا هب٤م.. ، آُمٜمقا سم٤مًمتقراة صمؿي ذم اًمٞمٝمقدِ  ٧ْم ٟمزًمَ 

ـَ  ،يمٗمروا سمف صمؿي  ڠسمٛمقؾمك  آُمـ اًمٞمٝمقدُ  :ٝمؿيمٗمروا سمف، وىم٤مل سمٕمُْم   وآُم

، (1)ملسو هيلع هللا ىلصد ازدادوا مجٞمًٕم٤م يمٗمًرا سمٛمحٛمي  صمؿي  ،يمٗمروا سمف صمؿي  ڠٞمًك ّم٤مرى سمٕمِ اًمٜمي 

ٓي  ـَ  سمٕمَض   أني إ شملم ويمٗمروا ؿ آُمٜمقا ُمري إّني  طمٞم٨ُم  :اعمٜم٤موم٘ملمَ  ُؾ ٤م شمِمٛمَ ر إّني ذيمَ  اعمٗمني

 . وًمٕمؾي (3)ٗمرُم٤مشمقا قمغم اًمٙمُ  وا صمؿي ارشمد   صمؿي  :سمٕمْمٝمؿ ازدادوا يمٗمًرا، وقمٜمدَ  شملم صمؿي ُمري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش زاد اعمًػم»(، و3/211(، واًمٌٖمقي )1/411(، واًم٘مرـمٌل )9/214ش )يشمٗمًػم اًمٓمؼم»اٟمٔمر:  (1)

 ( وهمػمهؿ.3/131)

 (. 3/131(، وزاد اعمًػم )9/216ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اٟمٔمر:  (3)
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ے }ؾمٌح٤مٟمف:  ىم٤مَل  طمٞم٨ُم  :٤م ذم اعمٜم٤موم٘ملمَ إّني  :ـ ىم٤مَل ُمَ  ىمقَل  دُ اًمتل شمكم هذه شم١مي   ٦مَ أيَ 

 .[128]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}ب( ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 اًمتٗمًػمِ  أهؾِ  ٦مُ ، قم٤مُمي  [41]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

٤م عمي  اًمٞمٝمقدُ  :اعمراد هبؿ [176]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڄ ڄڄ ڦ} :ف شمٕم٤مممىمقًمَ  قمغم أني 

 .(1)ـ و... إًمخَّم ؿ حُم ضْم ورَ  قمٞم٦م ُمـ ىمّم٤مصٍ اًمنمي  ًمقا احلدودَ ومقا اًمتقراة وسمدي طمري 

ٓي  ٤ًٌم قمغم أني  إّني إ ں ڱ ڱ ں } :ف شمٕم٤مممىمقًمَ  ؿ يمذًمؽ أمجٕمقا شم٘مري

 .(3)اعمٜم٤موم٘مقن هؿُ  [41]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڻ ڻ ڻ ڻۀ

 قمغم هذا اعمٕمٜمك ؿم٤مهدان ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م: ويدل  

 {ڦ ڄ ڄڄ} :ف شمٕم٤ممماعمراد ُمـ ىمقًمِ  إني  :اعمٗمنيـ ىم٤مًمقا سمٕمَض  أني  :إوُل 
ػماهؿ، ج  وهِ  اعمٜم٤موم٘ملمَ  وهذا ؿم٠منُ ، (2)٤مرٗمي أي: ذم ُمقآة اًمٙمُ  [176]ؾمقرة آل قمٛمران:

 .ملسو هيلع هللا ىلصقًمف ؾُم هلل وًمرَ  سملمَ ٤مر اعمح٤مرِ ٗمي ٝمؿ ُمع اًمٙمُ ٜمُ وسم٤مـمِ  ،ٜملمُمِ ؿ ُمع اعم١مْ هرُ ومٔم٤مهِ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ }ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم  ذم أي٦مِ  ىمٞمُؼ ػ اًمدي ْص اًمقَ  :اًمث٤مين

 .[41]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڻ ڻۀ

ًِ  ٧ْم ٛمَ شمٙمٚمي  ؿْ ويمَ ، اإليًمنَ  ٛملمَ ٝمؿ زاقمِ اهِ قَ ومٙمؿ ىم٤مًمقا سم٠مومْ  ُ ٝمدُ ٝمؿ يِْم تُ ٜمَ أًم ؿ ُمع ون أّني

 ٗمقا إيًمنَ ٚمَ ويمؿ طَم  ،طمؼ   ؾمقَل اًمري  ؿ ـ يمذسًم٤م وزوًرا ـ أني قاُت ٧م أْص ٚمَ ، ويمؿ قمَ اعم١مُمٜملمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 6/176(، واًم٘مرـمٌل )2/111(، واسمـ يمثػم )214-11/213ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اٟمٔمر:  (1)

 وهمػمهؿ.

ش زاد اعمًػم»(، و3/211ش )ومتح اًم٘مدير»(، و11/216ـ  7/419ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اٟمٔمر:  (3)

 ( وهمػمهؿ.1/419)

 (.2/11ش )شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٌٖمقي» (2)
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ٝمؿ قاهِ ذًمؽ سم٠مومْ  قى، يمؾ  ٘مْ وشمَ  صئاٍح  ُؾ ؿ أهْ أّني  دةَ اعم١ميمي  ٞمَؼ ا اعمقاصمِ قُ وأقمٓمَ  ،ٔم٦مَ اعمٖمٚمي 

 ًِ  اح..ُس  ٍب ويمذِ  ٦مٍ زاِٗمَ  قم٤مءاٍت سمؾ اد   ،٘ملمٍ وي ديٍؼ ّْم شمَ  ٝمؿ دونَ تِ ٜمَ وأًم

 :وهٜم٤م ًمٓمٞمٗم٦مٌ 

ذم  ْت يمًم ضم٤مءَ  ٤مر واعمٜم٤موم٘ملمَ ٗمي اًمٙمُ  ذم ؿم٠منِ  ْت ضم٤مءَ ش قنقمُ ٤ًمرِ يُ : »يمٚمٛم٦مَ  أني  :ه٤مُمٗم٤مدُ 

  ِػ وْص 
ِ
 .قمٚمٞمٝمؿ اًمّمئاة واًمًئام واعم١مُمٜملمَ  إٟمٌٞم٤مء

  ومٗمل ؿم٠منِ 
ِ
ې ې ى ى }شمٕم٤ممم:  قمٚمٞمٝمؿ اًمّمئاة واًمًئام ىم٤مَل  إٟمٌٞم٤مء

 .[91]ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء: {ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ } :ذم قمئاه ىم٤مل قمزي  ف شمٕم٤ممم ًمٚمٛم١مُمٜملمَ وذم ٟمٕمتِ 

ًمٙمـ ذم  ٦مٌ هلؿ ُم٤ًمرقمَ  اعمٜم٤موم٘مقنَ  ٤مسمؾِ ويمذًمؽ ذم اعم٘م ..[61]ؾمقرة اعم١مُمٜمقن: {ٿ

  ُمقآةِ 
ِ
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ} ؾمٌح٤مٟمف: ىم٤مَل  ،فقمـ ؾمٌٞمٚمِ  واًمّمد   اهللِ أقمداء

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .[13اعم٤مِدة:]ؾمقرة  {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ }شمٕم٤ممم:  ج( ىم٤مَل 

٦م ضمٚمٞمي  ًٓم٦مِ اًمدي  ٦مُ واوحَ  وهذه أي٦مُ  ..[84]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮾ ﮿ ﯀ ﯁

سمـ  َب  سمـ أُ  اهللِ ٌدقمَ  لمَ اعمٜم٤موم٘مِ  سِ ذم رأْ ٧م ًمَ ٟمزَ  ٧ْم وإن يم٤مٟمَ  ،ر اعمٜم٤موم٘ملمٗمْ يمُ  اعمٕمٜمك ذم سمٞم٤منِ 

ٓي  ،ٚمقلٍ ؾَم  ًي  ّمقصِ سمخُ  ٓ ٗمظِ اًمٚمي  ٛمقمِ سمٕمُ  اًمٕمؼمةَ   أني إ  .٥ٌِم اًم

 ٿ ٿ} :يملمنْم ًمٚمٛمُ  ٗم٤مرِ ٖمْ قمـ آؾمتِ  واعم١مُمٜمقنَ  ڠ اًمٜمٌل   ُّنَل  دْ سمؾ ًم٘مَ  د(

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

: ٜم٤موم٘ملمَ ًمٚمٛمُ  ٗم٤مرٖمْ ، ويمذًمؽ ُّنل قمـ آؾمتِ  [112]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڃ ڄ ڄ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ } :فُ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمَ  ،رؾمقاءٗمْ ؿ واعمنميملم ذم اًمٙمُ ّٕني 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ 

 سم٘م٦مِ ُمـ رَ  ِؼ روج اعمٜم٤مومِ إمم ظُم  ةٌ إؿم٤مرَ  ، وذم هذا [81]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڤ ڤ

 ؼ.ًْ ٝمؿ سم٤مًمٗمِ ٗمِ ىمٌٚمٝم٤م ىمد ظُمتٛمت٤م مجٞمًٕم٤م سمقْص  هذه أي٦م وُم٤م د أني ضَم ؾ وَ ـ شم٠مُمي وُمَ  ،اإلؾمئامِ 

ًَ  :ُب اًمٕمرَ  شم٘مقُل  اًم٘مّمد.. ء أوقمـ اًمٌمي  خلروُج ا: ًمٖم٦مً  ُؼ ًْ واًمٗمِ  ُمـ  ٦مُ ٌَ ـمَ اًمر   ٧ِم ٘مَ وم

ًِ قَ سم٤مًمٗمُ  ةُ ٧م اًمٗم٠مرَ ٞمَ ٛم  ، وؾُم ٧ْم ضَم ه٤م إذا ظمرَ نْم ىمِ   ٤مسِ ره٤م قمغم اًمٜمي حْ روضمٝم٤م ُمـ ضُم ٦م: خلُ ٘مَ ي

 .(1)وإوم٤ًمده٤م

ـُ يمَ ذَ  ُم٤م :٤مهُب رَ وأىمْ  ،ريٗمفٕمْ ذم شمَ  اًمٕمٚمًمءُ  اُت ٤ٌمرَ قمِ  ٧ْم قمَ ٤م: وم٘مد شمٜمقي ٤م ذقمً وأُمي  ٦م ٞمي قمٓمِ  ره اسم

وم٘مد  ،۵ اهللِ ٦مِ ُمـ ـم٤مقمَ  خلروُج ا :قمل  ًمل اًمنمي ٕمْ آؾمتِ  فرْ ذم قمُ  ُؼ ًْ ىم٤مل: اًمٗمِ  طملمَ 

ؼ ًْ ومِ  أني  :ومٞمف ؿمؽي  ومم٤م ٓ ،(3)ٞم٤منٍ ّْم سمٕمِ  َج ـ ظمرَ وقمغم ُمَ  ،رٍ ٗمْ ج سمٙمُ رَ قمغم ُمـ ظَم  عُ ي٘مَ 

 {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ} :أي٦مِ  سمدًمٞمؾِ  رِ ٗمْ إمم اًمٙمُ  روٌج هق ظُم  اعمٜم٤مومِؼ 
ُ يُ  اًم٘مرآنَ  وٕني ، [81]ؾمقرة اًمتقسم٦م: ﮻ } :قرة اًمتقسم٦مِ ؾُم  ذم آي٦مِ  ْؾ ومت٠مُمي  ،سمٕمًْم٤م فُ سمٕمَْم  ٗمن 

 .[84]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

ڃ ڃ ڃ چ چ چ } :شمٕم٤ممم قسم٦م أيًْم٤م ي٘مقُل اًمتي  وذم ؾمقرةِ 

 ٦مُ ٞمَ اًمث٤مٟمِ  ٦مُ وم٤مٔيَ  ..[131]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .سم٤مهللِ واًمٕمٞم٤مذُ  رِ ٗمْ ؿ قمغم اًمٙمُ قُت ؼ سمٛمٕمٜمك: ُمَ ًْ ؿ قمغم اًمٗمِ ُمقَت  ٜم٦م أني ٌٞم  ُمُ  ْت ضم٤مءَ 

ذًمؽ  ر اهللُ ٝمَ سمؾ أفمْ  ،ٝمؿإؾمئاُمِ  دَ رهؿ سمٕمْ ٗمْ طم٧م سمٙمُ اًمتل سي  هبذه أي٦مِ  ( وأظمتؿُ هـ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}ذم قمئاه:  قمزي  ٝمؿ وم٘م٤مَل تِ ُمٜمٝمؿ قمغم أًمًٜمَ 

 .[74]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ٹ ٹ ٹ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم »(، و3/113ش )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م»(، و11/218ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»اٟمٔمر:  (1)

 (.168ش )ًمٚمٗمٞمقُمل

 (.1/111ش )شمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦م» (3)
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 ط٤ٛ ظِٓٗ باهلل تعاىل:  -2

ـ   قءُ ؾُم  قٟمف: ًمذا يم٤منَ ٜمُ سمف فمُ  ْت ؾم٤مءَ  ر سم٤مهللِٗمَ ـ يمَ ُمَ  ومٞمف أني  ؿمؽي  مم٤م ٓ ًمدى  اًمٔم

ذم  ةٌ زَ وسم٤مرِ  ،ؿٚمقهِب ح٤مت ىمُ ٗمَ قمغم َص  ٦مٌ يَ ؿ، ومٝمل سم٤مدِ ٗم٤مِت ر ِص ٝمَ فمْ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ أَ 

، واعم١مُمٜملمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌلي اًمٜمي  ٝمؿ، سمؾ ـم٤مَل ٘مِ ٝمؿ ىم٤مًسا قمغم ظم٤مًمِ ٜم  فمَ  قءُ ومل يٙمـ ؾُم  ؿ..وم٤مِت شمٍم  

 ٤م طم٤مَل ّمقًص ومٞمٝمؿ ظُم  ٦مِ ُمٞمٛمَ اًمذي  ٦مِ ٚمَ خلّْم ا هِ إمم هذِ  ةٍ قمديدَ  عَ ذم ُمقاِو  اًم٘مرآنُ  وًم٘مد أؿم٤مرَ 

 ومٛمـ ذًمؽ: ،و  اًمٕمدُ  وُمئاىم٤مةِ  ،ِب رْ اًمٙمَ  اؿمتدادِ 

 اعم١مُمٜملم.. يٜمٍُمَ  ًمـ اهللَ  ٝمؿ سم٠مني فمٜم   أ( ؾمقءُ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }شمٕم٤ممم:  ىم٤مَل 

 {ں ںڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے
 .[6ٗمتح:]ؾمقرة اًم

 ٦مَ سمٛمٙمي  كِ اًمنم   َؾ وأهْ  ٦مِ سم٤معمديٜمَ  ٗم٤مِق اًمٜم   ب أهَؾ وُيٕمذ  »: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي  

ٜملم واعم١مُمِ  ملسو هيلع هللا ىلصًدا حمٛمي  اهللُ  يٜمٍُمَ  أن ًمـ [6]ؾمقرة اًمٗمتح: {ڱ ڱ ں ںڻ}

 .(1)شواهلئاك سم٤مًمٕمذاِب  [98]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮵ ﮶ ﮷﮸}

يملم ٘م٤مت واعمنْمِ ٘ملم واعمٜم٤مومِ ٦م اعمٜم٤مومِ ٗمَ ؾ ِص ٕمَ ىمد ضَم »: $ٓم٥م ىم٤مل ؾمٞمد ىمُ 

ـ  يم٤مت هِ واعمنْمِ  ًي  ل فم  اًم
ِ
ُمٜمف  خلػمَ ا عُ ف يتقىمي سمرسم   ـ  اًمٔمي  ـُ ًَ اعم١مُمـ طَم  ٚم٥ُم سم٤مهلل، وم٤مًم٘مَ  قء

 داًًِم ذم اًمني 
ِ
 واًميي  اء

ِ
 فُ ىمٚمٌَ  أني  :ذًمؽ ، وِه  ذم احل٤مًملمِ  خلػمَ اسمف  يريدُ  اهللَ سم٠مني  ـُ وي١مُمِ  ،اء

 .(3)شأسمًدا يٜم٘مٓمعُ  ٓ خلػم ُمـ اهللِا وومٞمُض  ،سم٤مهللِ ُمقصقٌل 

ـَ )إّن٤م ُمٜمي  ًي  أٟمزَل  لمَ طمِ  اعم١مُمٜملمَ  هِ قمغم قم٤ٌمدِ  اهللِ  ٦م ُم  ٤ٌمَت واًمثي  ٞمٜم٦مَ ٛم٠مٟمِ واًمٓمّ  ٦مَ ٙمٞمٜمَ قمٚمٞمٝمؿ اًم

 .(2)(ٗمقَس اًمٜم   ُػ وشُمْمٕمِ  ،إًم٤ٌمَب  ٩ُم وشمزقمِ  ،اًم٘مٚمقَب  ُش اًمتل شمِمق   ـِ حَ اعمِ  قمٜمدَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/399ش )شمٗمًػم اًمٌٖمقي» (1)

 (. 6/472ش )ل اًم٘مرآنذم فمئا» (3)

 (.1/791ش )شمٗمًػم اًمًٕمدي» (2)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ه..دَ خمٚمًٗم٤م وقمْ  اهللَ  ٝمؿ سم٠مني ٜم  قء فمب(. ؾُم 

ًُ  ٦مِ اًمٙمريٛمَ  وُمـ أي٤مِت   اعمجٚمٞم٦م ًم
ِ
 ں ڱ} شمٕم٤ممم: فُ ىم٤مًمَ  ؿ ُم٤مسمرهب   اعمٜم٤موم٘ملمَ  ـ  فمَ  قء

[13]ؾمقرة إطمزاب: {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
(1). 

ُمـ  هبؿ إقمداءُ  وأطم٤مطَ  ،غٌ سم٤مًمِ  ٌب رْ هبؿ يمَ  وٟمزَل  ،٦مٌ قمٜمٞمٗمَ  ٦مٌ ُمَ أزْ  لمَ سم٤معم١مُمٜمِ  ٧ْم ٗمَ ًم٘مد قمَّم 

 :دوده٤موقمغم طُم  ديٜم٦مِ اعم وُمـ ظم٤مرِج  ،٘مقنَ واعمٜم٤مومِ  اًمٞمٝمقدُ  :اظمؾِ ُمـ اًمدي  :قٍب وَص  ٍب طمدَ  يمؾ  

هٜم٤مًمؽ  ..رَ احلٜم٤مضمِ  ٚمقُب اًم٘مُ  ٧ِم وسمٚمٖمَ  ،ُمٜمٝمؿ إسمّم٤مرُ  ٧ْم ، طمتك زاهمَ رِب اًمٕمَ  ُؾ وىم٤ٌمِِ  ىمريٌش 

ًٓ ؿمديًدا..ًمْ ًمزًمقا زِ قن وزُ ٜمُ كم اعم١مُمِ اسمتُ  ٦م، ٙمَ ُم٤مت احل٤مًمِ ٦م وإزَ ضَم رِ احلَ  روِف وذم هذه اًمٔم   زا

ًي  ٦مِ ىم٤مًمَ  ٨م  خذيؾ ُأظمرى، وسمٌَ ًمتي وا ،ةً شم٤مرَ  سم٤مإلرضم٤مِف  فُ ٝمر ومحٞمحَ ٔمْ ويُ  ،ٗم٤مُق اًمٜم   ُس يتٜمٗمي   اًم
ِ
 قء

 ... إًمخ. ٦مً ؾَم وؾم٤مدِ  ٦مً ًَ وظم٤مُمِ  ٦مً ٕمَ راسمِ  سم٤مهللِ  ـ  اًمٔمي  ةِ وسم٢مؾم٤مءَ  ،٦مً ثَ صم٤مًمِ 

قمغم  ؾِ قيم  ف ُمـ اًمتي ُو سم٧م أرْ دَ وأضْم  ،ف ُمـ اإليًمنِ ىمٚمٌُ  اًمذي ظمغم اعمٝمزومِ  ٦مُ ٤م ُم٘مقًمَ إّني 

ؿ هُ قن ومًم زادَ ٘مُ ىمقن اًمقاصمِ ٤مدِ ٜمقن اًمّمي ُمِ ٤م اعم١مْ أُمي  .. هرِ ُمْ ًٚمٞمؿ َٕ ومٞمف واًمتي  ٘م٦مِ واًمث   اهللِ

  ٥ُم وشمٙم٤مًمُ  ،٥ِم ٓمْ خلَ ا دادُ تْ اؿِم 
ِ
ٓي  إقمداء ف، ىم٤مل ْم٤مِِ ًو٤م سم٘مَ ورِ  ..اهللِ  ي٘مٞمٜم٤ًم سمٛمققمقدِ إ

 ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ} ؾمٌح٤مٟمف:

 .[33]ؾمقرة إطمزاب: {ىث مث جث يت

ف وم٢مٟمي  :ٗمقسِ اًمٜم   ه ُمـأوشم٤مدُ  ْت دَ ـمي وشمق ،ٚمقَب ف اًم٘مُ تُ سمِم٤مؿَم  ٧ْم إذا ظم٤مًمٓمَ  ف اإليًمنُ إٟمي 

، هلؿي ظمٓم٥ٌم ادْ  إذا ُم٤م ٦مً ٞمٜمَ ٛم٠مٟمِ وـمُ  ،داِدِ اًمِمي  ٙمقًٟم٤م طم٤مَل وؾُم  ،ـِ اعمحَ  ٤م قمٜمدَ ًو ر ومٞمٝم٤م رِ ٛمِ ثْ يُ 

 وآرشمٞم٤مِب  ؽ  ًمٚمِمي  ومٚمٞمَس  ..ملسو هيلع هللا ىلصقًمف ؾُم وشمّمديً٘م٤م سمرَ  ،اهللِ دِ سمققمْ  ٦مً ٘مَ وصمِ  ،وصم٤ٌمشًم٤م قمغم احلؼ  

 ًُ  وٓ ًم
ِ
ذًمؽ  ؾي رطمقا يمُ ؿ، سمؾ اـمي قوٌع ذم ىمٚمقهِب وٓ ُمَ  ،ؿِت ذم أومئدَ  ُمٙم٤منٌ  سم٤مهللِ  ـ  اًمٔمي  قء

ٌي ووجل١م  ٍُمُ سمؾ يٜمْ  ،هدَ قمٌْ  ُل ذِ وٓ خيْ  ،هدَ وقمْ  ُػ ٚمِ خَي  ـ ٓثقا سمٛمَ ا وٓذوا واقمتّمٛمقا وشمِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.333اٟمٔمر: شمٗمًػم هذه أي٦م وؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م )ص (1)
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ـي »ىم٤مل احلًـ:  ،هُ دوي قمَ  مُ زِ وهيْ  ،هُ ضمٜمدَ   ـي وفمَ  ،ٚمقنُيًت٠مَص  اعمًٚمٛملمَ  اعمٜم٤موم٘مقن أني  فم

 .(1)شونٜمٍَم ؿ يُ اعم١مُمٜمقن أّني 

 ..ملسو هيلع هللا ىلصف قمٚمٞمٝمؿ ورؾمقًمَ  ىمد حيٞمُػ  اهللَ  ٝمؿ ذم أني فمٜم   ج( ؾمقءُ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[11]ؾمقرة اًمٜمقر: {ۉ

ـي (3)ع اهللَِذ  ػمِ ؿ اعمٜم٤موم٘ملم إمم همَ ت٤ميمُ  سمٞم٤منُ  ىمد ؾمٌَؼ  ٤مر إًمٞمف هٜم٤م هق َِم اًمذي يُ  . ًمٙم

 ؽ  هلؿ ؿَم  َض ىمد قمرَ  أو ،مٌ ٓزِ  ٌض رَ ىمٚمقهبؿ هب٤م ُمَ  قمـ يمقنِ  خيرُج  ٓ اعمٜم٤موم٘ملمَ  ؿم٠منَ  أني 

٤م يم٤من ومٝمق يمُ  ،ؿٙمْ ف قمٚمٞمٝمؿ ذم احلُ ورؾمقًمُ  اهلُل قرَ جيُ  أنْ  خي٤مومقنَ  أو ،يـذم اًمد    رٌ ٗمْ وأيًّ

 .(2)ٗم٤متُمـ هذه اًمّم   فُ وُم٤م هق ُمٜمٓمٍق قمٚمٞمف ىمٚمٌُ  ،ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمؿ سمٙمؾٍّ  واهلُل ،ٌض حمْ 

 وٟمزوهلؿ قمغم ىمَ  اهللِ ؿِ ٙمْ سمحُ  لمَ ٘مِ رو٤م اعمٜم٤مومِ  مِ وًمٕمدَ 
ِ
ؿ قم٤مِّن وإذْ  ملسو هيلع هللا ىلصقًمف ؾُم رَ  ْم٤مء

 فُ قمٚمٞمٝمؿ ورؾمقًمُ  ىمد جيقرُ  اهللَ سم٠مني  ـ  اًمٔمي  ةَ ٝمؿ إؾم٤مءَ ٗمُ ْمققمٝمؿ ًمذًمؽ، سمؾ يم٤من ُمقىمِ وظُم 

]ؾمقرة  {چ ڇ ڇ} :قمٜمٝمؿ اإليًمنَ  ٗمك اهلُلٟمَ  ٝمؿ أنْ تُ ٌَ ٧م قم٤مىمِ يم٤مٟمَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .[42اعم٤مِدة:

ًَ  فِ سمرسم   ـي اًمٔمي  ـَ ًَ أطْم  ـَ اعم١مُمِ  إني »: $ ـُ ىم٤مل احلً  َؼ اعمٜم٤مومِ  ، وإني اًمٕمٛمَؾ  ـَ وم٠مطم

 ٤مِب سمـ اخلٓمي  ٛمرَ قمُ  ٤م ُذيمر ًمف ظمقُف أيًْم٤م عمي  وىم٤مَل ،  (4)شاًمٕمٛمَؾ  ف وم٠مؾم٤مءَ سمرسم   ـي اًمٔمي  أؾم٤مءَ 

 ُؼ ، واعمٜم٤مومِ ٞم٦مً ِْم ٤ًمًٟم٤م وظَم إطْم  مجعَ  ـُ ُمِ هٙمذا اعم١مْ » :ف وظمِمٞمتف ُمـ رسمفُمقشمِ  قمٜمدَ  ڤ

 .(1)شةوهِمري  ةً ؾم٤مءَ إ عَ مجَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 14/141(، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )31/121ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (1)

 (.329اٟمٔمر: )ص (3)

 ( سمتٍمف يًػم.6/74ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (2)

(، واًمٗمري٤مب ذم 3/144ش )احلٚمٞم٦م»(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 21191ش )ُمّمٜمٗمف»أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم ذم  (4)

 ( ُمـ ـمرق قمـ احلًـ.96ش )صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملم»

 (، وذم اًمًٜمد ُم٤ٌمرك سمـ ومْم٤مًم٦م ومٞمف ُم٘م٤مل.179ش )إوؾمط»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ـي  ٝمؿ سم٤مهللِ ٜم  د( فمَ   )شمٙمذي٥ٌم سم٤مًم٘مدر(: اجل٤مهٚمٞم٦م فم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ

 .[114]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ

 نُ ٠مْ وهذا ؿَم  ،دٍ ذم همزوة ُأطُم  ْت ٛملم ىمد ُأسمٞمدَ اعمًٚمِ  ياءَ ظَم  قن أني ئمٜم   ٘مقنَ هٙمذا اعمٜم٤مومِ 

ـي  ..ًم٦م اًمٕمدو  قْ وَص  ٥ِم ٓمْ اخلَ  امِ دَ اطمتِ  طم٤مَل  ؽ  واًمِمي  ي٥ِم اًمري  ؾِ أهْ  اجل٤مهٚمٞم٦م، أي:  وُمٕمٜمك فم

]ؾمقرة آل  {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ}شمٕم٤ممم:  وم٘م٤مَل  ٛمقا ومٞمف، وذًمؽ أّنؿ شمٙمٚمي رِ ٙمذي٥م سم٤مًم٘مدَ اًمتي 

ـَ  هُ وذ   هُ ػمُ در ظَم يٕمٜمل: اًم٘مَ  ..[114قمٛمران: ]ؾمقرة آل  {ڃ ڃ ڃ} اهللِ ُم

[114]ؾمقرة آل قمٛمران: {چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ} كُمـ اًمنم   [114قمٛمران:
(1). 

ـِ حي ىم٤مل اًمْمي  ٌي  ٤مك قمـ اسم  {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ} :ڤ٤مس قم
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ} :وهق ىمقهلؿ -ردَ يٕمٜمل: اًمتٙمذي٥م سم٤مًم٘مَ - [114]ؾمقرة آل قمٛمران:

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ} :ؿ اجلقاُب هُ ، ومج٤مءَ  [114]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڎڈ ڎ ڌ ڌ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک

[114]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڻ ڻ ڻ ڻ ںں
(3). 

 ِ ٚطخشٜتِٗ خبايكِٗ طبخاْ٘.ُٖاطتٗضاُؤ -3

ًي  ٗم٤مُف ٟمٗمقؾًم٤م يٌٚمغ هب٤م اإلؾْم  إني  ًْ  ٦م أنْ واخل ًَ ىمَ ٝم٤م ورازِ ٘مَ سمخ٤مًمِ  زأَ وَتْ  رَ خَ شم ٦م ٞمٛمَ ٘مِ ٝم٤م ًم

سمًم ٤ٌمزم شمُ  ٓ ٧ْم حَ ، طمتك أْو ٗم٤مِق ر واًمٜم  ٗمْ ٚمقهب٤م ُمـ اًمٙمُ قمغم ىمُ  ٤م رانَ هل٤م ُمٕمف، عمَِ  ءَ سُمرْ  ؾم٘مًًم ٓ

 .ًمخإ... جقرٍ ومُ  أو ؿٍ ٚمْ فمُ  أو رٍ ٗمْ ر ُمٜمٝم٤م ُمـ يمُ دَ َص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/343ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل» (1)

 (. 3/133ش )اًمٌٖمقيشمٗمًػم »( سم٢مؾمٜم٤مد ُمٕمٚمؼ، 2/187ش )شمٗمًػمه»ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم  (3)
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 قمغم ؾُم  قًم٧ْم تَ اؾْم  ُح ٦م، ىم٤ٌمِِ قيي اًمٓمي  ٨ُم ٌْ وظُم  ،ؼٚمُ اخلُ  ةُ ودٟم٤مءَ  ،ٌعِ اًمٓمي  مُ ١مْ ف ًمُ إٟمي 
ِ
 قيداء

 .ةِ دَ ئِ إومْ  ِب ذم ُم٤ًمرِ  ٧ْم ٚمَ ٖمَ ٚمْ وشمٖمَ  ،واِح إرْ 

 تِ اؾْم  ٨ِم ذم ُمٌحَ  ىمد ؾمٌَؼ 
ِ
ومٞمٝم٤م  َل تل ٟمزَ اًمي  اًمقىم٤مِعِ ُمـ  اًمٕمديدُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٜمي  ٝمزاء

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ } شمٕم٤ممم: فُ ىمقًمُ  َؽ ومٛمـ ذًمِ  ،(1)غمتْ يُ  ىمرآنٌ 

 .[61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ـ  وة شمَ زْ ذم همَ  ٘مقنَ اعمٜم٤مومِ  ًم٘مد ىم٤مَل   ّمقرَ ىمُ  َح تَ ٗمْ ي ـ أنْ  ملسو هيلع هللا ىلصد هذا ـ أي: حمٛمي  ٌقك: ئم

 ٓء ١ٓمُ اِٜم٤م هَ ؾ ىمري ثْ ٜم٤م ُمِ يْ أَ ُم٤مرَ  ؿ ىم٤مًمقا:أّني  ، ووردَ (3)ٝم٤متٞمْ ٝم٤مت هَ ٞمْ هَ  !٤مّمقَّن وطُم  ومِ اًمر  

ًِ ذَ يمْ وٓ أَ  ،٥م سمٓمقًٟم٤مهمَ أرْ   .(2)٘م٤مءاًمٚم   ـ قمٜمدَ ٌَ ضْم وٓ أَ  ،٦مٜمَ ب أًم

ـَ  يؿٌ رِ ٙمْ وذم هذا اعمٕمٜمك شمَ  لم هبؿ اعمٜم٤موم٘م اءَ اؾمتٝمزَ  ٕمَؾ ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم: إْذ ضَم  اهللِ  ُم

م رَ ومًم أيمْ  ..واًمتنميِػ  ٙمريؿِ اًمتي  ٦مُ سمف، وهذا هم٤ميَ  ري٦مً خْ ٝمؿ هبؿ ؾُم ريتَ خْ اؾمتٝمزاًء سمف وؾُم 

 } ؾمٌح٤مٟمف: ٚمٝمؿ، ىم٤مَل ٛمَ قمَ  سِ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ ضمٜمْ  ضمزاءُ  ف، ًمذا يم٤منَ سم  اعم١مُمـ قمغم رَ 

 :ذم قمئاه وىم٤مل قمزي  ..[11]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {     

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ }

،  [79]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ً  ٚمْ وشمِ  ذًمؽ آؾمتٝمزاءَ  دَ ٜمَ ؾمٌح٤مٟمف أؾْم  اهللَ أني  :ذم أيتلم ظُ واعمئاطَم   فِ اشمِ ًمذ خري٦مَ ؽ اًم

ًي  ،اًمٙمريٛم٦م  لمَ ٘مِ سم٤معمٜم٤مومِ  ٝمزاءَ تِ آؾْم  قمغم أني  ٜمٌٞمفِ ًمٚمتي » :٥م يمًم ي٘مقل اإلُم٤مم إًمقد  ٌَ واًم

 :$ قيم٤مين  اًمِمي  ، وىم٤مل اإلُم٤ممُ (4)شيداٟمٞمف اؾمتٝمزاء اًمذي ٓ غُ إسمٚمَ  هق آؾمتٝمزاءُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 133اٟمٔمر: )ص (1)

ش صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»(، وىمد صحح اًمرواي٦م إسمراهٞمؿ اًمٕمكم ذم يمت٤مسمف 6/411ش )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من» (3)

(193.) 

 (.411-3/414ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»(، 11/173ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (2)

 (.1/119ش )شمٗمًػم روح اعمٕم٤مين» (4)
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 ػي خِ ويًتَ  ،ٜمٝمؿُم ؿَ ٘مِ تَ ٦م ًمٞمٜمْ ٘مقسمَ ف قمُ قٟمِ هبؿ، ُمع يمَ  ري٦مً خْ وؾُم  ٝمزاءً تِ ُمٜمف اؾْم  عَ وىمَ  ُم٤م َؾ ضمٕمَ »

 .(1)شاعم١مُمٜملم هِ اٟمتّم٤موًم٤م ًمٕم٤ٌمدِ  :هبؿ

 سم٤معمٜم٤موم٘ملم: ىمرآٟمٞم٦م قمغم اؾمتٝمزاء اهللِ  دُ ؿمقاهِ 

  قرُمـ ُص  اًمٕمديدُ  ذم اًم٘مرآنِ  ىمد وردَ 
ِ
هبؿ  ٦مً ٙم٤ميَ وٟمِ  ،هلؿ ٦مً ٘مقسمَ سم٤معمٜم٤موم٘ملم قمُ  اهللِ اؾمتٝمزاء

 ـ ذًمؽ:ومٛمِ 

 :٦مِ ؿ سم٤مًمٕم٘مقسمَ هُ أ. شمٌِمػمُ  

ے ے ۓ ۓ }ووقمًدا: ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ةً ؿ سمِم٤مرَ ٝمذم طم٘م   اًمٕم٘مقسم٦مَ  اهلُل د ضمٕمَؾ وم٘مَ 

ة ِم٤مرَ اًمٌِ  أني  ُمٕمٚمقمٌ »: $ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي  ..[128]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {﮲ ﮳

ـْ ًمٜمٙمْ ذم اخلػمِ  ُؾ ٛمَ ًتٕمْ شمُ   ةُ ، وهل إرادَ ٞمدٍ سم٘مَ  ٧م ذم اًمنم  ٚمَ ٛمِ ٕمْ اؾمتُ  ٦مٍ ٞمي سمئاهمِ  ٦مٍ تَ ، وًمٙم

ً  (3)شُملمرِ هب١مٓء اعمجْ  ٦مِ خريَ ً  اًم ؾمٌح٤مٟمف  اهلُل َؾ ضمٕمَ  طمٞم٨ُم  :٦مِ خريَ ، وهذا ُمٜمتٝمك اًم

ۈ ٴۇ } :شمٕم٤ممم فُ ىمقًمُ  َؽ ... وُمـ ذًمِ  ةً اعمٜم٤موم٘ملم سمِم٤مرَ  رُ ٜمتٔمِ اًمذي يَ  إًمٞمؿَ  اًمٕمذاَب 

 [68اًمتقسم٦م: ]ؾمقرة {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ېى

ً   اًمققمٞمدِ  ٦مِ ٞمٖمَ ذم ِص  دُ قمْ اًمقَ  ضم٤مءَ  قخ، هذا ُمـ ًُ ٜمػ اعمٛمْ ٝمزاء هبذا اًمّم  تِ خري٦م وآؾْم واًم

 سمف، ذًمؽ: ٕني  رى اًمققمٞمدُ ومٞمًم ضَم  اإلظمئاِف  مِ دَ قمغم قمَ  ٠ميمٞمدِ رى ًمٚمتي ظْم أُ  ٦مٍ ٝمَ ، وُمـ ضمِ ٦مٍ ٝمَ ضمِ 

ٓي  نِ ُمـ ؿم٠مْ   ٞمُؾ يٛمِ  دْ قمٞمد، وم٘مَ اًمقَ  سمخئاِف  اًم٥ًٌُم  ٝمًم يم٤منَ ُمَ  دِ قمْ قا سم٤مًمقَ ٗمُ  خُيٚمِ اًمٕمٔمًمء أ

أصئًا،  قَ ٗمْ اًمٕمَ  قنَ ٘م  يًتحِ  ٓ ونَ رُ اعمٜم٤موم٘مقن واًمٙم٤مومِ  ٤م يم٤منَ قمٜمف، وعمي  قِ ٗمْ ٝمؿ إمم اًمٕمَ ُمُ يمرَ 

ً   غَ ذًمؽ سم٤مًمِ  ًمٞمٙمقنَ  :دقمْ ٜمقان اًمقَ ُيٕمٓمك قمُ  ٞمدهؿ أنْ قمِ ذم وَ  ـَ ًُ طَم   .(2)خري٦م هبؿاًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/44ش )ومتح اًم٘مدير» (1)

 (. 3/196ش )شمٗمًػم اًمًٕمدي»اٟمٔمر:  (3)

ٞمد اًمرمحـ اعمٞمداين وذم فمئال اًم٘مرآن.. ًمً ( ًمٕمٌد1/11ش )إظمئاق اإلؾمئاُمٞم٦م وأؾمًٝم٤م»اٟمٔمر:  (2)

 (.6/2174ىمٓم٥م )
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 ب.َٟمَّمٌٝمؿ اهلل ُهدوًم٤م ًمٚمًخري٦م:

 ةُ قرَ ، وهل ُص رةٍ ٜمٗم  ُمُ  ٦مٍ ىمٌٞمحَ  قرةٍ ٝمؿ ذم ُص ٚمَ ضمٕمَ  أنْ  هبؿ: اؾمتٝمزاء اهللِ  قرِ وُمـ ُص 

  راغِ اًمٗمَ 
ِ
 ضمقدِ وُ  ديد اًمذي ُيٖمِمك قمٚمٞمف قمٜمدَ قمْ ٤ٌمن اًمر  ة اجلَ قرَ ، ُص ًمسِ وآٟمٓمِ  واخلقاء

ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې  ۋ} :۵ وذم هذا ي٘مقُل  ،اعمخ٤موِف 

 [4]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ېى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ } :، وىمقًمف شمٕم٤ممم أي٦م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ } :، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [19]ؾمقرة إطمزاب: {ڱڱ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

[31]ؾمقرة حمٛمد: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ
(1). 

ٝمزاِٝمؿ تِ ريتٝمؿ واؾْم خَ ٘م٤مسمؾ ؾُم ل ذم ُمُ اهلل شمٕم٤ممم هذه هِ  ٗم٤مِت ِص  أني  وُمٕمٚمقمٌ 

 اسمـ ٚمٝم٤م ىم٤مَل ٘م٤مسمِ ر ُمُ يمْ ذِ  دونَ  دةً هب٤م جمري  ػ اهللِْص وَ  هؿ، وٓ يّمح  رِ ٙمْ تٝمؿ وُمَ قمَ ٤مدَ وخُم 

 ٝمْ تِ وآؾْم  دِ ٞمْ واًمٙمَ  رِ ف سم٤معمٙمْ ًَ ٟمٗمْ  ْػ شمٕم٤ممم مل يِّم  اهللَ إني » :$ؿ اًم٘مٞم  
ِ
 داعِ واخلِ  زاء

 اجلَ  فِ ضْم سمؾ قمغم وَ  ،ٓمٚمً٘م٤مُمُ 
ِ
 ٓ ٤مظِ ٗمَ هذه إًمْ  ٕم٤مَل ومْ أَ  ، وإني ـٌ ًَ طَم  قَ وهُ  َؽ ؾ ذًمِ ٕمَ عمـ ومَ  زاء

 ذم  وشمُ  ،قوعٍ ذم ُمَ  ُح دَ ٤م متُ ًمف ُمٜمٝم٤م أؾمًمء: ّٕني  ؼ  ِمتَ يُ  وٓ ،شمٕم٤ممم غم اهللِئاىمٝم٤م قمَ إـمْ  جيقزُ 

 .(3)شعٍ ذم ُمقِو 

 رلادعتِٗ يباس٥ِٗ. -3

ـ   وشمٚمٌٞمًٝمؿ سمذًمؽ قمغم  ،رَ ٗمْ ؿ اًمٙمُ ٓم٤مِّن ٌْ واؾمتِ  ؿ سم٢مفمٝم٤مرهؿ اإلؾمئامَ اعمٜم٤موم٘مقن أّني  ئم

قن ٌُ ًَ ذًمؽ، حيْ ػم ة إمم همَ رَ ًمّنؿ اًمٗم٤مضمِ يْ أَ  َػ ٚمْ هؿ ظَم ت٤مرُ تِ واؾْم  ،تٝمؿ هلؿقمَ ٤مدَ وخُم  ،اعم١مُمٜملم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/2174ش )ذم فمئال اًم٘مرآن» (1)

 ( عمحٛمد ظمٚمٞمؾ هراس. 1/126ش )ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م» (3)
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قمغم  عُ ٚمِ واعمٓمي  ،ؿٕم٤مهلِ سمٗمِ  ٞمطُ حِ ومٝمق اعمُ  :ح٤مٟمفٌْ ؾُم  وطم٤مؿم٤مهُ  ،قن اهللَقمُ ؾ ذًمؽ خي٤مدِ ثْ ؿ سمٛمِ أّني 

 هؿ..ورُ دُ ف ُص وُم٤م شمٙمٜم   ،ؿ٤مِت ٞمي سمٜمِ  واخلٌػمُ  ،هؿرِ اِِ َه 

ڃ ڃ چ چ چ }: ح٤مٟمفٌْ ؾُم  : إْذ ي٘مقُل ًمٚمٛم١مُمٜملمَ رُ آظَم  ريؿٌ ٙمْ وهٜم٤م شمَ 

هلل  اعمٜم٤موم٘ملمَ  قم٦مَ خم٤مدَ  َؾ طمٞم٨م ضمٕمَ  :[9]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ُئ اًم٤ٌمرِ  َس ٞمْ أًمَ  ..فُ ٘مَ ظم٤مًمِ  عُ ٤مدِ ًم خُي ٝمؿ ومٙم٠مٟمي قمُ ٤مدِ ـ خُي ومٛمَ  ،دٍ واطمِ  ذم ؿمؼٍّ  وًمٚمٛم١مُمٜملمَ 

ٌَ ًِ طَم اًمذيـ آُمٜمقا وَ  زمي ؾمٌح٤مٟمف وَ   ؿ.هُ دَ ي  ؿ وُم١مَ هُ ٝمؿ وٟم٤مِسَ ٞم

 (1)ظَمٜمِعُ  سم٠مٟمف: َؼ اعمٜم٤مومِ  - أي: ُمـ اًمٕمٚمًمء –يمثػٌم  ٧َم ٟمٕمَ »: $يمثػم  ـُ اسم ي٘مقُل 

 ٛمِز ، ويُ قمغم طم٤ملٍ  ُح ف، يّمٌِ ٚمِ ٛمَ سمٕمَ  ُػ ف، وخي٤مًمِ ٌِ سم٘مٚمْ  رُ ٜمٙمِ ف، ويُ سمٚم٤ًمٟمِ  ُق ، يّمد  إظمئاِق 

ًي ٗم  ٠م شمٙمَ ه، ويتٙمٗمي غم همػمِ قمَ  ٌِح وُيّْم  ،ز قمغم طم٤ملٍ ٛمْ ه، ويُ ػمِ قمغم همَ  ٌي يمٚمي  ،٦مِ ٗمٞمٜمَ ٠م اًم  ٧ْم ًم ه

 .(3)شُمٕمٝم٤م ه٥مي  ريٌح 

ًْ قالٍ وأطْم  ضمقهٍ ة وُ دي ًمف قمِ  :ؼاعمٜم٤مومِ  وهذا طم٤مُل  ، ٌٞمؾٍ ؾَم  ؾي تف يمُ قمَ ٤مدَ رير خُم ٛمْ ؽ ًمتَ ٚمُ ، ي

ٌ   ويٜمٝم٩ُم  ڃ ڃ چ چ چ }: فُ ؾمٌح٤مٟمَ  ..ىم٤مَل ـمريٍؼ  ه يمؾي ػمِ س قمغم همَ ًمٞمٚم

 شمٕم٤ممم ٓ اهللَ أني  ؽي ؿَم  وٓ» :$ يمثػمٍ  ـُ اسم ي٘مقُل  .[143]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {چ

ُ وم٢مٟمي  :خُي٤مَدع ٝمؿ ٚمِ ٘مْ ٛمٝمؿ وقمَ ٚمْ ٦م قمِ ىمٚمي ٝمٚمٝمؿ وَ ٘ملم جلَ وًمٙمـ اعمٜم٤مومِ  ،رًمِِ اِر واًمْمي سم٤مًمني  ف اًمٕم٤ممِل

قن ًمف ٗمُ ٚمِ حيْ  ٦مِ ٞم٤مُمَ اًم٘مِ  مَ قْ ؿ يَ ٕم٤ممم أّني ٝمؿ شمَ ٜمْ  قمَ ؼَم ًم أظْم ه يمَ ٜمدَ قمِ  هؿ يروُج رَ أُمْ  ون أني دُ ٘مِ تَ يٕمْ 

ًي  ٦مِ ٘م٤مُمَ تِ غم آؾْم قمَ  ؿ يم٤مٟمقاأّني  وم٘م٤مل  ،هٜمدَ ٝمؿ قمِ ٕمَ ذًمؽ ٟم٤مومِ  ون أني دُ ٘مِ تَ ويٕمْ  ،دادِ واًم

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ }ؾمٌح٤مٟمف: 

 .[18]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: {ېئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/81ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»ئان سمٗمئان: أي همدر سمف. اخل٤مٟمع:اعمري٥م اًمٗم٤مضمر، وظمٜمع وم (1)

 (. 1/178ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (3)
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 ِٗ ع٢ً اهلل طبخاْ٘.ُبنٔز -4

 تِ ٦م واؾْم همَ راوَ ذًمؽ ُمـ ُمُ  وراءَ  ُمٜمف ُم٤م رَ دُ ّْم يَ  أنْ  وَ رْ سم٤مهلل ومئا همَ  رَ يمٗمَ  ـُمَ 
ٍ
٦م قمَ ٤مدَ وخُم  ٝمزاء

٦م ٟمٞمئَ اًمدي  ٘ملمَ اعمٜم٤مومِ  ٗم٤مِت وُمـ ِص  ..ٟم٥ٌم ر ذَ ٗمْ اًمٙمُ  دَ ... إًمخ، ومًم سمٕمْ دٍ ٝمْ ًمٕمَ  ضٍ ٘مْ وٟمَ  ٍب ذِ ويمَ 

طمتك ُمع ٝمؿ تُ جٞمي ٧م ؾَم سمؾ يم٤مٟمَ  ،٥مًْ ومحَ  ٝمؿ سمف ُمع اًمٜم٤مسِ ٚمُ ـ شمٕم٤مُمُ ٙمُ اًمذي مل يَ  ُب ذِ اًمٙمَ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ }ح٤مٟمف: ٌْ ؾُم  ىم٤مَل  ح٤مٟمف..ٌْ ٝمؿ ؾُم ٘مِ ظم٤مًمِ 

 .[18]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: {ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ؿ ذم ٙمُ قن ًمَ ٗمُ ٚمِ  حَيْ يمًم ِب ذِ قمغم اًمٙمَ  ٦مِ ٞم٤مُمَ اًم٘مِ  مَ يقْ  هللِ حيٚمٗمقنَ » :قيم٤مين  اًمِمي  اإلُم٤ممُ  ىم٤مَل 

٦م ىمد ٞم٤مُمَ اًم٘مِ  يقمَ  وم٢مني  :ٚمقهبؿقمغم ىمُ  ٌعِ اًمٓمي  زيدِ ؿ وُمَ ِت ٘م٤موَ ة ؿَم دي ٟمٞم٤م، وهذا ُمـ ؿِم اًمد  

 نَ وؤؽَم جيْ  ٞمَػ ة، ومٙمَ دَ اعمِم٤مهَ  سميورةِ  ٦مً قُمَ ٚمُ ُمٕمْ  إُمقرُ  ِت وص٤مرَ  ٧م ومٞمف احل٘م٤مُِؼ ٗمَ َِم اٟمٙمَ 

]ؾمقرة  {وئ وئ ۇئ ۇئۆئ} ِب ذِ قن قمغم اًمٙمَ ٗمُ ٚمِ وحيْ  ِػ اعمقىمِ  َؽ قا ذم ذًمِ سمُ ذِ يٙمْ  قمغم أنْ 

ًَ ، [18اعمج٤مدًم٦م:  ٦م قمغم َر سمَ اًمٙم٤مذِ  ؽ إيًمنِ ٚمْ ؿ سمتِ قن أّني ٌُ أي: حي
ٍ
 عُ ومَ يدْ  ٟمٗمًٕم٤م أو ٥ُم ٚمِ مم٤م جيْ  ء

، أي: [18]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ}ٟمٞم٤م قن ذًمؽ ذم اًمد  ٌُ ًَ ضًرا يمًم يم٤مٟمقا حيْ 

سم٢مىمداُمٝمؿ  :هؿهمػمُ  فُ ٚمٖمْ ٌْ ا مل يَ قن ومٞمف طمدًّ ٖمُ اًم٤ٌمًمِ  ،ٙمقن قمٚمٞمفاعمتٝم٤مًمِ  ،بذِ ذم اًمٙمَ  ٚمقنَ اًمٙم٤مُمِ 

ـِ اًم٘مِ  ِػ قىمِ ة ذم ُمَ رَ اًمٗم٤مضمِ  قمٚمٞمف وقمغم إيًمنِ   .(1)شٞم٤مُم٦م سملم يدي اًمرمح

 يف عالٙ. ْكضِٗ يعٗذِٖ َع اهلل عٖض -5

 ۴هؿ ُمٕمف ٝمدِ ٝمؿ ًمٕمَ ثِ ٟم٘مْمٝمؿ وٟمٙمْ  اهللِ اعمٜم٤موم٘ملم ُمعَ  ؾِ شمٕم٤مُمُ  ُمـ أظمئاىمٞم٤مِت  إني 

ٝمؿ ُمـ سمؾ طمتك ُمع أوًمٞم٤مِِ  ،واعم١مُمٜملم ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ديدًٟم٤م هلؿ طمتك ُمع اًمٜمي  أصٌَح  ُؽ وهذا اعمًٚمَ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وهمػمهؿ.. اًمٞمٝمقدِ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/179ومتح اًم٘مدير ) (1)
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

[13 -11]ؾمقرة احلنم: {گ گ گ گ ڳ
(1). 

ٝمد ُمـ ِْم وُمَ  ،رهقَ قرة ُمـ ُص ُص  رِ يمْ سمذِ  اًم٘مرآنُ  ضم٤مءَ  دْ وم٘مَ  اهللِ  ؿ ُمعَ هِ قمٝمدِ  ُض ٤م ٟم٘مْ أُمي  

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ } شمٕم٤ممم: فِ ه ذم ىمقًمِ دِ ُمِم٤مهِ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ﮻  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶

   ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽   .[78 -71]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮼ 

ـُ  ىم٤مَل  ُمـ  اهللُ  ٜم٤مهُ أهمْ  ـْ ًمئِ  فُ ه وُمٞمث٤مىمَ ٝمدَ ٓمك قمَ ـ أقمْ ُمَ  ٘ملمَ وُمـ اعمٜم٤مومِ : »$يمثػم  اسم

ـي ف ًمٞمّمدي ٚمِ ومْْم  ـي  فِ ُمـ ُم٤مًمِ  ىم ومٞمًم  َق وٓ صدَ  ، سمًم ىم٤مَل ومًم ورمي  ،٤محللمَ ُمـ اًمّمي  وًمٞمٙمقٟم

يقم  ۵ قن اهللَ٘مَ ٚمْ يَ  قمِ ذم ىمٚمقهبؿ إمم يَ  ـَ ٟمٗم٤مىًم٤م ؾمٙمَ  ٜمٞمعُ ٝمؿ هذا اًمّمي قمك، وم٠مقم٘مٌَ ادي 

 .(3)شًمؽُمـ ذِ  ، قمٞم٤مًذا سم٤مهلل٦ِمِ ٞم٤مُمَ اًم٘مِ 

 .(2)شهمدر دَ وإذا قم٤مهَ » :اعمٜم٤موم٘ملم ىمقًمف ٗم٤مِت ف ًمِّم ذم سمٞم٤مٟمِ  ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل   وىمد صحي 

 طبِٗ هلل تعاىل: -6

 ًقا ُم٘م٤ممَ قمٚمٞمف ومدٟمي قا ًمُ ؿ شمٓم٤موَ ح٤مٟمف طمتك إّني ٌْ ٝمؿ ؾُم ٘مِ سمخ٤مًمِ  اعمٜم٤موم٘مقنَ  ًم٘مد اؾمتخػي  

ه ًمءَ ف وأؾْم قا صٗم٤مشمِ ٗمَ وٟمَ  ،٦مِ إًمقهٞمي  ، وأٟمٙمروا شمقطمٞمدَ ٦مِ اًمٕمٚمٞمي  فِ سمقسمٞم٦م، وٟم٤مًمقا ُمـ ذاشمِ اًمر  

 ًْ وممـ  ،دشمٜم٤مٚمْ ب احلداصمٞملم وهمػمهؿ ُمـ سمٜمل ضمِ ذم أدَ  وضمكم   ٌح واِو  ٜمك، وهذااحل

 .(4)سمٞمٜمٜم٤م يٕمٞمِمقنَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 111اٟمٔمر: شمٗمّمٞمئًا ًمذًمؽ ذم ُمٌح٨م ٟم٘مْمٝمؿ ًمٚمٕمٝمد )ص (1)

 (. 4/182ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (3)

ب: اإليًمن، (، وُمًٚمؿ، يمت٤م24أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اإليًمن، سم٤مب: فمٚمؿ دون فمٚمؿ، سمرىمؿ: ) (2)

 (. 18سم٤مب: سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ، سمرىمؿ: )

-79ش )آٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م وومٙمره»اٟمٔمر: اًمِمقاهد وإُمثٚم٦م ذم رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه  (4)

 (. 214-211ش )آؾمتٝمزاء سم٤مًمديـ أطمٙم٤مُمف وآصم٤مره»(. ورؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم 971
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هذا  أني  :ؽ، ومٛمـ ذًمِ فُ أطمٙم٤مُمَ  ؾ اًمٗم٘مٝم٤مءُ شمٕم٤ممم؟ ًم٘مد ومّمي  اهللَ  ؿ ُمـ ؾم٥مي ٙمْ ومًم طُم 

 ُم٤مزطًم٤م أو ؾمقاء يم٤منَ  رَ يمٗمَ  اهللَ  ـ ؾم٥مي ومٛمَ  :ر قمغم اإلـمئاِق ٗمْ ُمقضم٤ٌمت اًمٙمُ  ؿُ أقمٔمَ  رَ إُمْ 

اضم٤مدًّ 
 :قمغم وضمٝملمِ  عُ ٔمٞمؿ ي٘مَ اًمٕمَ  روهذا اعمٜمٙمَ  ،(1)

 ٜم٤ًم واقمت٘م٤مًدا:اهلل شمدي   .ُمـ ؾم٥مي 1

ذم هذا  واقمت٘م٤مًدا أني  ،ًمؽٜم٤ًم سمذ٦ٌم ووًمًدا شمدي  هلل ص٤مطمِ  ة: إني رِ اًمٙمٗمَ  ضِ سمٕمْ  يم٘مقلِ 

ًي  ؿِ ٔمَ ف ُمـ أقمْ ضمٝمئًا ُمٜمٝمؿ سم٠مٟمي  :سًم٤م إًمٞمفوشم٘مر   ب  شمٕمٔمٞمًًم ًمٚمري  قلِ اًم٘مَ  ، عمٜم٤موم٤مشمف ٥م  أٟمقاع اًم

﮴ ﮵ ﮶ }ووطمداٟمٞمتف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ب  يمًمل اًمري  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

              ڭ ڭ ڭ ڭ 

 .[92 -88]ؾمقرة ُمريؿ:  {ۇ

، وروى  [2]ؾمقرة اجلـ: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ} ؾمٌح٤مٟمف: وىم٤مَل 

ًَ  ًمٌخ٤مري  ا ٌي  ه قمـ اسمـٜمدِ سم ـُ سمَ : يمذي ۵ ىم٤مل اهلُل»ُمرومققًم٤م:  ڤ٤مس قم آدم  ٜمل اسم

 ر أنْ دِ ىمْ أَ  ؿ أين ٓقمَ ٤مي ومزَ ف إيي يٌُ ذِ ٤م شمٙمْ وم٠مُمي  ؽ:ـ ًمف ذًمِ ل ومل يٙمُ ٜمِ تٛمَ ذًمؽ، وؿَم  فُ ومل يٙمـ ًمَ 

ًُ دٌ ًمَ ف: زم وَ وم٘مقًمُ  :٤ميف إيي ٛمُ تْ ٤م ؿَم ، وأُمي ه يمًم يم٤منَ قمٞمدَ أُ   أو ٦مً ٌَ ص٤مطمِ  ذَ ختي أ ح٤مين أنْ ٌْ ، وم

 .(3)شوًمًدا

٦م إواِؾ وهمػمهؿ دريي ٦م واًم٘مَ ٛمٞمي اجلٝمْ  ٘م٤مًم٦مِ يمٛمَ  :رةُ اعمٙمٗم   اعم٘م٤مُٓت  :وُمـ هذا اًم٤ٌمِب 

 ٤م أني أصح٤مهُب  دَ ت٘مَ اقمْ  ؿ وهمػم ذًمؽ، وإنِ ٚمْ ل اًمٕمِ ٗمْ هلل شمٕم٤ممم سمٜمَ  ٝم٤م ؾم٥م  ٚم  ع، ومٙمُ دَ ؾ اًمٌِ ُمـ أهْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىمداُم٦م وؿمٛمس اًمديـ سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدؾمٞم٤من، دار  اٟمٔمر: اعمٖمٜمل ويٚمٞمف اًمنمح اًمٙمٌػم، ُمقومؼ اًمديـ سمـ (1)

اًمّم٤مرم »(، 13/398، )1982 -1412ًمٌٜم٤من  -اًمٙمت٤مب اًمٕمرب ودار اًمري٤من ًمٚمؽماث سمػموت 

 (.111ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )صش اعمًٚمقل

 (.4313أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: )وىم٤مًمقا اختذ اهلل وًمدا ؾمٌح٤مٟمف(، سمرىمؿ: ) (3)
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٤م ًمٚمري  ًً ًي  ومتجٞمًدا، وهذا اًمٜمقعُ  ب  ومٞمٝم٤م شم٘مدي ر ؿ ؾم٤مِِ ٙمْ ف طُم ٛمُ ٙمْ ، طُم ٌض حمْ  رٌ يمٗم ٥م  ُمـ اًم

 ر.ٗمْ أٟمقاع اًمٙمُ 

ـُ  ي٘مقُل   د..ًمَ ٤مطم٦ٌم واًمقَ قى اًمّمي قمْ ثٚمٞم٨م ودَ يم٤مًمتي  سمف: ـُ اًمذي يتديي  اًم٥ًم  »شمٞمٛمٞم٦م:  اسم

٦م يي واًم٘مدرِ  ٦مِ رة، ُمثؾ ُم٘م٤مًم٦م اجلٝمٛمٞمي اعمٙمٗم   ر، ويمذًمؽ اعم٘م٤مُٓت ٗمْ ؿ أٟمقاع اًمٙمُ ٙمْ ف طُم ٛمُ ٙمْ طُم 

 .(1)شعِ دَ ٜمقف اًمٌِ وهمػمهؿ ُمـ ُص 

 اهلل اؾمتخٗم٤موًم٤م واٟمت٘م٤مًص٤م: ـ ؾم٥مي .ُمَ 3

 ـِ ٕمْ اًمٓمي  ٌٞمؾِ قمغم ؾَم  ؿِ تْ قمغم اًمِمي  شمٕم٤ممم سمًم يدل   ـ اهللِقمَ  واإلظم٤ٌمرِ  ٌٞمِح واًمت٘مْ  ـِ ٕمْ يم٤مًمٚمي 

 .وآٟمت٘م٤مصِ 

ًي ٙمْ وطُم   ٗمرٌ إومم، ومٝمق يمُ  اٟمت٘م٤مًص٤م سمٓمريِؼ  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقلِ اًمري  ؿ ؾم٥م  ٙمْ يمحُ  ٥م  ؿ هذا اًم

ًي تْ ٕمٝم٤م ىمَ  ُمَ ٔم٦م يتٕملمي ٖمٚمي ُمُ  ةٌ وردي  ، ؿِ اجلراِِ  ؿُ ٔمَ أقمْ  اهللِ ؾم٥مي  : ٕني ٦مٍ سمئا اؾمتت٤مسمَ  ٤مب  ؾ اًم

ِِ  رٌ دْ ىمَ  اًم٥ًمي  ، وٕني ٘مقسم٤مِت غ اًمٕمُ ٚمَ ٘م٤مسمٚمتف سم٠مسمْ  ُمُ ر ومٞمتٕملمي ٗمْ يمُ  ُمـ يمؾ   ؿُ وأقمٔمَ  قمغم  دٌ زا

 اًم٤ًمب   ٦مُ ٘مقسمَ ط قمُ ٘مُ ًْ دود ومئا شمَ ا ُمـ احلُ ف، طمدًّ ٘مقسم٦م ختّم  ًمف قمُ  شمٙمقنَ  أنْ  ٥ُم ر، ومٞمجِ ٗمْ اًمٙمُ 

شمٕم٤ممم  اهللَ ـ ؾم٥مي ؾ ُمَ تْ  سم٘مَ ٓي إ ؿُ ًِ شمٜمحَ  ٓ اًم٥ًم   ًدةَ ٗمْ ُمَ  ، وٕني حلدودِ ا رِ يم٤ًمِِ  قسم٦مِ سم٤مًمتي 

ًي  ؾِ تْ اًم٘مَ  ٘م٤مطَ إؾْم  : ٕني ٦مٍ اؾمتت٤مسمَ  ونَ دُ  شمٕم٤ممم:  اهللِ ٥م  ؾَم  دةَ ًَ ع ُمٗمْ ومَ يرْ  ٓ قسم٦مِ سم٤مًمتي  ٤مب  قمـ اًم

ًي  َض رِ إذا قمُ  قسم٦مَ ر اًمتي ٔمٝمِ ؾمٞمُ  ؾم٤مبٍّ  ؾ  إْذ يمُ  ًٌّ  راهُ يَ   ُم٤مقمغم هُ ارَ إْس  ٕني  :ٞمِػ قمغم اًم  ٤م ٓؾم

ًي  طمد   ٓمٞمؾِ إمم شمٕمْ  رُ إُمْ  ١موُل ، ومٞمَ ٌعٌ وٓ ـمَ  ٘مٌؾ قمق إًمٞمف قمَ يدْ  ى إمم أدي  ُم٤م ، ويمؾ  ٤مب  اًم

  .(3)سم٤مـمئًا  يم٤منَ  ٦مِ ٚمٞمي سم٤مًمٙمُ  دودِ ُمـ احلُ  طمدٍّ  ٞمؾِ ٓمِ شمٕمْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 111-114)صش: اًمّم٤مرم اعمًٚمقل» (1)

(، 161-118-116-111-496-494-438)صش: اٟمٔمر: اًمّم٤مرم اعمًٚمقل ٓ سمـ شمٞمٛمٞم٦م» (3)

اًمّم٤مرم »وهذا ىمقل سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م واعمٕمتٛمد قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م واظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اٟمٔمر: 

 =اخلرر قمغم »(، 7/417ش )ذح اًمروض سمح٤مؿمٞم٦م اسمـ ىم٤مؾمؿ»(، 114-438اعمًٚمقل )ص
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قد اًمذي ُّم همػم اعم٘مْ  يمٗمًرا، وهق اًم٥ًم   ومٚمٞمَس  ُم٤م قمدا هذيـ اًمقضمٝملم ُمـ اًم٥ًم  

 .هرِ اًمدي  يم٥ًم   :شمٕم٤ممم اهللِ إمم ؾم٥م   وُل ١مُ يَ 

: ۵ ُمرومققًم٤م: ىم٤مل اهلُل ڤة ريرَ قمـ أب هُ  ه..سمًٜمدِ  اًمٌخ٤مري   روى اإلُم٤ممُ  

ـُ ١مذِ يُ »  .(1)شٝم٤مرَ واًمٜمي  ٞمَؾ اًمٚمي  ٥ُم ٚم  أىمَ  رُ ي إُمْ سمٞمدِ  :رُ هْ ، وأٟم٤م اًمدي هرَ اًمدي  آدم ي٥ًم   يٜمل اسم

ًم ح٤مٟمف إٟمي ٌْ ؾُم  اهللَ ؾم٥مي  دْ ِّم ٘مْ مل يَ  ِؼ ُمـ اخلٚمْ  هرَ اًمدي  ـ ؾم٥مي ُمَ  إني »شمٞمٛمٞم٦م:  اسمـ ي٘مقُل 

ًُ  أنْ  دَ ىمَّم   :قمغم اهللِ اًم٥ًم   ٘معُ ، ومٞمَ هرِ ْمٞمًٗم٤م ًمف إمم اًمدي ؾ ُمُ ٕمْ اًمٗمِ  َؽ سمف ذًمِ  َؾ ـ ومٕمَ ُمَ  ٥مي ي

 ُمـ أؾْم  ؿٌ اؾْم  هرَ اًمدي  إني  :ىمٚمٜم٤م ، وؾمقاءٌ ٦مِ ذم احل٘مٞم٘مَ  ُؾ ف هق اًمٗم٤مقمِ ٕٟمي 
ِ
ًم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم يمَ  ًمء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وهق اًم٘مقل اعمٕمتٛمد قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م أن ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم يمٗمر حمض، 8/74ش )خمتٍم ؾمٞمدي ظمٚمٞمؾ =

اخلرر قمغم »اٟمت٘م٤مًص٤م، وهق ىمقل ًمٌٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م اٟمٔمر:  ملسو هيلع هللا ىلصوًمٞمس يمٗمًرا ُمٖمٚمًٔم٤م يم٥ًّم اًمرؾمقل 

(، وقمًمدهؿ أن 497-496)صش: اًمّم٤مرم اعمًٚمقل»(، و74-8/71خمتٍم ؾمٞمدي ظمٚمٞمؾ: )

ٕمٚمؼ طمؼ أدُمل سمف واًمٕم٘مقسم٦م اًمقاضم٦ٌم ٔدُمل ٓ يٗمؽمق قمـ ؾم٥م اهلل ُمـ ضمٝم٦م شم ملسو هيلع هللا ىلصؾم٥م اًمرؾمقل 

شمٚمح٘مف اعمٕمرة واًمٖمْم٤مو٦م سم٤مًم٥ًم، ومئا شم٘مقم طمرُمتف إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصشمً٘مط سم٤مًمتقسم٦م، وٕن اًمرؾمقل 

ُمـ احل٘مد واحلًد واعمراهمٛم٦م ٓشم٤ٌمقمف  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مصٓمئام ؾم٤مسمف، وًمتقومر اًمدواقمل إمم ؾم٥م اًمرؾمقل 

، ٓ ٕن ؾمٌف ملسو هيلع هللا ىلصعمّمٓمٗمك وهمػم ذًمؽ، ومٜم٤مؾم٥م أن ينمع خلّمقصف طمد، طمًًًم عمٗمًدة اًمٜمٞمؾ ُمـ ا

-146-111-496-438)صش: اًمّم٤مرم اعمًٚمقل»أقمٔمؿ ضمرًُم٤م ُمـ ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم، اٟمٔمر: 

صمؿ شم٤مب ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلص(، وذه٥م احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم أن اًم٤ًمّب يم٤معمرشمد ومٛمـ ؾم٥م اهلل أو رؾمقًمف 111

قمـ  ملسو هيلع هللا ىلصذٟمٌف ىمٌٚم٧م شمقسمتف، اقمتًمد قمغم قمٛمقُم٤مت اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم ىمٌقل اًمتقسم٦م وقمغم قمٗمق اًمٜمٌل 

ش اإلقمئام ًمٚمٝمٞمثٛمل»وهمػمه، اٟمٔمر:  ڤيمثػم ممـ آذوه وؿمتٛمقه وىمٌقل إؾمئاُمٝمؿ يم٠مب ؾمٗمٞم٤من 

-326-4/323ش )طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ»(، 7/419ّن٤مي٦م اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم )»(، 3/298-299)

(، وحمؾ اخلئاف سملم إِٛم٦م ذم ىمٌقل شمقسم٦م اًم٤ًمب طمٙمًًم ٓ ذم ىمٌقل اهلل ًمتقسمتف ي٘مقل اسمـ 328

ف سملم إِٛم٦م ذم ىمٌقل شمقسمتٝمؿ ذم اًمٔم٤مهر ُمـ أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م ُمـ شمرك ىمتٚمٝمؿ وصمٌقت ىمداُم٦م: اخلئا

أطمٙم٤مم اإلؾمئام ذم طم٘مٝمؿ، وأُم٤م ىمٌقل اهلل شمٕم٤ممم هل٤م ذم اًم٤ٌمـمـ وهمٗمراٟمف عمـ شم٤مب وأىمٚمع سم٤مـمٜم٤ًم 

 (.13/371ش )اعمٖمٜمل»وفم٤مهًرا ومئا ظمئاف ومٞمف، 

(، 4149هيٚمٙمٜم٤م إٓ اًمدهر(، سمرىمؿ: )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: )وُم٤م  (1)

 (.3346وُمًٚمؿ، يمت٤مب: إًمٗم٤مظ ُمـ إدب وهمػمه٤م، سم٤مب: اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م اًمدهر، سمرىمؿ: )



 477 

 

 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ُؾ ٕمَ ، أي: أٟم٤م اًمذي أومْ شأٟم٤م اًمدهر»ًم ىمقًمف: وإٟمي  ،ؿٍ سم٤مؾْم  إٟمف ًمٞمَس  :ىمٚمٜم٤م أوسمـ مح٤مد،  ٟمٕمٞمؿ

ًُ  ُم٤م أسمق قمٌٞمدة وإيمثرون، وهلذا مل  فُ قمٚمٞمف يمًم ىم٤مًمَ  اًم٥ًمي  قنَ ويقىمٕمِ  ،رِ هْ قٟمف إمم اًمدي ٌُ يٜم

ًُ ب ويٕمزي ، ًمٙمـ ي١مدي تُؾ ٘مْ وٓ يُ  هرَ اًمدي  ـ ؾم٥مي ُمَ  رْ يٙمٗمي   ر ًم
ِ
 .(1)شف٘مِ ُمٜمٓمِ  قء

ذًمؽ  س  ر أُ ٗمْ وم٤مًمٙمُ  ،ٝمؿ٘مِ ٗمٝمؿ ُمـ ظم٤مًمِ وُمقاىمِ  مِ ق٘مٞمدة اًم٘مَ قمَ  قاٟم٥ِم ضَم  هذه سمٕمُض 

 تِ ة اخلٌٞمث٦م ُمـ اؾْم جرَ هذه اًمِمي  ُمـ أهمّم٤منِ  يم٤منَ  ؿ ُم٤م، صمُ فُ وأؾم٤مؾُم 
ٍ
ب ذِ ي٦م ويمَ رِ خْ وؾُم  ٝمزاء

 قمغم ذًمؽ ُمـ ؾُم  وُم٤م ىمد يٜمجر   ،٦مقمَ ٤مدَ وخُم 
ِ
ٍـّ  قء ٦م ومٞمف ٘مَ صمِ  ؾ، وزوالِ ، وقمدم شمقيم  فم

ا قْ اًمَ ووَ  ،فقمِ ػم َذْ قا ًمٖمَ ٛمُ أْن ت٤ميمَ  :ؿ٤مِت ٠من ذم طمٞمذا اًمِمي هَ  ًمرِ ُمـ صمِ  د يم٤منَ ٌح٤مٟمف، ًم٘مَ ؾُم 

 ف.يٜمِ قمـ دِ  د  وا ذم اًمّمي دُ وضم٤مهَ  ،ًمٞم٤مَءهقا أوْ سمُ وطم٤مرَ  ،هُ أقمداءَ 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/1143ش )اًمّم٤مرم اعمًٚمقل» (1)
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 املبحث الثاىٌ

 مىقف امليافقني مً القرآٌ اللريه.

 ٠منُ ؿَم  قَ هُ  اهللِ سمٙمت٤مِب  ٝمزاءُ تِ وآؾْم  قُض واخلَ  ٙمذي٥ُم واًمتي  اإلقمراُض  ًم٘مد يم٤منَ 

غم ف قمَ ٚمِ ٘مَ ع صمِ ؿ، ُمَ ٞم٤مِت طَم  عِ ذم واىمِ  فُ ٞمٛمٝمؿ ًمَ ٙمِ َت  مِ ـ قمدَ قمَ  ٞمَؽ هبؿ، ٟم٤مهِ أْ ودَ  ٘ملمَ اعمٜم٤مومِ 

 ل َر هؿ ُمـ شمٜمز  رِ ذَ ٝمؿ وطَم ٟمٗمقؾِم 
ٍ
ؿ هُ ت٤مرَ ػ أؾْم ِِم ٙمْ ٝمؿ، وشمَ ٚمَ دواظِم  ُح َْم شمٗمْ  فِ ُمـ آي٤مشمِ  ء

اًمذي هق  زيزِ اًمٕمَ  ت٤مِب ُمـ هذا اًمٙمِ  ٘ملمَ اعمٜم٤مومِ  ُػ قىمِ ذًمؽ، هق ُمَ  ػمِ قمٜمف إمم همَ  واًمّمدي 

٧م قمـ ٌر، ُصٛمي ىمْ ك، وذم آذاّنؿ وَ ، وقمغم اعمٜم٤موم٘ملم قمٛمً ٗم٤مءٌ وؿِم  ٦مٌ مْحَ ى ورَ دً ًمٚمٛم١مُمٜملم هُ 

 ـ ذًمؽ:ؿ ومٛمِ ىمٚمقهُبُ  فِ ٞمؿ ٕطمٙم٤مُمِ ًٚمِ ٕم٤مظ واًمتي آشم   دونَ  ٧ْم ٘مَ ٝمؿ، واٟمٖمٚمَ ًمقمُ ؾْم ف أَ ر آي٤مشمِ شمدسم  

 ُمٜمٝم٤م: ةٍ قمديدَ  متثؾ ذًمؽ ذم ُمٜم٤مٍح  .. قمٜمف اإلقمراُض 

 .. اإلعشاض عٔ مساع٘  -1

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[137]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ

ڳ }قسمٞمخٝمؿ وشمَ  لمَ اعمٜم٤موم٘مِ  ٞم٥ُم ومٞمٝم٤م قمَ  قرةٌ ٧م ؾُم ف إذا ُأٟمزًمَ إٟمي »: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي  

 :ةً إؿم٤مرَ  ضٍ ٕمْ ٝمؿ ًمٌَ ُْم سمٕمْ  ي٘مقُل  رَب يريدون اهلَ  [137]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڱ ڱ ڱ

مل  ؿ، وم٢منْ تُ ٛمْ ىمُ  أي: ُمـ اعم١مُمٜملم إنْ ، [137]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڱ ں ں ڻ}

ًْ ضُم ظمرَ  هؿ أطمدٌ يرَ  ڻ }ٌتقا قا وصمَ ؿ أىم٤مُمُ راهُ أطمًدا يَ  أني  ٛمقاٚمِ وإن قمَ  ،دجِ قا ُمـ اعم

ًْ ٕمِ ومقا قمـ ُمقاِو هب٤م، وىمٞمؾ: اٟمٍَمَ  قمـ اإليًمنِ  {ڻڻ قن ومٞمٝم٤م ٕمُ ٛمَ ٝمؿ اًمتل ي

 ـ اخلػمِ ؿ قمَ ىمٚمقهَب  َف َس  (1)قمـ اإليًمنِ  [137]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۀ ۀ ہ}

هبؿ هذا  اهللِ ُ  ٕمَؾ ومَ  ،ٝمقن٘مَ يٗمْ  ٓ ؿ ىمقمٌ ذًمؽ سم٠مّني  :ملسو هيلع هللا ىلص فِ ورؾمقًمِ  سم٤مهللِ واإليًمنِ  واًمتقومٞمِؼ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/111شمٗمًػم اًمٌٖمقي ) (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 ٝمقن قمـ اهللِ٘مَ ٗمْ يَ  ٓ قمٌ ؿ ىمَ أّني  ؾِ ُمـ أضْم  ؿ قمـ اخلػماِت ىمٚمقهَب  َف ، وَس اخلذٓنَ 

 .(1)شاؾمتٙم٤ٌمًرا وٟمٗم٤مىًم٤م فُ ٔمَ ُمقاقمِ 

 اإلعشاض عٔ تفُٗ٘ ٚتذبشٙ ٚاالتعاظ ب٘.  -2

 ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[131-134]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

٤ًٌم ًمْمئاهلِ  ٚمقَب هيدي اًم٘مُ  ُم٤م ٝمؿ أني ٘م٤مِِ ؿَم  ٦مِ وهذا ُمـ مجٚمَ  هؿ، يمًم ُم٤مرِ ؿ ودَ يٙمقن ؾمٌ

ًٓ  ظَم ٓي إه زيدُ يَ  سمف ٓ َي ًمق هُمذ   ء اعمزاِج َد  أني   .(3) وٟم٘مًّم٤م٤ٌم

]ؾمقرة  {ڤ ڤ ڤ ڤڦ} :ف شمٕم٤مممىمقًمِ  قمٜمدَ »: $ٓم٥م ىمُ  دُ ؾمٞم   ي٘مقُل 

ً   عَ وىمْ  رْ ٕمِ تِْم ًْ  اًمذي مل يَ ٓي إ فُ ي٘مقًمُ  ٓ ري٥ٌم ُمُ  ؾم١ماٌل  [134اًمتقسم٦م: ف، ٌِ ٚمْ ًم٦م ذم ىمَ اعمٜمزي  قرةِ اًم

 .(2)شػمه٤ًمؤل قمـ همَ اًمتي  َل ف سمدَ ًِ ٗمْ ٤م ذم ٟمَ هَ قمـ آصم٤مرِ  َث  ًمتحدي ٓي إو

ر يمَ ذَ  ف ُم٤مـ آي٤مشمِ ٞمٝمؿ قمَ ٕم٤مُمِ وشمَ  ٞمؿِ احلٙمِ  رِ يمْ ـ اًمذ  قمَ  ٘ملمَ اعمٜم٤مومِ  راضِ غ إقمْ ـ سم٤مًمِ ُمِ  ًم٘مد يم٤منَ 

ۉ ۉ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ } :فقًمِ ؿ ُمـ ىمَ ذم ؿم٠مِّن  اهلُل

 .[16]ؾمقرة حمٛمد: {ې ې ېې

ـَ  ف إظم٤ٌمرٌ إٟمي   قن إمم اًمٜمٌل  ًُ ٚمِ يم٤مٟمقا جَيْ  ٞم٨ُم طَم  :ٛمٝمؿٝمْ ٦م ومَ وىمٚمي  ،٘ملمَ اعمٜم٤مومِ  ةِ ـ سمئادَ قمَ  اهللِ ُم

 .(4)ف ؿمٞمًئ٤مٜمْ قن ُمِ ٛمُ ٝمَ ٗمْ قن إًمٞمف وٓ يَ ٕمُ تٛمِ ًْ ويَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 14/183ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)

 (.4/329ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (3)

  (.4/117ش )ذم فمئال اًم٘مرآن» (2)

 (. 7/211ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (4)
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ُمـ  ڤ ٦مِ ح٤مسمَ قه قمغم اًمّمي ٚمُ عم٤م يتْ  ٌؾ ف ؿم٤مُمِ ًِ ٚمِ ذم جمْ  ڠ ره اًمٜمٌل  يمُ وُم٤م يذْ 

 .ي٨َم وُمـ أطم٤مدِ  ٍت آي٤م

 ٕمٞمفِ ومئا يَ  شم٘مقُل  ُم٤م عُ ٛمِ يًتَ  ُؼ هق اعمٜم٤مومِ »ًدا ذًمؽ: ُم١ميم   $ اًمٓمؼمي   ىم٤مل اإلُم٤ممُ 

قمق إًمٞمف ُمـ دْ ف وشمَ ٘مقًمُ ؽ شمٖم٤مومئًا قمًم شمَ رسم   ت٤مِب ٚمق قمٚمٞمف ُمـ يمِ تْ ًٟم٤م ُمٜمف سمًم شمَ ٛمف ت٤موُ ٝمَ ٗمْ وٓ يَ 

 .(1)شاإليًمنِ 

 :فسم٘مقًمِ  ٝمؿ اهللُ تَ ٕمَ ذيـ ٟمَ اًمي  يملمَ نْمِ ؿ اعمقاَّن ٝمقا إظْم ٌَ ؿْم ػ ىمد أَ ْص قن هبذا اًمقَ ٘مُ واعمٜم٤مومِ 

]ؾمقرة  {ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ}

ًْ واعمنميملم أّني  لمَ قمـ اعمٜم٤موم٘مِ  رَ ذيمَ  اهللَ أني  واحلظْ ، [31إٟمٕم٤مم: ـ وًمٙمِ  ،قنٕمُ ٛمِ تَ ؿ مجٞمًٕم٤م ي

 .{ېئ ېئېئ} ؿُ ٛمَ اًمّمي  :رىمْ ، واًمقَ ىمرٌ ؿ وَ ف، وذم آذاِّن ٘مَ ٗمْ شمَ  ٓ ٚمقٌب هلؿ ىمُ 

 :ؿ إيًمًٟم٤مهُ زادَ  اًم٘مرآنُ  إذا ىُمرَئ  طم٤ملٍ  قمغم يمؾ   ةٍ ي٤مدَ ؿ ذم زِ اعم١مُمٜملم ومٝمُ  ٤م طم٤مُل أُمي 

ڄ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ }شمٕم٤ممم:  ىم٤مَل 

 .[3]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: {ڃ ڃ

إيًمًٟم٤م:  :هٍْمِ ؿ وسمٜمَ هب  ٝمؿ سمرَ تُ ٘مَ صمِ  ْت زادَ  رُب اًمٙمَ  واؿمتدي  إقمداءُ  قمٚمٞمٝمؿُ  ٧ْم وإذا شمٙم٤مًمٌَ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ }

 .[172]ؾمقرة آل قمٛمران: {جب حب

 طم٤مدَ وَ  قاهُ هَ  ٌعَ واشمي  ّم٤مهُ عمـ قمَ  اهلُل ٤م أقمدي ه وُمَ ٞمدِ قمِ ف ووَ قيٗمِ ه وخَت رِ ذْ سمٜمَ  اًم٘مرآنُ  عَ د ىمرَ ًم٘م

 سٟمٗمُ وى ومئا أَ دْ ضَم  ونَ ك، وًمٙمـ دُ ٘مَ  إؿْم ٓي إئاه٤م ّْم يَ  ٓ ،كٚمٔمي شمَ  ُمـ ٟم٤مرٍ  اطِ قمـ اًمٍم  

 سمؾ أؿمد   ،قًداومج قةً ًْ ىمَ  ةِ ج٤مرَ ومٝمل يم٤محلِ  ..شمرق   ةدَ ئْ وٓ أومِ  ،ُؾ شمقضَم  قبٚمُ وٓ ىمُ  ،لشمٕمِ 

 ...ٔم٦مً ٚمْ وهمِ  قةً ًْ ىمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 33/169ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 اإلعشاض عٔ تالٚت٘  -3

ذي ـ اًمي ُمِ اعم١مْ  ُؾ ثَ ُمَ :»ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ رؾمقُل  ىم٤مل: ىم٤مَل  ڤري ٕمَ قؾمك إؿْم قمـ أب ُمُ 

٦مضمي شمرُ إُ  ثؾِ يمٛمَ  رآنَ اًم٘مُ  أُ رَ ي٘مْ 
 ذي ٓاًمي  ـِ ُمِ اعم١مْ  ُؾ ثَ ُمَ ، و٥ٌم ٞم  ٝم٤م ـمَ ٛمُ ٕمْ وـمَ  ٥ٌم ٞم  ٝم٤م ـمَ حيُ رِ  (1)

 رآنَ اًم٘مُ  أُ رَ اًمذي ي٘مْ  ِؼ اعمٜم٤مومِ  ثُؾ ، وُمَ قٌ ٚمْ ٝم٤م طُم ٛمُ ٕمْ هل٤م وـمَ  يَح رِ  ٓ ةِ ٛمرَ اًمتي  ثؾِ يمٛمَ  رآنَ اًم٘مُ  أُ رَ ي٘مْ 

 ثؾِ يمٛمَ  رآنَ أ اًم٘مُ رَ ٘مْ يَ  اًمذي ٓ ِؼ اعمٜم٤مومِ  ثُؾ ، وُمَ ٝم٤م ُمر  ٛمُ ٕمْ وـمَ  ٥ٌم ٞم  ٝم٤م ـمَ حيُ رِ  ٦مِ حي٤مٟمَ اًمري  ثؾِ يمٛمَ 

 .(2)شٝم٤م ُمر  ٛمُ ٕمْ وـمَ  يٌح رِ  هل٤م ٞمَس ًمَ  (3)ٚم٦مِ ٜمٔمَ احلَ 

ٓ أَ  ٗم٤مِق اًمٜم   ئاُم٤مِت ُمـ قمَ  ٦مٍ إمم قمئاُمَ  ملسو هيلع هللا ىلصٗمك ٓمَ ُمـ اعمّْم  ةٌ إؿم٤مرَ  دي٨ِم ومٗمل هذا احلَ 

 سمؾ ٓ ،ظُ ٕمِ سمف وٓ يتي  عُ ٗمِ يٜمتَ  ه يم٤من ممـ ٓأَ ىمرَ  وم٢منْ  :رآنِ اًم٘مُ  ةِ ئاوَ قمـ شمِ  راُض وهل اإلقمْ 

ًْ َت  رآنِ اًم٘مُ  عَ قارِ ىمَ  ف ُمع أني ٗم٤مىمِ قي قمـ ٟمِ قمَ وٓ يرْ  فِ قمـ همٞم   عُ دِ يرشمَ   ِؽ ٚمَ ذيًرا ُمـ هذا اعم

٤ًٌم هل ُمـ أقمْ  ﮳ } خقيٗم٤مِت ؿ اًمتي ٔمَ وشمرهٞم ]ؾمقرة  {ے ے ۓ ۓ ﮲

ة ]ؾمقر {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ} ..[128اًمٜم٤ًمء:

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې } ..[141اًمٜم٤ًمء:

ٱ ٻ ٻ } ..[68]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ېى ى ائائ ەئ ەئ وئ

 ..[٦72م:]ؾمقرة اًمتقسم {ٻ ٻ پ پپ پ ڀڀ ڀ ڀ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ }

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ } ..[84]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﯁

 .[81]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڀ ڀ ٺ ٺٺ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهل٤م  ،وهق وم٤ميمٝم٦م طمٚمقة طم٤مُمْم٦م ،أشمرج وشمرٟم٩م :واًمٕم٤مُم٦م شم٘مقل ،مجٕمٝم٤م أشمرج وأشمرضم٤متش: إشمرضم٦م» (1)

 (.428-1/427ش)شم٤مج اًمٕمروس »ومقاِد ـمٞم٦ٌم، اٟمٔمر: 

 (.11/182ش )ٕمربًم٤ًمن اًم»، اٟمٔمر: وهق اًمِمجر اعمر   ،واطمدة احلٜمٔمؾش: احلٜمٔمٚم٦م» (3)

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: صئاة اعم٤ًمومريـ 1111سم٤مب: ذيمر اًمٓمٕم٤مم، سمرىمؿ: ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: (2)

 (.434(. واٟمٔمر: شمٗمّمٞمؾ ذح احلدي٨م )ص797وىمٍمه٤م، سم٤مب: ومْمٞمٚم٦م طم٤مومظ اًم٘مرآن، سمرىمؿ: )
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ـُ  قانٗمْ َص  واهُ اًمذي رَ  ذم احلدي٨ِم  ضم٤مءَ  ۵ سملم يدي اهللِ  يقم اعمثقلِ و ز رِ حمْ  سم

 :ٝم٤مدُ إؿْم  قُل ومٞم٘مُ  ُؼ واعمٜم٤مومِ  رُ اًمٙم٤مومِ  ٤م..وأُمي » ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلي  : أني ڤ اعم٤مزين  

 .(1)ش[18]ؾمقرة هقد: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی}

 ري٦مً خْ ، وؾُم ٘ملمَ ؿ سم٤معمٜم٤مومِ ٙم  مم٤م ومٞمف َت  ػمه٤م يمثػمٌ ٦م وهمَ اًم٘مرآٟمٞمي  عَ قارِ ه اًم٘مَ هذِ  إني 

 ٦مٌ ٞمَ ... إًمخ. ًمٙم٤مومِ اطِ ؿ قمغم اًمٍم  هِ قرِ ٥ٍم ًمٜمُ ٚمْ ، وؾَم اعمٕم٤مدِ  ٍح هلؿ يقمَ ْْم ٝمزاء هبؿ وومَ تِ واؾْم 

ٝم٤م ـ همٞم  قمَ  عُ وشمرضمِ  ُب ١ُمووشم قدُ اًمتل شمٕمُ  رِ ّم٤مِِ واًمٌَ  سِ وإٟمٗمُ  ٚمقِب ًمٚم٘مُ  ٦مٌ ٔمَ ُمقىمِ  ٦مٌ ٞمَ ؿم٤مومِ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ }ر ٗمْ يمُ  دَ ـ سمٕمْ ١مُمِ وشمُ  ـمٞمشٍ  دَ ٞمؿ سمٕمْ ٘مِ ًتَ ، وشمَ ٚمعُ وشم٘مْ 

 {ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ
 .[146]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:

 أسمق اجلَ  ىم٤مَل 
ِ
ـُ  ُس أوْ  قزاء ٌَ  ٕمل  سمْ اهلل اًمر   قمٌد سم ي  ٍْم اًم

قمغم  نُ قَ أهْ  ةِ احلج٤مرَ  ُؾ ٘مْ ٟمَ » :(3)

 .(2)شرآنِ اًم٘مُ  ةِ راءَ ُمـ ىمِ  ِؼ اعمٜم٤مومِ 

 :ر اًم٘مرآنِ جْ هَ  أٟمقاعُ 

ـُ  رَ ذيمَ   هل: ه قمغم أٟمقاعٍ رَ جْ وهَ  رآنِ قمـ اًم٘مُ  راَض اإلقمْ  ؿ أني اًم٘مٞم   اسم

 سمف واإلْص  واإليًمنِ  فِ ؾمًمقمِ  رُ جْ أ( هَ  
ِ
 إًمٞمف. ٖم٤مء

 سمف. ـَ رأه وآُمَ ىمَ  وإنْ  ،فراُمِ ف وطَم ئاًمِ طَم  قمٜمدَ  سمف واًمقىمقِف  ر اًمٕمٛمؾِ جْ ب( هَ 

 ٗمٞمدُ يُ  ف ٓ٘م٤مد أٟمي تِ ف واقمْ وقمِ رُ يـ وومُ قل اًمد  ُص إًمٞمف ذم أُ  ؿِ ح٤ميمُ ف واًمتي تٙمٞمٛمِ  رُ جْ ج( هَ 

 .ؿَ ٚمْ ؾ اًمٕمِ تّم   ٦م ٓٞمي ٔمِ ف ًمٗمْ تَ ًمي أدِ  وأني  ،اًمٞم٘ملمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3441اًمٌخ٤مري سمرىمؿ: ) (1)

ٓسمـ طمجر ش ّمػم اعمٜمتٌف سمتحرير اعمِمتٌفشمٌ» .أسمق اجلقزاء أطمد اًمت٤مسمٕملم ٟم٥ًم إمم رسمٕم٦م إزدي (3)

 (.3/634اًمٕمً٘مئاين )

ش شمذيمرة احلٗم٤مظ»(، وُمـ ـمري٘مف اًمذهٌل ذم 63ش )صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملم»أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم  (2)

 (، وذم اًمًٜمد اًمدراوردي دء احلٗمظ.3/481)
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 معهم
 ؿ سمف ُمٜمف.اعمتٙمٚم   أرادَ  روم٦م ُم٤مٕمْ ف وُمَ ٛمِ ه وشمٗمٝم  رِ ر شمدسم  جْ د( هَ 

 آؾمتِْم  رُ جْ ( هَ هـ
ِ
٥م ٚمُ ٓمْ ومٞمَ  :ٝم٤مواِِ وأدْ  ٚمقِب اًم٘مُ  راضِ أُمْ  ٞمعِ داوي سمف ذم مَج واًمتي  ٗم٤مء

 داوي سمف.ر اًمتي جُ ه وهَيْ ػمِ ف ُمـ همَ اِِ دَ  ؿمٗم٤مءَ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ } :ف شمٕم٤مممذم ىمقًمِ  هذا داظمٌؾ  ويمؾ  

[21]ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: {ۅ
(1()3). 

 ايتخانِ إىل ايطاغٛت بذّيا عٓ٘. -4

 ؿ، اًمذي ٓحٙمَ اعمُ  اهللِ  عِ ؿ إمم َذ ح٤ميمُ ِٓٚمف اًمتي ودَ  اإليًمنِ  ٘متْمٞم٤مِت ُمُ  ؿِ ُمـ أقمٔمَ  إني 

د يم٤مٟم٧م وًم٘مَ  ..ٌل قمدْ  ؿٌ ٙمَ وطَم  ٌؾ ومَّم  ، ىمقٌل ٜم٦مَ داهَ وٓ ُمُ  ٤مسم٤مةَ وٓ حُم  رَ ومٞمف وٓ ضمقْ  طمٞمَػ 

ٝمؿ ٛمِ قمْ ع زَ ل ُمَ طْم اًمقَ  ػمِ ٝمؿ ًمٖمَ ٛمِ ٤ميمُ ٘ملم وَت اعمٜم٤مومِ  طم٤ملِ  ذم سمٞم٤منِ  ٦مً حَ واِو  رآنِ اًم٘مُ  اُت إؿم٤مرَ 

 اهؿ.قَ قمْ دَ  َض وٟم٘مَ  ؿ اهلُلهَب ذَ سمف وم٠ميمْ  اإليًمنَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ }ذم قمئاه:  قمزي  وم٘م٤مَل 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ

[61 ]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڤ ڤ ڦ
(2). 

 زاقم٤مِت اًمٜم   ٘م٤ميض وطمؾ  ر ذم اًمتي اعمٓمٝمي  اهللِ عِ َذْ  ػمِ إمم همَ  جقءَ و٤م واًمٚم  اًمر   وإني 

ـُ  َؽ إمم ذًمِ  يمًم أؿم٤مرَ  رِ جْ اهلَ  ُمـ أٟمقاعِ  قعٌ ق ٟمَ ود هلَ ٦م احلدُ وإىم٤مُمَ  ٤ٌمت احل٘مقِق وإصمْ  ؿ اًم٘مٞم   اسم

اإليًمُن إمم  دِ مل جيِ  ٍؼ ٜم٤مومِ ُمُ  أو رٍ  ُمـ يم٤مومِ ٓي إ زوُف حل واًمٕمُ ٜمهذا اًمتي  وٓ يٙمقنُ  ،$

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  $( ٓسمـ اًم٘مّٞمؿ 1/83ش )اًمٗمقاِد» (1)

اًم٘مرآن أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف( د.حمٛمقد سمـ أمحد اًمدوهي /دار  ىمٞمٛم٦م سمٕمٜمقان )هجر هرؾم٤مًم٦م ديمتقرا (3)

 اسمـ اجلقزي.

 ؾمٌؼ شمٗمًػم هذه أي٦م وسمٞم٤من ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م ُمع شمٜمزيٚمٝم٤م قمغم واىمع اعمًٚمٛملم أن.. اٟمٔمر: )ص (2)

428.) 
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 ف ؾمٌٞمئًا.ٌِ ىمٚمْ 

 االطتٗضا٤ بآٜات اهلل. -5

ذًمؽ  ـم٤مَل  دْ وم٘مَ  ،وسم٤معم١مُمٜملم ملسو هيلع هللا ىلصف قًمِ ؿ سم٤مهلل وسمرؾُم زؤهُ هُ  لمَ ٘مِ ُمـ اعمٜم٤مومِ  رَ ومٙمًم صدَ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ } ٌح٤مٟمف:ؾُم  إذ ي٘مقُل  زيز..اًمٕمَ  فُ ُمٜمٝمؿ يمت٤مسمَ 

ک ک گ گ گ گ ڳ  ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .(1)أي٦م [66-61]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڳڳ

٦م هذه اخلٚمي  ٚمٖمؾِ ٖمْ ؿ ُمدى شمَ ٚمَ ٕمْ هب٤م يَ ٤ًمرِ ذم ُمَ  ٚم٩ُم ؼ ويَ ٦م اعمٜم٤مومِ ٞمي ًِ ٟمٗمْ  همقرَ  ًؼِمُ ـ يَ ُمَ  إني 

و رْ ف، وٓ همَ اشمِ وُم١مذ   رِ ٗمْ اًمٙمُ  ِٓؾِ ٝمؿ، وهل إطمدى دَ ره٤م ذم أظمئاىمِ ٝمؿ ودمذ  ٤ٌمقمِ ُمـ ـمِ 

ع قمٚمٞمف ٜمِ ٛمتَ سمٛمُ  َس ٞمْ هب٤م ومٚمَ  اإليًمنِ  ٌٞمؾِ قمـ ؾَم  قمٜمٝم٤م وصدي  َض رَ وأقمْ  اهللِ  سمآي٤مِت  رَ ـ يمٗمَ ومٛمَ 

 ُمٜمٝم٤م: ري٦مً خْ اؾمتٝمزاًء هب٤م وؾُم  اهللِ  آي٤مِت  يٚمقكَ  أنْ 

ٌُ  ٜم٤مِلسم٤مًمتي  ١مُمٜملمَ قضمًٝم٤م ًمٚمٛمُ واوًح٤م وُمُ  ٝمُل اًمٜمي  د ضم٤مءَ وًمذا وم٘مَ   سٍ ٚمِ جمْ  قمـ يمؾ   دِ ٕمْ واًم

ح٤مٟمف: ٌْ ؾُم  وم٘م٤مَل  ،فِ وآي٤مشمِ  اهللِ  ومٞمف ُمـ يمت٤مِب  رُ وُيًخَ  ُص ُيٜمت٘مَ  وحمٗمؾٍ  ٦مٍ ٜم٤مؾمٌَ ى وُمُ ٜمتدً وُمُ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب }

 .[68]ؾمقرة إٟمٕم٤مم: {خب مب ىب يب جت حت خت مت

يم٘مقًمف  :ػمٌ ٚمف يمثِ ثْ ومٞمف، وُمِ  ٦مٌ ٚمَ ف داظِم تُ وأُمي  ،ًمف ٓم٤مٌب ذا ظِم وهَ : »رـمٌل  اًم٘مُ  اإلُم٤ممُ  ىم٤مَل 

قمٚمٞمف  ّم٤مرَ تِ آىمْ  ٥ُم يقضمِ  وذًمؽ ٓ ،[112]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڱ ڱ ڱ ڱ} :شمٕم٤ممم

ٱ ٻ ٻ } :ف شمٕم٤مممقًمِ ويمذًمؽ ذم ىمَ  ،فُ ٘م٤مُمَ ُمَ  َؽ ذم ذًمِ  ٘مقمُ ه يَ دَ ٕمْ ـ سمَ ُمَ  ه وأني دَ وطْم 

 ش.[113]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

، اهللِ اؾمتٝمزاًء سمٙمت٤مِب  ْملمَ اخل٤مِِ  ٜم٤مِف ُمـ أْص  ٘ملمَ اعمٜم٤مومِ  إمم أني  $ د أؿم٤مرَ وىمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 342ؾمٌؼ طمدي٨م ُمٗمّّمؾ طمقل هذه أي٦م اٟمٔمر: )ص  (1)
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 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 .(1)شرآنِ ون ُمـ اًم٘مُ رُ خَ ًْ ومٞمَ  ٝمقدِ اًمٞمَ  إمم أطم٤ٌمرِ  قنَ ًُ ٚمِ جيْ  قنَ ٘مُ اعمٜم٤مومِ  ويم٤منَ : »وم٘م٤مَل 

]ؾمقرة  {ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی} :قمٜمد ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف $أيًْم٤م  وىم٤مَل 

  د  واًمري  ٙمذي٥ِم سم٤مًمتي  :[68إٟمٕم٤مم:
ِ
 ٌل  د ًمٚمٜمي ري جمَ  واخلٓم٤مُب  {ڳ ڳ} وآؾمتٝمزاء

 ًمعُ ٦م ؾَم اًمٕمٚمي  ، وم٢مني حٞمٌح ق َص ، وهُ فُ ُمٕمَ  ٓم٤مِب قن ذم اخلِ ٚمُ داظِم  اعم١مُمٜملمَ  وىمٞمؾ: إني ، ملسو هيلع هللا ىلص

 ده: ٕني طْم وَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌّل سمف اًمٜمي  ٤مه، وىمٞمؾ: اعمرادُ ٝمؿ وإيي ٚمُ ٛمَ يِْم  َؽ ، وذًمِ اهللِ ذم آي٤مِت  اخلقضِ 

 نْ ذًمؽ، وم٠ُمُِمر أهؿ يمَ ٜمدَ ُمٜمقن قمِ ـ اعم١مْ ومل يٙمُ  ،ٚمٞمٝمؿقمَ  يِمؼ   يم٤منَ  قمـ اعمنميملمَ  فُ ىمٞم٤مُمَ 

 سمقا سمذًمؽ وَيَدقُمقا اخلقَض ًمٞمت٠مدي  :قاا وظم٤مُو وٝمزؤتَ ٜمٝمؿ إذا اؾْم قمَ  هؿ سم٤مًم٘مٞم٤ممِ ذَ يٜم٤مسمِ 

 ٚمُ أْص  ، واخلقُض وآؾمتٝمزاءَ 
ِ
  اِت ؾ سمٕمُد ذم همٛمرَ ٕمٛمِ اؾمتُ  ، صمؿي ف ذم اعم٤مء

ِ
اًمتل هل  إؿمٞم٤مء

ٌ  جم٤مهِ    ًٝم٤م سمٖمٛمراِت ؾ، شمِم
ِ
 قذٌ قل، وىمٞمؾ: هق ُم٠مظُم ٘مُ ٕمْ ًمٚمٛمَ  قسِ ًُ ٕمػم ُمـ اعمحْ وم٤مؾمتُ  :اعم٤مء

 َر  ؾ  ويمُ  ،طِ ُمـ اخلٚمْ 
ٍ
ًَ  اعم٤مءَ  ف، وُمٜمف ظم٤مَض تَ ٓمْ ٚمَ ف وم٘مد ظَم تَ ْْم ظُم  ء  َب ف، وم٠مدي ٓمَ ظمٚمَ  ؾِ سم٤مًمٕم

ؿ ٝمُ ٔمُ يٕمِ  يملمَ ُمـ اعمنْم  إمم ىمقمٍ  دُ ٕمُ ي٘مْ  ف يم٤منَ هبذه أي٦م: ٕٟمي  ملسو هيلع هللا ىلص فُ ٟمٌٞمي  ۵اهلل 

 دلي ، ورٍ ٜمٙمِ ُمُ  قمٜمٝمؿ إقمراَض  َض ٕمرِ يُ  أنْ  اهلُل هُ رَ ، وم٠مُمَ سم٤مًم٘مرآنِ  نَ وٝمزؤُ تَ ًْ قهؿ ومٞمَ قمُ دْ ويَ 

 أنْ  ٞمفِ ٚمَ ُمٜمف ومٕمَ  ٌُؾ ٘مْ يَ  ف ٓأٟمي  ؿَ ٚمِ وقمَ  ،ًراٜمٙمَ ُمُ  رِ ُمـ أظَم  ؿَ ٚمِ إذا قمَ  َؾ ضُم اًمري  هبذا قمغم أني 

ېئ ېئ ىئ }ذم ىمقًمف:  دٌ روى جم٤مهِ  قمٚمٞمف.. ُؾ ٌِ وٓ ُي٘مْ  رٍ ٜمٙمِ ُمُ  اَض رَ قمٜمف إقمْ  َض رِ ٕمْ يُ 

 اهلُل ٤مهُ ، َّن اهللِ سمٙمت٤مِب  ٝمزؤونَ تَ ًْ هؿ اًمذيـ يَ »ىم٤مل:  [٤68مم:]ؾمقرة إٟمٕم {ىئ ىئ ی

ًَ يَ   أنْ ٓي إُمٕمٝمؿ  َس ٚمِ جيْ  قمـ أنْ   .(3)شك، وم٢مذا َذيَمر ىم٤ممَ ٜم

 .(2)شاحلؼ   ػمَ همَ  قن ذم اًم٘مرآنِ ٘مقًمُ اًمذيـ يَ  هؿُ »وقمٜمف أيْم٤م ىم٤مل: 

 شقُم٤مِت اخلُّم  َؾ قا أهْ ًُ ٤مًمِ دُم  ٓ» ىم٤مل: ڤ سمـ قمكمٍّ  دٛمي ٗمر حُم ٕمْ وقمـ أب ضَم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/372ش )اًمدر اعمٜمثقر»(، واٟمٔمر: 1/261ش ) اًم٘مرـمٌلشمٗمًػم» (1)

 (.1/317(، وجم٤مهد ذم شمٗمًػمه )7/339ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (3)

 ( إمم اًمٗمري٤مب وأب ٟمٍم اًمًجزي ذم اإلسم٤مٟم٦م.2/392ش )اًمدر اعمٜمثقر»قمزاه اًمًٞمقـمل ذم  (2)
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 .(1)شاهلل ؿ اًمذيـ خيقوقن ذم آي٤مِت وم٢مّني 

ـُ  ىم٤مَل  ًَ جُم  قمغم أني  وهذا دًمٞمٌؾ »: اًمٕمرب   اسم  .شتؾ   ٓ رِ اًمٙم٤ٌمِِ  ؾِ أهْ  ٦مَ ٤مًم

ـُ  ىم٤مل  و  اًمٕمدُ  ضِ إمم أرْ  ظمقَل ٜم٤م اًمد  ويمذًمؽ َُمٜمع أصح٤مسمُ » :(3)قيز ُمٜمدادظُم  اسم

ٓي دَ ًمٌِ ا ؾِ ٤مر وأهْ ٗمي اًمٙمُ  ٦مَ ًَ ٤مًمَ ، وجُم عِ يَ ٝمؿ واًم٥ِم ِ ًِ ٜم٤مِِ يمَ  ظمقَل ودُ  ؿ وٓ ُت قدي ُمَ  ٘مدَ ٕمتَ  شمُ ع، وأ

ل: خٕمِ ران اًمٜمي ٛمْ ع ٕب قمِ دَ اًمٌِ  ؾِ أهْ  سمٕمُض  ؿ، وىمد ىم٤مَل ُت رَ ٝمؿ وٓ ُمٜم٤مفمَ يمئاُمُ  عَ ُيًٛمَ 

 .(4()2)شٛم٦مٚمِ يمَ  َػ ّْم وىم٤مل: وٓ ٟمِ  ،قمٜمف َض رَ ، وم٠مقمْ ٦مً ٛمَ ٚمِ ل يمَ ُمٜم   عْ ٛمَ اؾْم 

ً  ف قمـ أي  ٚمُ وُمثْ  ـُ  ْمٞمُؾ تٞم٤مين، وىم٤مل اًمٗمُ خْ قب اًم  ٥َم ص٤مطمِ  طم٥مي أَ ـ ُمَ » ٞم٤مض:قمِ  سم

 عٍ تدِ ٌْ ـ ُمُ ف ُمِ تَ يمريٛمَ  َج ـ زوي ف، وُمَ ٌِ ٚمْ ـ ىمَ ُمِ  ئامِ ِاإلؾْم  قرَ ٟمُ  َج رَ ف، وأظْم ٚمَ قمٛمَ  اهلُل ٌطَ طْم ٦م أَ قمَ دْ سمِ 

 ۵ اهللُ  ؿَ ٚمِ ، وإذا قمَ ٦مَ ٛمَ ٙمْ احلِ  طَ مل ُيٕمْ  ٦مٍ قمَ دْ سمِ  ٥ِم ص٤مطمِ  س ُمعَ ٚمَ ـ ضَم ٝم٤م، وُمَ مِحَ ع رَ ٓمَ د ىمَ وم٘مَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت 411) شؾمٜمٜمف»(، واًمدارُمل ذم 7/339ش )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (1)

(1/231.) 

وي٘م٤مل: ظمقاز ُمٜمداد اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل اًمٌٍمي، يٙمٜمك: هق: حمٛمد سمـ قمكم سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمقيز ُمٜمداد  (3)

أسم٤م قمٌد اهلل، هذا اًمذي رضمحف قمٞم٤مض. وأُم٤م اًمِمٞمخ أسمق إؾمح٤مق وم٘م٤مل ذم اًمٓمٌ٘م٤مت: حمٛمد سمـ أمحد 

ُمٜمداد، يٙمٜمك: أسم٤م سمٙمر، شمٗم٘مف سم٠مب سمٙمر إهبري، وؾمٛمع ُمـ أب سمٙمر سمـ داؾم٦م،  سمـ قمٌد اهلل سمـ ظمقاز

٤ًٌم يمثػمة ُمٜمٝم٤م: يمت٤مسمف اًمٙمٌػم ذم اخلئاف ويمت٤مسمف ذم  َوأب إؾمح٤مق اهلجٞمٛمل، َوهمػممه٤م. وصٜمػ يمت

أصقل اًمٗم٘مف، ويمت٤مسمف ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن. وقمٜمده ؿمقاذ قمـ ُم٤مًمؽ واظمتٞم٤مرات وشم٠مويئات مل يٕمرج 

٥م يم٘مقًمف: إن اًمٕمٌٞمد ٓ يدظمٚمقن ذم ظمٓم٤مب إطمرار ،وإن ظمؼم اًمقاطمد يٗمٞمد قمٚمٞمٝم٤م طمذاق اعمذه

اًمٕمٚمؿ وإٟمف ٓ يٕمتؼ قمغم اًمرضمؾ ؾمقى أسم٤مء وإسمٜم٤مء. وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف أسمق اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل ومل يٙمـ 

سم٤مجلٞمد اًمٜمٔمر، َوٓ سم٤مًم٘مقي ذم اًمٗم٘مف، ويم٤من يزقمؿ أن ُمذه٥م ُم٤مًمؽ أٟمف ٓ يِمٝمد ضمٜم٤مزة ُمتٙمٚمؿ، َوٓ 

، َوٓ ُمٜم٤ميمحتٝمؿ، َوٓ أُم٤مٟمتٝمؿ. وـمٕمـ اسمـ قمٌد اًمؼم ومٞمف أيًْم٤م ويم٤من ذم أواظمر اعمَِئ٦م دمقز ؿمٝم٤مدتؿ

 (.13/ 3ش )اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت»(، 219/ 7ت أب همدة )ش ًم٤ًمن اعمٞمزان»اًمراسمٕم٦م. يٜمٔمر: 

(، واسمـ اجلٕمد ذم 297أظمرضمف اًمدارُمل ) ،$هذا إصمر ُمٕمروف قمـ أب يقب اًمًختٞم٤مين  (2)

 (.294(، واًمًٝمٛمل ذم شم٤مريخ ضمرضم٤من )ص2/9ش )احلٚمٞم٦م»ق ٟمٕمٞمؿ ذم (، وأسم1327ش )ُمًٜمده»

 (12/ 7ش )اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»يٜمٔمر:  (4)
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 .(1)شًمف اهلُل رَ ٗمِ ٖمْ يَ  أنْ  ُت قْ ضَم ٦م رَ قمَ دْ سمِ  ٥ِم ًمّم٤مطمِ  ٖمٌض ٌْ ف ُمُ ؾ أٟمي ضُم ـ رَ ُمِ 

 ـْ ُمَ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ رؾمقُل  ىم٤مَل  :٧مىم٤مًمَ  ڤ٦م َِم ـ قم٤مِِ قمَ  ؿُ احل٤ميمِ  اهللِ دٌْ وروى أسمق قمَ 

ؿ قمَ ـ زَ ىمقُل ُمَ  فِ ؾ هبذا يمٚم  ، ومٌٓمَ (3)شئامِ اإلؾْم  مِ دْ غم هَ قمَ  أقم٤منَ  دْ وم٘مَ  ٦مٍ قمَ دْ سمِ  ٥َم َر ص٤مطمِ وىمي 

ًَ  أني   .(2)ؿٝمُ ًمقمَ إذا ص٤مٟمقا أؾْم  ةٌ زَ ٝمؿ ضم٤مِِ تَ جم٤مًم

 ٍ آٜات َٔ ايكشإٓ تفضخِٗ.حزسِٖ ٚخٛفِٗ َٔ تٓضُٓ -6 

قا إمم ٛمُ ٜمف وت٤ميمَ قا قمَ ُو رَ وأقمْ  فِ ـ آي٤مشمِ روا ُمِ خِ وؾَم  رآنِ سمقا سم٤مًم٘مُ يمذي  وإنْ  اعمٜم٤موم٘ملمَ  إني 

ذه ، وهَ اهللِ ٜمدِ ف ُمـ قمِ ًمِ سمتٜمز   ٜمقنَ قىمِ ويُ  ،فىمَ دْ قن ِص ٛمُ ٚمَ ٝمؿ يٕمْ ًِ أٟمٗمُ  ةِ رارَ ؿ ذم ىمَ  أّني ٓي إه ػمِ همَ 

ًَ  ٦مُ احل٘مٞم٘مَ  اًمذيـ  عِ ذم واىمِ  ٦مٌ حَ ٦م واِو ٞمي ٚمِ ل ضَم ٥ًم، سمؾ هِ ومحَ  ٘ملمَ قمغم اعمٜم٤مومِ  ةً ىم٤مِسَ  ٧ْم ًمٞم

 ۈ ۈ ۆ ۆ} شمٕم٤ممم: ىم٤مَل  .. قايمُ اًمذيـ أْذَ  ـَ وُمِ  اًمٙمت٤مِب  ؾِ هْ ٗمروا ُمـ أَ يمَ 

ڱ ڱ ڱ }شمٕم٤ممم:  ، وىم٤مَل  [22]ؾمقرة إٟمٕم٤مم: {ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 .[114]ؾمقرة إٟمٕم٤مم: {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ

ٜمك قمٜمف هذا اعمٕمْ  اهللُ  رَ ، ىمد ذيمَ ٦مَ سمقسمٞمي ل اًمر  قمِ دي واعمُ  ٦مَ ٞمي إًمقهِ  ؿَ اقمِ قن اًمزي رقمَ ومِ  إني  سمْؾ 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} :ًمف ڠقؾمك ُمُ  ٦مِ ٌَ ح٤مٟمف ذم خم٤مـمَ ٌْ ف ؾُم سم٘مقًمِ 

 .[113]ؾمقرة اإلهاء: {ەئ ائ ائ ى ى ې ې

ٱ ٻ } :وقمزي  ضمؾي  وم٘م٤مَل  فُ اًمذيـ ُمٕمَ  وقمـ اعمل فُ ذًمؽ قمٜمْ  ر اهللُ يمًم ذيمَ 

 .[14]ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: {ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ

 ومٞمٝمؿ آي٤مٌت  َل شُمٜمزي  ا ُمـ أنْ ٝمؿ يمٌػمً قومُ ا وظَم هؿ ؿمديدً رُ يم٤من طمذَ  دْ وم٘مَ  ٘مقنَ ٤م اعمٜم٤مومِ أُمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/ 7ش )اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»(، يٜمٔمر: 8/112ش )احلٚمٞم٦م»أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم  (1)

 (.1863سمرىمؿ: )ش اًمْمٕمٞمٗم٦م»ٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم (، وهمػمه، وو6773ش )إوؾمط»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (3)

احلدي٨م ىمد يرشم٘مل »، وىم٤مل قمٜمف: ش189»سمرىمؿ: ش ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»أورده اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم 

 ش.سمجٛمقع ـمرىمف إمم درضم٦م احلًـ

 (. 11-7/11ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل» (2)
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 ى..قمـ اهلقَ  ُؼ ٜمٓمِ ي ٓ اًم٘مرآنَ  ٝمؿ أني ٛمِ ٚمْ ًمٕمِ  :ٝمؿ٘مَ ي طم٘م٤مِِ هؿ وشمٕمر  أؾمت٤مرَ  ُؽ تِ َت 

 چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ} شمٕم٤ممم: ىم٤مَل 

 .[64]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

ٓي  يٙمقنُ  ٓ ٗم٤مٍق ٟمِ  ٞمٚم٦مُ ظِم ل ودَ ٖمْ سمَ  يرةُ وَه  ؿٍ إصمْ  ٌٞمئ٦مُ اًمذي ًمف ظَم  إني   ؿٍ داِِ  ٚمٍؼ  ذم ىمَ إ

٤م ىمد اٟمٓمَ  : ٕني ًتٛمرٍّ ُمُ  ٓمراٍب ْو وا ًً ٗمقٟم٤مت، واًمٕمُ  ذاِؾِ ُمـ اًمري  ٌٞمٍح قمغم ىمَ  ْت قَ ًمف ٟمٗم

 ه..ت٤مرِ أؾْم  ِؽ تْ ف وهَ طم٤مًمِ  ِم٤مِف ف واٟمٙمِ تِ طم٘مٞم٘مَ  ٝمقرِ ِمك ُمـ فمُ خْ ومٞمَ 

ـي  تك ٝمؿ طَم ظمٞمٚمتَ ى دَ وقمري  ،ٝمؿٌَ ٕم٤ميِ ُمَ  ٝمرَ ؿ، وأفمْ ّم٤مهلِ ـ ظِم قمَ  أسم٤منَ  :ص٤مدِ هلؿ سم٤معمرْ  اهللَ  ًمٙم

ـُ  ىم٤مَل  ؿ ـ أي: اعمٜم٤موم٘ملم ـ ٠مِّن ف ذم ؿَم ٚم  يمُ  يٙمقنَ  أنْ  اًم٘مرآنُ  يم٤مدَ » :$ؿ اًم٘مٞم   اسم

 .(1)شٌقرِ اًم٘مُ  قاِف وذم أضْم  ضِ إرْ  ٝمرِ ؿ قمغم فمَ رِت ثْ ًمٙمَ 

 رةَ ثِ واعمٌٕمْ  ٦مَ حَ واًمٗم٤مِو  دُم٦مَ ُمْ واعمدَ  ِم٦مَ ٘مِ ِْم اعم٘مَ  ًمتٙمقنَ  :قسم٦مِ اًمتي  ةُ ؾمقرَ  ْت وضم٤مءَ 

 ٘م٤مَب ٗم٧م اًمٜم  َِم ئاهلؿ ويمَ وظِم  وم٘ملمَ اعمٜم٤م ٗم٤مِت ٜم٧م ِص ة، اًمتل سمٞمي رَ ٚم٦م واحل٤مومِ واعمٜمٙم   زي٦مَ واعمخْ 

 .{ڀ} {ڀ} :شمٕم٤ممم فُ ر ومٞمٝم٤م ىمقًمُ طمتك شمٙمري  هؿ..دِ ٤متؿ وُم٘م٤مِص قمـ ٟمٞمي 

ـَ ذِ يم٤مٟمقا طَم  ذًمَؽ  ؾِ ُمـ أضْم   ل َر ُمـ شمٜمز   ٗملمَ ظم٤مِِ  ري
ٍ
ؿ داًًِم قمغم ومٝمُ  رآنِ ُمـ آي اًم٘مُ  ء

قا ومُ هؿ اٟمٍَم دَ ٤مهلؿ وُمٙم٤مِِ ٕمَ ح ومِ َْم يٗمْ  ومٞمٝمؿ ُم٤م َل ٟمزَ  ، طمتك إذا ُم٤م٥ٍم وشمرىم   ٦مٍ طمٞمٓمَ 

ـَ دْ ا ُمُ قْ ووًمي  رولمَ ٕمْ ُمُ  وا ٝمؿ وأؿم٤مرُ ًَ قا أٟمٗمُ حُ د ومَْم ىمَ  ٜمٞمعِ ؿ هبذا اًمّمي ٛمقا أّني ٚمِ وُم٤م قمَ  سمري

 وين.ذُ ظُم  ي٘مقَل  أنْ  اعمري٥ُم  يم٤مدَ : ُؾ ق ومٞمٝمؿ اعمثَ دُ ّْم ك أٟمف ًمٞمَ ٤مم طمتي آت   عِ ًمٞمٝم٤م سم٠مص٤مسمِ إ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.264/ 1ش )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم» (1)
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 املبحث الثالث

 مىقف امليافقني مً اجلهاد.

، يِػ قم٤موى اًمزي  دَ ني ف شمتٙمَ رشمِ خْ اًمذي قمغم َص  ل  احل٘مٞم٘مِ  هق اعمحؽ   ؼم اجلٝم٤مدُ ٕمتَ يُ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ }، داعِ اخلِ  ٦مُ ٕمَ ٜمِ وشمتٝم٤موى أىمْ 

 .[42]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڎ ڎ

ف والتخؾ   عودِ الؼُ  ، وتربيراُت ةِ الواهقَ  إطذارِ  ُب ذِ ر طؾقفا كَ فَ يظْ  حةٌ ػْ َص  الجفادُ 

]ؾمقرة آل  {﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ} ةػَ ائِ الز  

 .[179قمٛمران:

 ْمحٞم٤مٍت وشمَ  لٍ ف سمًم ومٞمف ُمـ سمذْ : ٕٟمي ٘ملمَ قمغم اعمٜم٤مومِ  اًمتٙم٤مًمٞمِػ  وأؿمؼ   ٘مؾِ ُمـ أصمْ  واجلٝم٤مدُ 

 َص رْ ٟمٞم٤م وطمِ اًمد   ٝمؿ ًمٚمحٞم٤مةِ ٌي وطُم  ُؼ قاومَ يتَ  اح ٓوَ أرْ  ه٤مُق وإزْ  راٌح ًم ضمِ سمي وًمرُ 
ِ
 ٝمؿ قمغم اًمٌ٘م٤مء

ٚمٞمٝمؿ قمَ  ُص اًمذي يٜمٖم   ف اجلٝم٤مدُ ، إٟمي ٝمقاِت ٛمٕمٝمؿ ذم اًمِمي وـمَ  اِت راىمٝمؿ ذم اعمٚمذي ٖمْ تِ ومٞمٝم٤م واؾْم 

قا ُمـ ٗمقا ظم٤مومُ ا وختٚمي دوٕمَ ؿ ىمَ هُ  ، وم٢منْ ٍق رُ ق ـمُ ٗمؽَم قمغم ُمُ  فُ يم٤مٟمقا دم٤مهَ  َؽ ، وًمذًمِ َؽ ذًمِ  يمؾي 

ٝمؿ ُم٤مِِ دِ  ٦مِ ٤ٌمطَم تِ قن سم٤مؾْم ٜمُ ُمِ ٚمٞمٝمؿ اعم١مْ قمَ  ه٤م ىمد يٕمقدُ ٝمؿ، قمٜمدَ ٗم٤مىمِ ؿ وٟمِ طم٤مهلِ  ِم٤مِف اٟمٙمِ 

ُمٜمف  ذًمؽ مم٤م يٗمر   ، ويمؾ  ٦مِ راطَم اجلِ  أو ِت اعمقْ  رِ ٓمَ قا يم٤مٟمقا قمغم ظَم ضُم ؿ ظمرَ هُ  ؿ، وإنْ قاهلِ وأُمْ 

ذم  ُح َّم أومْ  وسمٞم٤منٌ  ُح د أوَو ٝمَ ِْم ، وُم٤م ُمَ ٦مِ اعمٗمؽمؾَم  ؿ ُمـ ُأؾْمِد اًمٖم٤مِب هُ رارَ قن ومِ ٘مُ اعمٜم٤مومِ 

ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ } :ٕم٤مممشمَ  فِ ٦م ُمـ ىمقًمِ ٞم٘مَ ه احل٘مِ هذِ  قيرِ شمّْم 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 .[19طمزاب:]ؾمقرة إ {ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ

ف ذاشمِ  ٧ِم ىمْ وهل ذم اًمقَ  ،اجلقارِح  ٦مُ يمَ ر  ح ُمتحَ اعمئاُمِ  ٦مُ حَ واِو  ٦مٌ َّم ؿم٤مظِم  قرةٌ ٤م ُص إّني 

ً  ثػمَ ٦م ُمُ حٙمَ ْْم ُمُ   فُ طُم ف وضمقارِ ص٤مًمُ أوْ  ُؼ ، اًمذي شمٜمٓمِ ٤ٌمنِ اجلَ  ٜمِػ ٦م ُمـ هذا اًمّم  ريَ خْ ة ًمٚم



 510 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ـِ سم٤مجلُ  قِف اخلَ  ٦مِ ذم حلٔمَ  ٞمف ٞمٜمَ قمَ  ، طمتك إني ِػ ٤مِِ ع اخلزِ ٚمع اًمٗمَ ي اهلَ وِ اعمٜمزَ  اخلقارِ  شِ ٕمِ اعمرشمَ  ٌ

 َػ ورضَم  ،فف سمري٘مِ ًم٤ًمٟمُ  َس واٟمحٌَ  ،فروىمِ ُم٤مء ذم قمُ ت اًمد  دَ د مَج ف ىمَ ؾِم أْ رَ  ٤مًمٞمِؼ ذم مَح  ورُ ًمتدُ 

ًي  عُ ِِم وشمٜم٘مَ  ،٦مُ ُمَ إزْ  رُج ٗمَ وشمٜمْ  ،كم اخلقُف جَ يٜمْ  ف، ومًم أنْ ٕمِ ٚمُ ًمف وم١ماٌد سملم أْو   ٓي إ ٦مُ ح٤مسمَ اًم

 د اٟمزِ ٕمْ سمَ  ُش ٕمِ ف، ويٜمتَ قشمُ ق َص ٚمُ ٕمْ ه، ويَ رِ حْ ُمـ ضُم  ُج رُ وخيْ 
ٍ
 اظمتِ  دَ وَيِْمَخُص سمٕمْ  ،واء

ٍ
 ،ٗم٤مء

 قمل ذم همَ ويدي 
ٍ
ڻ ۀ } اعمٜم٤موم٘ملم أني  َؽ قمغم ذًمِ  دْ قم٤مء، زِ د  ُمـ آ فُ ًمَ  ؿم٤مءَ  ُم٤م ػم طمٞم٤مء

 .[19]ؾمقرة إطمزاب: {ۀہ

 طم٤مَل  داًًِم.. قضمقدٌ ق ُمَ ٝمُ ومَ  :ٌٞمؾٍ وٓ ىمَ  ذم ضمٞمؾٍ  عُ ٓمِ يٜم٘مَ  ٓ لمَ ٘مِ ُمـ اعمٜم٤مومِ  ُج ٟمٛمقذَ هذا إُ 

 اًمري 
ِ
ًِ  اجلٝم٤مدِ  ٦مَ وؾم٤مقمَ  ..حٞمٌح ؿَم  ذلِ اًمٌَ  وقمٜمدَ  ..ٞمٌح ِّم وم ظم٤مء ہ ہ ہ } ..ٞمٌح يم

[19]ؾمقرة إطمزاب: {ھ ھ ھھ
(1). 

 زَل وٟمَ  ،اعمقُت  فُ ٞمَ همِِم  ـْ ٝمؿ يمٛمَ تِ طم٤مًمَ  ّمقيرُ شمَ  ٘ملمَ اعمٜم٤مومِ  ذم طمؼ   دُ يت٠ميمي  اهللِ  وؾمٌح٤منَ 

 ي٘مقُل  طمٞم٨ُم  ملسو هيلع هللا ىلصد ٛمي حُم  قرةِ يمًم هق ذم ؾُم  زاِب إطْم  قرةِ ُمـ ؾُم  عِ اعمقِو  ف ذم هذاتِ سم٤ًمطَم 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ } :ؾمٌح٤مٟمف

 .[31]ؾمقرة حمٛمد: {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ

 ،ه٤مدِ همَ ذم رَ  ٞمشِ ٝمؿ سم٤مًمٕمَ تِ ٌَ همْ ورَ  ،ٝمؿ سم٤محلٞم٤مةِ ت٤مقمِ ٛمْ تِ قمغم اؾْم ٝمؿ ِص رْ طمِ  ةِ  ًمِمدي ٓي إوُم٤م ذاك 

 .(3)اِٚم٦مِ ٝم٤م اًمزي تِ يٜمَ ذ سمزِ واًمتٚمذ  

 َٔ َٛاقفِٗ يف اجلٗاد:

 ٝمؿ وشمٕمقي٘مٝمؿ قمٜمف.يٚمُ ختذِ  -1

ف، سمؾ يٜمِ زول عمٞم٤مدِ ٌٜم٤ًم قمـ اًمٜم  ، وضُم ت٤ملِ راًرا ُمـ اًم٘مِ ٝمؿ ومِ ًِ قمغم أٟمٗمُ   اعمٜم٤موم٘مقنَ تٍِم مل ي٘مْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6/19سمتٍمف )ش ذم فمئال اًم٘مرآن» (1)

 (.483صـ) ڤوصح٤مسمتف  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٌؼ هلذا اعمٌح٨م ُمزيد شمٗمّمٞمؾ ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌل وىمد  (3)
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 :ٓي إإًمٞمف وُم٤م ذاك  وِج واًمتثٌٞمط قمـ اخلرُ  ،قمٜمف د  ًمّمي دهؿ ذم اٝمْ ضمٝمدوا ضُم 

تٝمؿ ومَ رِ ٕمْ ٞمٝمؿ وُمَ ٚمَ ٜملم قمَ ُمِ ئاع اعم١مْ واـم   ،ؿهِ قارِ قمَ  ِم٤مَف ٝمؿ اٟمٙمِ ًِ ا قمـ أٟمٗمُ ؤورَ دْ أ( ًمٞمَ 

 ٝمؿ.تِ حل٘مٞم٘مَ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصٝمؿ ٟمٌٞم   ةِ ٍْمَ قي٘مٝمؿ قمـ ٟمُ ٕمْ وشمَ  اعم١مُمٜملمَ  ٦مِ قيمَ ؿَم  ْنِ ُمٜمٝمؿ ذم يمَ  ٦مً ٌَ همْ ب( ورَ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ }شمٕم٤ممم:  ىم٤مَل 

ـَ  ريٌؼ ػ ومَ ًم٘مد ختٚمي  ..[18]ؾمقرة إطمزاب: {ژ قا رضُم ؿ خَيْ ؿ، ومٚمَ قِت ٞمُ ذم سمُ  اعمٜم٤موم٘ملمَ  ُم

وا ٝمدُ تَ سمؾ اضْم  ،َؽ قا سمذًمِ ٗمُ تَ ، ومل يٙمْ إطمزاِب  وةِ زْ ذم همَ  اًمٕمدو   ٝم٦مِ ص عمقاضَم اًمؽمسم   إمم ُمٙم٤منِ 

ٌ  اعم١مُمٜملمَ  قيِؼ ٕمْ ذم شمَ   دْ ٓمقّنؿ ويَ ، يث
ِ
ذم  قم٥َم اًمر   ػمونَ ثِ ويُ  ،ؿهلِ ذم ُمٜم٤مزِ  قمقّنؿ إمم اًمٌ٘م٤مء

ق اعمتٗمق   قا هلذا اجلٞمشِ تُ ٌُ يثْ  أنْ  فُ وأصح٤مسمُ  دٌ حمٛمي  ٞمعُ ًتٓمِ يَ  وي٘مقًمقن هلؿ: ٓ ،ؿٚمقهِب ىمُ 

، ومًم ٦مَ حم٤مًمَ  قن ٓٙمُ ؿ ه٤مًمِ وأّني  ،ِب اًمٕمرَ  هؿ ُمـ أطمزاِب وِ زْ م ًمٖمَ اًم٘م٤مدِ  ةً قمٚمٞمٝمؿ قمدًدا وقمدي 

 ة.رَ ه اعمخ٤مـمَ ؿ وهلذِ ًمٙمُ 

 ..٦مِ ٕمَ هذه اعمقىمِ  دَ أسمًدا سمٕمْ  اعمديٜم٦مَ  ُؾ ٌِ يًت٘مْ  ٓ ٛمًدا ؾمقَف حُم  ٝمؿ أني ٗمُ طم٤مًمِ  وحيٚمُػ 

 قمقّنؿ إًمٞمف: هُٚمؿي دْ يَ  ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصٖمقا حمٛمًدا يٌٚم   ـؿ ًمَ قن أّني ٜم  ذيـ ئمُ ؿ اًمي اِّن قَ وي٘مقًمقن إلظْم 

 .ٞمشِ اًمٕمَ  همدِ ورَ  ٦مِ اطَم واًمري  ـِ ُمْ ٜم٤م سم٤مَٕ تٕمقا ُمٕمٛمْ تَ ًمٞمٜم٤م، واؾْم إ

ـَ طُم دْ قمقا ُمَ وادي  ،ٛمقا ظم٤مٌِلمَ قمَ د زَ وًم٘مَ  ـَ ذا اًمد  هَ  أني  قري  ٌل  اًمٜمي  ٦مِ ر سمّمح٤مسمَ د همري ىمَ  ي

ڱ }شمٕم٤ممم:  ٜمًك قمٜمٝم٤م، ىم٤مَل ؿ ذم همِ هُ  ٝم٦مٍ ُمقاضَم  ُم٤ممَ ٚمٝمؿ أَ ٕمَ وضَم  ٦مٍ ٚمٙمَ ٝمؿ ذم هَ ٕمَ ىمَ وم٠موْ  ملسو هيلع هللا ىلص

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 .[49]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: {ھ ھ ھ

 ٦مِ ٚمَ ىم٤مومِ  ةِ ؿ حلٞم٤مزَ ٝمُ روضَم ظُم  ڤ ٦مِ ح٤مسمَ وقمغم اًمّمي  ملسو هيلع هللا ىلص اعمٜم٤موم٘مقن قمغم اًمٜمٌل   ٥َم ومٕمتَ 

 ظُم  عَ ُم ٘مٞم٘مٞم٦مٍ طَم  قاضمٝم٦مٍ ُمُ  أُم٤ممَ  اعم١مُمٜملمَ  ُؾ ٕمَ جيْ  اهللِ درِ وم٢مذا سم٘مَ  ،٦ميي يش اًمتج٤مرِ رَ ىمُ 
ِ
 ريشٍ ىمُ  ٞمئاء

.. أُمًرا يم٤منَ  ض اهلُل٘مْ ذًمؽ ًمٞمَ  ؾ  يمُ  ،ت٤ملُمٝمؿ قمغم اًم٘مِ زْ ؾمتٝمؿ وقمَ رَ ٓمْ وهمَ  ًٓ  ُمٗمٕمق
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 يمؾ   َؾ وىمٌْ  ،ةٍ زوَ همَ  ذم يمؾ   ٚمؾٍ وٓ ُمَ  ٚمؾٍ وٓ يمَ  تقرٍ ومُ  ونَ دُ  اعمٜم٤موم٘ملمَ  ٦مُ مهي  ُؾ وشمتقاَص 

ف، تِ ٦م ًمرايَ ٕمَ ومْ يـ ورِ د  ة هلذا اًمٍْم ٟمُ  وِج ـ اخلرُ قمَ  ٕمقيِؼ واًمتي  خذيؾِ واًمتي  سم٤مإلرضم٤مِف  ػمٍ ًْ ُمَ 

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ} :ح٤مٟمف سم٘مقًمفٌْ  قمٜمٝمؿ ؾُم ؼَم أظْم  طمدٍ أُ  وةِ زْ ومٗمل همَ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ 

 .[168]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 ٦مِ سمَ اًمٙم٤مذِ  ٕم٤مِت ٤مِِ اًمِمي  ذم سم٨م   لمَ ٘مِ اعمٜم٤مومِ  طم٤ملِ  سمٞم٤منَ  ه أي٤مُت ٜم٧م هذِ ًم٘مد شمْمٛمي 

ك قا سمف طمتي وأذاقمُ  َؽ قا ذًمِ وأؿم٤مقمُ  ،طمدٍ أُ  مَ يقْ  ت٤مٌل ىمِ  يٙمقنَ  ًمـ فُ ٦م سم٠مٟمي ٞمَ رص٤مت اًمقاهِ خْ واًمتي 

وه زُ ٤موَ سمؾ دَم  ،غم هذاوا قمَ ٍِم تَ ٘مْ مل يَ  ؿي صمُ  ٞمشِ ٨م اجلَ ٚمُ ؿ صمُ وهُ  ٦مِ يمَ رَ اعمٕمْ  ٞمدانِ ومقا ُمـ ُمَ اٟمٍَمَ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }: وم٘م٤مًمقا اهللِ رِ دَ ٝمؿ قمغم ىمَ ل واقمؽماِو اهِ ٝمؿ اًمقَ ٛمِ قمْ إمم زَ 

إمم  ةٌ ُمٜمٝمؿ ومٞمف إؿم٤مرَ  ـُ قمَ إرْ  ُؼ ، وهذا اعمٜمٓمِ  [168]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڎ ڈ ڈژ

ٓي ؿ وطَم ٜم٤م هلُ حْ َّم د ٟمَ أٟمٜم٤م ىمَ  ٓي رُ  خيْ رصٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ أ ًْ قا ومٚمًمي ٚمُ ٘م٤مشمِ  يُ ضمقا وأ  ٧ْم ٞمٌقا يم٤مٟمَ جِ تَ  مل ي

قمـ  دَ وًمٙم٤مٟمقا أسمٕمَ  ،ؽًمِ هبؿ ذَ  ٟم٤م عم٤م طمؾي دْ ٕمَ دوا يمًم ىمَ ٕمَ قٟم٤م وىمَ ٚمقا، وًمق أـم٤مقمُ تِ ىمُ  ٝمؿ أنْ تُ ّن٤ميَ 

ٌ  ؿ ي٘مقًمقن ُمُ ويم٠مّني  ..ؾِ اًم٘متْ  ُمٔم٤من    ت٤ملٍ رضمقا ًم٘مِ خَتْ  أنْ  اًمٞمقمِ  دَ ؿ سمٕمْ ٤ميمُ ًملم إيي ذ  وخمَ  ٓملمَ ث

هؿ قمـ ف ذم صد  ٤ٌمهُ وأؿْم  . هذا ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمَ دوا ُمع اخل٤مًمٗملمَ ٕمُ واىمْ  ،٦مً ٕمَ ٝمدوا ُمقىمِ ِْم شمَ  أو

 وج إًمٞمف..رُ ٝمقيـ قمـ اخلُ واًمتي  اجلٝم٤مدِ 

 ومرارهؿ ُمـ اعمِم٤مريم٦م ومٞمف. -3

٤ًٌم ىمد اؾمتْ  إني   قانِ ْو ذم رِ  ٛمعِ ب ُمـ اًمٓمي دَ وأضْم  اإليًمن إًمٞمف.. ظمقلِ قمـ دُ  ٖمٚمَؼ ىمٚم

ذم  ٝم٤ممِ واإلؾْم  ٦مِ يمَ ـ اعمِم٤مرَ قمَ  يٙمقنُ  ُم٤م دِ سمٕمَ ف َٕ ٌٞمٚمِ ذم ؾَم  ةِ ٝم٤مدَ اًمِمي  ٞمؾِ ذم ٟمَ  وزهدَ  ..اهللِ
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 معهم
 ًمٚمتقزم   ٌٞمؾٍ ؾَم  قا يمؾي ٚمٙمُ د ؾَم ؿ ىمَ ى أّني رَ شمَ ، وًمذًمؽ ٗمقف اعمًٚمٛملمَ ٤م ذم ُص ٜمديًّ ف ضُم راـمِ اٟمخِ 

 إقمْ  ـ ُمئاىم٤مةِ قمَ  رارِ واًمٗمِ 
ِ
ة ري ، ومٛمَ ٗم٦مَ اِِ اًمزي  ذارَ ًمذًمؽ إقمْ  ٌلمَ تٓمٚم  ُمُ  ،٦مٜمي إؾِم  قم٦مِ ٘م٤مرَ وُمُ  داء

ًٓ ٓشمي  ؿُ ٕمٚمَ ًمق ٟمَ  :٘مقًمقنرى يَ وأظْم  ،قرةٌ ؿ قمَ ٞمقَت سمُ  ٛمقن أني قمُ يزْ   ٦مً ثَ وصم٤مًمِ  ،ؿٜم٤ميمُ ٌٕمْ ىمت٤م

 ؿ ىمد قمقن أّني يدي 
ِ
  ُيٗمتٜمقا سمٜم٤ًمء

ِ
 .٦مً ًَ وظم٤مُمِ  وراسمٕم٦مً  ،إقمداء

قن ٙم  يٜمٗمَ  ؿ ٓيم٦م وم٢مّني ِم٤مرَ وُمُ  ٜملمَ اعم١مُمِ  ُمعَ  روٌج ؿ ظُم وإذا يُمت٥م هلُ  قاًذا..ق ًمِ ٚمُ ؿ شمًٚمي يمَ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ } وندُ رد  يُ  ٤مرةً ، ومتَ ٞمِػ ويؼ إراضمِ زْ وشمَ  ،ٕم٤مِت ٤مِِ اًمِمي  قمـ سم٨م  

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی }وأظمرى ي٘مقًمقن  [13]ؾمقرة إطمزاب: {ہ

 ...[172]ؾمقرة آل قمٛمران: {ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 إًمخ.

ٌَ  ٦مَ ْمحٞمَ واًمتي  روَج وا اخلُ رادُ قن ًمق أَ ٘مُ ؿ اعمٜم٤مومِ إّني  ١ما وهلٞمي  ،شمفقمدي  َؽ وا ًمذًمِ ٕقمد   َل ذْ واًم

ـَ وا ُمع اًم٘م٤مقمِ دُ ٕمُ اىمْ  :وىمٞمؾ ،وا إمم إرضِ دُ ٚمَ ٝمؿ أظْم ٜمي وًمٙمِ  ،هُ ٝم٤مزَ ضمِ  َؽ ًمذًمِ  ۓ } دي

 .[46]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ }روضمٝمؿ: إْذ ظُم  مِ ف ذم قمدَ مج٤مع اخلػم يمٚم   وإني 

]ؾمقرة  {ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ

 .[47اًمتقسم٦م:

 اعم١مُمٜملمَ  وضمٝمؿ ُمعَ رُ اإلذن سمخُ  مِ سمٕمدَ  ُمـ اهللِ رُ إُمْ  ؿ يمذًمؽ ضم٤مءَ طم٤مهلُ  ٤م يم٤منَ وعمي 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  گگ}

 .[82]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

ٌي ٗمقا وظمذي دوا وختٚمي ٕمَ اعمٜم٤موم٘ملم إْذ ىمَ  وًمٞم٧َم   ِب اًمٙمذِ  ذارِ قمقا سم٠مقمْ ٓمقا وشمذري ًمقا وصم

سمؾ  ،َؽ وا قمغم ذًمِ ٍَم تَ اىمْ  ٦مِ ٚمَ ًم٤ٌمـمِ ا ٤ٌمرِ وإظْم  ٕم٤مِت ٤مِِ اًمِمي  وي٩ِم رْ ا ذم شمَ قْ ٕمَ وؾَم  يِػ واًمزي 
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ذم  لِ ذْ واًمٌَ  ،فٌٞمٚمِ ذم ؾَم  ٗم٘م٦مِ ـ اًمٜمي ؿ قمَ قا طمتك سم٠مُمقاهلِ قا وؿمح  ٚمُ سمخِ  وه إمم أنْ زُ دم٤موَ 

ًِ ٚمُ ٛمَ أقمْ  :ذًمؽ ، وومقَق فِ ُمرو٤مشمِ  ُمـ  َل وسمذَ  َؼ ـ أٟمٗمَ ٛمًزا وت٘مػًما عمَ ًزا وعمًزا وهمَ تٝمؿ مَه ٜمَ قا أًم

،  [27]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ} اعم١مُمٜملم..

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ }

[79]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
(1). 

ذم  اجلٝم٤مدِ  احلؼ   وآُمتح٤منِ  ٕم٥ِم اًمّمي  اعمحؽ   اعمٜم٤موم٘ملم أُم٤ممَ  ُػ وُمقاىمِ  هذه أطمقاُل 

 وإيم٤مذي٥ُم  ،٦مُ همَ قم٤مءات اًمٗم٤مرِ د  آ ُل  ُمٕم٤موِ ف شمتٙمني رشمِ خْ ؾمٌٞمؾ اهلل اًمذي قمغم َص 

 .٦مُ ٗمَ اًمزاِِ 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.113اٟمٔمر: شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ )ص (1)
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الثالث  الباب 
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 518 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 املبحث األول: وفًه مخسُ مطالب

 املطلب األول: امسه وكنيته وأسزته وجواريه

 ؾمٚمقل: ٝمؿ اسمـقمٞمٛمُ اعمٜم٤موم٘ملم وزَ  رأُس 

  قرُ وحِمْ  ،اًمنم   ٦مُ ّمٌَ ؿ قمُ إّني 
ِ
 اعم١ماُمرة ومٙمًم سُمكِم  ُب زْ وطمِ  ،خٓمٞمطِ اًمتي  ٨ُم ٕمَ وُمٌْ  ،اًمٌئاء

٦م، سمٞمٕمَ سمـ رَ  ٦ٌمتْ ػ، وقمُ ٚمَ سمـ ظَم  ُمٞم٦م، وأُ ٝمؾٍ ٦م يم٠مب ضَم ر ذم ُمٙمي ٗمْ اًمٙمُ  قم٤مُم٤مِت سمزَ  ملسو هيلع هللا ىلصٌل اًمٜمي 

ٌَ  سمٞمٕم٦م، وأبسمـ رَ  ٦مٞمٌَ وؿَم  سمـ  سمـ احل٤مرِث  يسمـ احل٤مرث، واًمٜمي  ِم٤ممِ اسمـ هِ  يؽَم خْ اًم

 .(1)قدِ سمـ إؾْم  ٦مٕمَ ُمْ ة، وزَ دَ ٚمَ يمَ 

 سم٤معمل ٗم٦مٍ ْم٤مقمَ ُمُ  ٕم٤مٍف ه سم٠مْو ؿ سمئاؤُ ٔمُ قمَ  دْ ، وم٘مَ ٦مَ ٙمي سمٛمَ  دوةِ اًمٜمي  ارَ دَ  ٚمقنَ ٛمث  اًمذيـ يم٤مٟمقا يُ 

 رَف ظْم زُ  ضٍ ؿ إمم سمٕمْ ٝمُ ل سمٕمُْم يقطمِ  ٦مِ يٕمَ واخلدِ  رِ ؤوس اعمٙمْ ، رُ ٦مِ ٘ملم ذم اعمديٜمَ ُمـ اعمٜم٤مومِ 

ًُ ٚمقهِب ذم ىمُ  ٕم٤ممل اإليًمنِ ٧م ُمَ همروًرا، ُدرؾَم  قلِ اًم٘مَ  ه دُ ُمٕم٤مهِ  ْت ٤م، ودصُمرَ رومقَّن ٕمْ قا يَ ؿ ومٚمٞم

قّن٤م، ٞمُ قا حُي ًُ ٞمْ ؿ ومٚمَ ٚمقهِب ة ُمـ ىمُ ف اًمٜمػم  ٌُ ٧م يمقايمِ ٚمَ ٤م، وأومْ روَّن ٛمُ قا يٕمْ ًُ ؿ ومٚمٞمهُ قمٜمدَ 

ًُ ٗمَ ًِ ويمُ   .(3)وّن٤مٍِمُ ٌْ قا يُ ًُ ٞمْ ؿ ومٚمَ هِ ٙم٤مرِ ٚمؿ آراِٝمؿ وأومْ فمُ  اضمتًمعِ  ف قمٜمدَ ٧م ؿمٛم

سمف ٞمٓمف وتز  ٓمِ ف وختْ ٞم٤مٟمُ ًمف يمَ  ٌَح ل طمتك أْص ٗم٤مىمِ ع اًمٜم  جٛم  اًمتي  َؽ  ذًمِ ؼَم  يمِ ـ شمقممي ؿ ُمَ إّني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت٘مٞمؼ:  - سمـ يقؾمػ اًمِم٤مُمل ، اعم١مًمػ: حمٛمدشؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد» (1)

هـ، 1414 - وتسمػم - سمـ ُمٕمقض، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمـ أمحد وقمكم قم٤مدل

سمـ  سمـ طمرب وضمٌػم (، ُمـ ه١مٓء اًمزقم٤مُم٤مت ُمـ أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ أُمث٤مل: أب ؾمٗمٞم٤من2/321)

 ؿ.٤مهُ َو رْ أَ وَ َريِضَ اهلُل قَمٜمُٝمؿ سمـ طمزام  ُمٓمٕمؿ وطمٙمٞمؿ

 (. 1/248ش ) ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم» (3)
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 معهم

 ومٙمًم أني ، رهق اعمتّمد   ٞمؿٌ قمِ ع، وزَ ضمِ هق اعمرْ  ِٞمٌس ر ورَ ُمدسم   ُس أْ ًمف رَ  ، ويم٤منَ وأقمقاٟمف

ٝمرة ٦م مَجْ ٛمي غم ىمِ ذم أقمْ  ، ومٙمذًمؽ يم٤منَ ٝمؾٍ ف أسمق ضَم رُمِ هَ  قمغم قمٚمق   يم٤منَ  ريشٍ ُمـ ىمُ  اعمألَ 

 ٥َم ٤مًمِ هم ني ك إِ ٚمًمء، طمتي اًمٕمُ  ٗم٤مِق ٗم٤مق سم٤مشم  اًمٜم   ُس أْ ٚمقل رَ اسمـ ؾَم  سمـ أب   اهلل دُ قمٌْ  لمَ ٘مِ اعمٜم٤مومِ 

ـَ اعمٗمن   ي٦م ؿ اعمٕمر  ٦م هلُ حَ اًمٗم٤مِو  لمَ اعمٜم٤موم٘مِ  آي٤مِت  رِ ف ذم ؾم٤مِِ ٛمِ إمم اؾْم  يم٤مٟمقا ُيِمػمونَ  ي

 ؿ.ًمهلَ ؿ وأقمْ ًمٜمقاي٤مهُ 

 ٦مٍ ٕمٞمي ضم٤مُمِ  ٦مٍ ُمٜمٝمًم سمرؾم٤مًمَ  يمؾ   ُيٗمردَ  ٚمقل أنْ ؾ واسمـ ؾَم ٝمْ أب ضَم  ؾِ ثْ ٞم٦م يمٛمِ ِّم ف طمري  سمِمخْ إٟمي 

ٕمل ضم٤مُمِ  ٨ٍم حْ ٠ٌم اًمٞمٝمقدي سمٌَ سمـ ؾَم  اهلل قمٌدُ  دَ يمًم ُأومرِ ، ُمٜمٝمًم ؾٍّ يمُ  ٥َم شمًتقذم ضمقاٟمِ 

 وُم٤م ،ذم اًمنم   قم٤مُم٤مِت ٓء اًمزي ١مُ هَ  ٞم٤مةِ ل طَم قء قمغم ُمٜم٤مطمِ ذم شمًٚمٞمط اًمْمي  ٕني  :(1)ُم٤ٌمرك

 دْ هلؿ ذم اًمٕمُ 
ٍ
ـِ  وذم اًمّمد   ،وان ُمـ ُمْم٤مء  ُمـ سمَ  اهللِ قمـ دي

ٍ
 ـِ تَ اًمٗمِ  ةِ ، وذم إصم٤مرَ ئاء

 .إمتؼمً وُمُ  ايمرً وُمدي  اؼمً وقمِ  ٤مروؾًم م دُ زْ قهلم اًمٕمَ وشمَ  ،عِ ٛمْ ريؼ اجلَ ٗمْ وشمَ  ،قم٤معِ اًمر   وتزي٥ِم 

 أَا امس٘: -1

سمـ  ٜمٞمؿهمُ  سمـ سمـ ؾم٤ممل  سمـ ُم٤مًمؽ ٌٞمدسمـ قمُ  ِث سمـ احل٤مرِ  سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أب   اهللِ  دُ ومٕمٌْ 

ًُ سمـ اخلزرج ُمَ  روٛمْ قمَ   ُس وْ ومه٤م إَ  ،رَب ثْ ذم يَ  رِب تل اًمٕمَ ٌٞمٚمَ رج إطمدى ىمَ زْ قب ًمٚمخَ ٜم

 .ُج رَ واخلزْ 

َٓا ْظب٘ ٚنٓٝت٘: -2  أ

 ًَ قمٛمئاىًم٤م  يم٤منَ ، ٦مٚمقل اخلزاقمٞمي ف: ؾَم ُم  ُأّب، ويمثػًما إمم أُ  ٕسمٞمف ومُٞم٘م٤مل: اسمـ ةً شم٤مرَ  ٥ُم ومٞمٜم

ـ ًَ طَم  ٦مِ ٚمٕمَ اًمٓمي  ٞمًًم مجٞمئًا ممتٚمًئ٤م، هبلي وؾِم ، ُم٤مه ذم إرضِ ىمدَ  ومتخط   رَس اًمٗمَ  ٥ُم يمَ يرْ 

ؿًْ اجلِ 
 .٤ٌمِب ؼم أب احلُ ف إيمْ ٜمِ .. ُيٙمٜميك سم٤مسمْ (3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  دة، اًمٜم٤مذ، د/ ؾمٚمٞمًمن سمـ محد اًمٕمقشسمـ ؾم٠ٌم ودوره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م ذم صدر اإلؾمئام قمٌد اهلل» (1)
 . 1981-1411: إومم  دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م

 =، اعم١مًمػ: ششم٤مريخ اخلٛمٞمس ذم أطمقال أٟمٗمس ٟمٗمٞمس»(، و188، ًمٚمزريمكم )شإقمئام»اٟمٔمر:  (3)
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 أطشت٘ ٚدٛاسٜ٘: -3

ـ ف، ومٛمِ وضمتِ ف وزَ ٜم٤مشمِ ف وسمَ أسمٜم٤مِِ  دِ ذم قمدَ  ٦مَ ٝمٛمَ اًمٜمي  ٌعُ ِْم يُ  ثل ُم٤محْ سمَ  ّمقرِ ىمُ قمغم  رْ ثُ مل أقمْ 

 :ه١مٓء

ف ٛمَ  اؾْم همػمي ، دَ طمًدا واعمِم٤مهِ سمدًرا وأُ  ٝمدَ ؿَم  ،ٞمٌؾ ضمٚمِ  ح٤مب  ق َص وهُ  ،٤ٌمباحلُ  ؼمُ ف إيمْ اسمٜمُ  -أ 

 .(1)اهلل ٌدِ إمم قمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  

 :٦مٞمٚمَ ٦م ضمٚمِ ٞمي ٦م صح٤مسمِ ٞمٚمَ مجِ  :(3)فتُ اسمٜمَ  -ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1863 –1382سمػموت، ) –: ُم١مؾم٦ًم ؿمٕم٤ٌمن  سمـ حمٛمد اًمدي٤مر سمٙمري، اًمٜم٤مذ طمًلم =

، شم٘مل اًمديـ أمحد شٕسمٜم٤مء وإُمقال واحلٗمدة واعمت٤معسمًم ًمٚمرؾمقل ذم اإُمت٤مع إؾمًمع »(، و3/141)

-سمـ قمكم اعم٘مريزي، صححف وذطمف حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر، ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ ًمٚمؽممج٦م واًمٜمنم

(، 332(، واعمجد ) 411-449-161-131-111-1/99(، )1941اًم٘م٤مهرة، ـمٌع ؾمٜم٦م )

( حلٌٜمٙم٦م 111ش )اًمٜمٗم٤مق فم٤مهرة»(. و391، اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ اجلزء اًمث٤مًم٨م )شؾمٕمد ـمٌ٘م٤مت اسمـ»

(، أُم٤م اًمزريمكم 8/141، أن ؾمٚمقل أُمف ) شصحٞمح ُمًٚمؿ»اعمٞمداين. وىمد ذيمر اًمٜمقوي ذم ذطمف ًمـ

أّن٤م »سمـ ؾم٤ممل:  سمـ قمكم ، وذيمر إسمراهٞمؿشإّن٤م ضمدشمف ُمـ ضمٝم٦م أسمٞمف»( وم٘م٤مل: 4/61ش ) أقمئاُمف»ذم 

 اًم٘م٤مهرة –دار اًمِمٕم٥م  ،شملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم قمٝمد رؾمقل اهلل ». يٜمٔمر: يمت٤مسمف شفُم  ضمدشمف ُٕ 

 (.41 )ص

 (.3/226ش ) ڤاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م »اٟمٔمر:  (1)

إؾمًمء »يمت٤مسمف  ذم يوىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمداد»اظمتٚمػ ذم ذًمؽ واًمّمحٞمح أّن٤م أظمتف، ىم٤مل اًمٜمقوي:  (3)

 ٟمًخ يمت٤مب اخلٓمٞم٥م، ... وىمٞمؾ: مجٞمٚم٦م سمٜم٧م قمٌد اهلل سمـ ُأّب سمـ ؾمٚمقل. ىمٚم٧م: هٙمذا رأيتف ذمشاعمٌٝمٛم٦م

وىمٞمؾ: يم٤مٟم٧م سمٜم٧م قمٌد اهلل، وهق »واعمِمٝمقر مجٞمٚم٦م سمٜم٧م ُأّب، أظم٧م قمٌد اهلل ٓ اسمٜمتف. ىم٤مل اسمـ إصمػم: 

 (.227/ 3ش )تذي٥م إؾمًمء واًمٚمٖم٤مت». يٜمٔمر: شؿٌ هَ وَ 

ويم٤مٟم٧م ت٧م طمٜمٔمٚم٦م سمـ أب قم٤مُمر همًٞمؾ اعمئاِٙم٦م، وم٘متؾ قمٜمٝم٤م يقم أطمد، »وىم٤مل اسمـ إصمػم: 

ُم٤م : »ملسو هيلع هللا ىلصيمتف وٟمِمزت قمٚمٞمف، وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل ومتزوضمٝم٤م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمًمس، ومؽم

أشمرديـ قمٚمٞمف »٤م إٓ دُم٤مُمتف وم٘م٤مل هل٤م: ، وم٘م٤مًم٧م: واهلل ُم٤م يمره٧م ُمٜمف ؿمٞمئً شيمره٧م ُمـ صم٤مسم٧م؟

، ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ، ومٗمرق سمٞمٜمٝمًم، وشمزوضمٝم٤م سمٕمده ُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ، صمؿ شمزوضمٝم٤م سمٕمد ُم٤مًمؽ، شطمدي٘متف؟

 (.13/ 7ش )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م». يٜمٔمر: شظمٌٞم٥م سمـ ي٤ًمف
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 معهم
 ظُ احل٤مومِ  فُ حَ اًمذي رضمي  حٞمُح ق اًمّمي وهذا هُ » :(1) رد ؿم٤ميمِ أمْح  ٦مُ ُمَ اًمٕمئاي  ىم٤مَل  

ـُ   .(3)شوهمػمه جرٍ طَم  اسم

٧م: واهلل وم٘م٤مًمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌلي اًمٜمي  ٧ِم د أشمَ ٧م ىمَ يم٤مٟمَ  ڤ ٞمسٍ سمـ ىمَ  ٧مصم٤مسمِ  (2)رأةُ وهل اُمْ 

ـٍ ذم دِ  ٧ٍم قمغم صم٤مسمِ  ٥ُم تِ أقمْ  ُم٤م ف ٘مُ ٞمأـمِ  ٓ ئامِ ذم اإلؾْم  ٗمرَ اًمٙمُ  هُ رَ ل أيمْ ٜم  ، وًمٙمِ ٚمٍؼ وٓ ظُم  ي

ـَ د  رُ أشمَ » :ملسو هيلع هللا ىلص هل٤م اًمٜمٌل   سمٖمًْم٤م، وم٘م٤مَل   أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   هُ رَ وم٠مُمَ  ،ؿٕمَ ٧م: ٟمَ ىم٤مًمَ ش فتَ دي٘مَ طَم  ٚمٞمفِ قمَ  ي

ًِ  رٍ سمـ أب قم٤مُمِ  ٚم٦مٜمٔمَ طَم  صم٤مسم٧م قمٜمدَ  ٌَؾ ىمَ  ٧ْم ويم٤مٟمَ  ،(4)دادزْ ف وٓ يَ تَ دي٘مَ ُمٜمٝم٤م طَم  ذَ ظُم ي٠مْ   ٞمُؾ هم

ـُ  ُؽ ُم٤مًمِ  ٧ٍم صم٤مسمِ  دَ ضمٝم٤م سمٕمْ وشمزوي  ،ڤ٦م ٙمَ اعمئاِِ  ـُ  ضمٝم٤مزوي شمَ  ؿي صمُ  ،ظمِمٛمؿاًمدي  سم ٌَْٞم٥ُم سم ظُم

٤مِف  ًَ ِي
(1). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/112ش ) شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)

، أظم٧م قمٌد اهللي سمـ أّب اسمـ ؾمٚمقل، ىم٤مل اسمـ ُمٜمدة: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: مجٞمٚم٦م سمٜم٧م أب اخلزرضمٞم٦م (3)

 (.66/ 8ش )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»ويم٤مٟم٧م ت٧م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمًمس. يٜمٔمر: 
ٞم٥م: هذه اعمرأة: طمٌٞم٦ٌم سمٜم٧م ؾمٝمؾ. وىمٞمؾ: مجٞمٚم٦م سمٜم٧م قمٌد اهلل سمـ أب اظمتٚمػ ذم هذه، وم٘م٤مل اخلٓم (2)

تذي٥م »(، وىمد ُمر يمئام اًمٜمقوي ذم 416/ 6ش )إؾمًمء اعمٌٝمٛم٦م ذم إٟم٤ٌمء اعمحٙمٛم٦م»ؾمٚمقل. يٜمٔمر: 

 ش.إؾمًمء واًمٚمٖم٤مت
: ( ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين3116هذا ًمٗمظ اسمـ ُم٤مضمف: يمت٤مب اًمٓمئاق سم٤مب اعمختٚمٕم٦م شم٠مظمذ ُم٤م أقمٓم٤مه٤م ح) (4)

صحٞمح وسح ومٞمف سمذيمر مجٞمٚم٦م سمٜم٧م ؾمٚمقل، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس، أن اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس أشم٧م اًمٜمٌل 

، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس، ُم٤م أقمت٥م قمٚمٞمف ذم ظمٚمؼ وٓ ديـ، وًمٙمٜمل أيمره اًمٙمٗمر ملسو هيلع هللا ىلص

: ملسو هيلع هللا ىلص، ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل رؾمقل اهلل شأشمرديـ قمٚمٞمف طمدي٘متف؟: »ملسو هيلع هللا ىلصذم اإلؾمئام، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمٓمئاق/ سم٤مب اخلٚمع ويمٞمػ اًمٓمئاق ومٞمف ش. دي٘م٦م وـمٚم٘مٝم٤م شمٓمٚمٞم٘م٦ماىمٌؾ احل»

 (، ومل يٍمح ومٞمف سم٤مؾمؿ اُمرأة صم٤مسم٧م.1372ح)

٤مِف  (1) ًَ ـُ يِ ٌَْٞم٥ُم سم ـِ ضُمَِمَؿ سمـ ا هق اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ: ظُم ـِ قَم٤مُِمِر سم ـِ ظُمَدْي٩ِم سم ـِ قَمْٛمٍرو سْم ٦ٌََم سم ـِ قِمٜمَ حل٤مرث سم

سمـ اخلزرج إٟمّم٤مري، اخلزرضمل، ويم٤من ًمف أوٓد: أسمق يمثػم قمٌد اهلل، وقمٌد اًمرمحـ، وأٟمٞم٦ًم، 

ـُ  ٌَْٞم٥ُم سم ـِ ؾَمُٚمْقٍل، وىمد اٟم٘مرض قم٘مٌف. ىم٤مل اًمقاىمدي: ُهَق ظُم ـِ ُأَب  اسْم ويم٤مٟم٧م تتف مجٞمٚم٦م اسمٜم٦م قمٌد اهلل سم

٤مٍف، شم٠مظمر إؾمئاُمف طمتك ظمرج رؾمقل اهلل  ًَ ٚمؿ، وؿمٝمد سمدًرا وأطمًدا، ىم٤مل: إمم سمدر، ومٚمح٘مف، وم٠مؾم ملسو هيلع هللا ىلصيِ

، يمذا ؾمًمه: اسمـ أب  ـُ قَمِديٍّ وشمقذم ذم ظمئاوم٦م قمثًمن، وىمد اٟم٘مرض وًمده، وي٘م٤مل ذم أسمٞمف: إؾَِم٤مُف سم

 (.111/ 1ش )ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»طم٤مشمؿ.يٜمٔمر: 
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ـُ  ، وزادَ (1)ٛم٦مٞمْ ُمَ رى: أُ ظْم ٦م، وإُ ًٞمٙمَ ٤م: ُمُ امُه دَ وم٢مطْم  :يفقارِ ٤م ضَم أُمي  -ج  ر يمَ ثػم ومذَ يمَ  اسم

 .(3)وىرْ ة وأَ ٕم٤مذَ ُمُ 

 ٗشت٘:ٙ ُٚػظُٗٛس -4

ًَ وذ ،ذم اعمديٜم٦مِ  رِج واخلزْ  سِ وْ إَ  واوًح٤م سملمَ  ٘م٤مُق ٝمر اًمِم  فمَ   ئاوم٤مٍت ٥ٌم ظِم ًمؽ سم

تل هل اًمي  ٦مُ ريي واًمٕمِم٤مِِ  ٦مُ ّمٌٞمي واًمٕمَ  ٦مُ ٌٚمٞمي اًم٘مَ  ةُ ٕمرَ ، ويم٤مٟم٧م اًمٜمي ٤مِٗمتلمِ ُمـ اًمٓمي  سملم أومرادٍ 

، دأُ َت  ٞمٜمٝمؿ ٓسمَ  واعمِم٤مطمٜم٤مُت  روُب ويم٤مٟم٧م احلُ ، رِ ُمـ أظَم  ريٍؼ ومَ  يمؾ   ؿُ ٘مِ ومٞمٜمتَ  شمثقرُ 

 ٝمقدِ اًمٞمَ  ةِ رًي٤م قمغم قم٤مدَ ، ضَم ّم٤ممِ ٦م واخلِ ىمَ رْ ًمٚمٗمُ  ؾٍ  قم٤مُمِ ؼَم ٞمٜمٝمؿ أيمْ ومٞمًم سمَ  ٝمقدِ اًمٞمَ  ضمقدِ ذم وُ  وًمٕمؾي 

ؿ ٝمِ ًمٞمْ إو ،وُمٙم٤منٍ  زُم٤منٍ  ذم يمؾ   ٤مسِ اًمٜمي  سملمَ  ٤ًممِ وآٟم٘مِ  ىم٦مِ رْ اًمٗمُ  وسم٨م   اًمّمػ   ريِؼ ٗمْ ذم شمَ 

 ٤ٌمٍب ٍ ٕؾْم  ٜم٦مِ تْ اًمٗمِ  ٟم٤مرَ  اًمٞمٝمقدُ  دَ ىمَ أوْ  طمٞم٨ُم  :٦مِ ذم اعمديٜمَ  ِج رَ واخلزْ  ًمألوسِ  َؾ طمَّم  ُم٤م يٕمقدُ 

ٞمٜم٤م ٕمٓمِ شمُ  ٦مُ ٘مَ اعمتئاطمِ  روُب واحلُ  ـُ تَ ٝم٤م، وهذه اًمٗمِ ثِ سمحْ  عُ ذا ُمقِو ه ًمٞمَس  اًمٞمٝمقدَ  تؿ   ةٍ ديدَ قمَ 

 جَم  َؾ ىمٌْ  ٦مُ يٜمَ قمٚمٞمٝم٤م اعمدِ  ٧ْم ئ٦م اًمتل يم٤مٟمَ اًمًٞم   ٦مِ ًمٚمح٤مًمَ  ٦مً حَ واِو  ةً قرَ ُص 
ِ
 ،ملسو هيلع هللا ىلصقل ؾُم اًمري  لء

 ًمٞمٝم٤م.إرشمف جْ وهِ 

ـِ  اهلل دِ قمٌْ  ؿُ اؾْم  د عمعَ وىمَ  ل أوي  ف، ويم٤منَ ٌٞمٚمتِ ًم٘مَ  ٓم٤معٍ ُمُ  دٍ يمًٞم   وِب ذم هذه احلرُ  أبٍّ  سم

سملم  ت٤مُل ومٞمف اًم٘مِ  ، اًمذي اؿمتدي (2)ارةاًمني  قمَ يَ  ِج رَ واخلزْ  سِ وْ إَ  ِب رْ ذم طَم  هِ فمٝمقرِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]ؾمقرة  {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ}يمت٤مب اًمتٗمًػم/ سم٤مب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ش: صحٞمح ُمًٚمؿ»اٟمٔمر:  (1)

 (. 2139) [22اًمٜمقر:

 (. 6/18ش ) شمٗمًػم اسمـ يمثػم»يٜمٔمر:  (3)

يم٤مٟم٧م ومٞمف  ،قمغم ًمٗمظ شم٠مٟمٞم٨م اًمذي ىمٌٚمف ُمقوع ىمري٥م ُمـ اعمديٜم٦م سملم اًمنمقمٌل وراسمخش: ارةاًمني » (2)

ويقم ُمـ أي٤مُمٝمؿ ذم طمرب طم٤مـم٥م يٕمرف سمٞمقم اًمنارة ىم٤مل ىمٞمس سمـ  ،طمرب سملم إوس واخلزرج

 اخلٓمٞمؿ:

 ٞم٤مل اعمٕمْمد.ضاسم٤م يمتخذيؿ اًمً خـــأٓ إن سملم اًمنمقمٌل وراسم

 =، اعم١مًمػ: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٌٙمري شُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ ُمـ أؾمًمء اًمٌئاد واعمقاوع»



 503 

 

 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ًي  ، ويم٤منَ رِج ـ اخلزْ ث ُمِ ٜمل احل٤مرِ وسمَ  ،سِ وْ قف ُمـ إَ سمـ قمَ  روٛمْ قمَ  رضمئًا  أني  :٥ٌُم اًم

قه تٚمُ ٘مَ وم ؾِ رو قمغم اًم٘م٤مشمِ ٛمْ دا سمٜمق قمَ ٕمَ ٜمل احل٤مرث ومَ ُمـ سمَ  ضمٌؾ رَ  فُ ٚمَ د ىمتَ رو ىمَ ٛمْ ـ سمٜمل قمَ ُمِ 

سمـ  روٛمْ ٚمقا إمم قمَ ؾَم وأرْ  ١ما ًمٚم٘مت٤ملِ ومتٝمٞمي  :َؾ ىُمتِ  قا يمٞمَػ ٛمُ ٚمِ ف ومٕمَ ٚمُ ػ أهْ َِم تٙمَ وم٤مؾْم ، هَمٞمٚم٦مً 

 سِ وْ وقمغم إَ  ،ةارَ ًمف: اًمني  ي٘م٤مُل  ، واًمت٘مقا سمٛمٙم٤منٍ رِب ٟمقّنؿ سم٤محلَ ١مذِ يُ  قٍف قمَ 

ٚمقل، ـ ؾَم سم ب  سمـ أُ  اهلل ٌدُ قمَ  ِج رَ اخلزْ  ػم، وُمعَ َْم سمـ طُم  دٞمْ ؾَم واًمد أُ  (1)كًَم سمـ ؾِم  ْمػمطُم 

ًٓ ؿَم قا ىمِ تتٚمُ وم٤مىمْ   ٕمراءُ ؿُم  َل هؿ، وشم٤ٌمدَ ورِ إمم دَ  ُس إوْ  َف اٟمٍَم  ؿي صمُ  ٤ممٍ ٕم٦م أيي سمَ أرْ  ديًدا دامَ ت٤م

اًمتل  ذم احلروِب  كُ ؽَم سمـ أّب يِْم  اهلل قمٌدُ  ، ويم٤منَ َث سمًم طمدَ  رَ خْ اًمٗمَ  رِج واخلزْ  سِ إوْ 

 ة.ري ًتٛمِ ُمُ  ٦مٍ ٗمَ ذًمؽ سمِّم  دَ سمٕمْ  ٧ْم أشمَ 

ـُ شمقممي  صمؿي  سملم  ٧ْم ىم٤مُمَ  رٌب ، وهل طَم (3)اًمٗمج٤مرِ  مَ يقْ  رِج اخلزْ  ةَ ىمٞم٤مدَ  ٚمقلٍ ؾَم   اسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،  –ش قم٤ممل اًمٙمت٥م»إٟمدًمز أسمق قمٌٞمد، ت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًمً٘م٤م، اًمٜم٤مذ:  =

 ىمّم٦م إدب ذم»(، 663/ 1، ٓسمـ إصمػم )شاًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ»(، ويٜمٔمر: 721/ 2) 1412

، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م لاعم١مًمػ: قمٌد اهلل قمٌد اجل٤ٌمر حمٛمد قمٌد اعمٜمٕمؿ ظمٗم٤مضمش احلج٤مز

 (.417)ص

سمـ قمتٞمؽ سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس، يم٤من ذيًٗم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م. ويم٤من رِٞمس إوس يقم ًمك ْمػم سمـ ؾِم هق: طُم  (1)

احلروب اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ. وىمتؾ يقُمئذ  سمٕم٤مث وهل آظمر وىمٕم٦م يم٤مٟم٧م سملم إوس واخلزرج ذم

سمٛمٙم٦م ىمد شمٜمٌك ودقم٤م إمم اإلؾمئام. صمؿ ه٤مضمر  ملسو هيلع هللا ىلصطمْمػم اًمٙمت٤م٥ِم. ويم٤مٟم٧م هذه اًمقىمٕم٦م ورؾمقل اهلل 

 سمٕمده٤م سم٧ًم ؾمٜملم إمم اعمديٜم٦م. وحلْمػم اًمٙمت٤م٥ِم ي٘مقل ظمٗم٤مف سمـ ٟمدسم٦م اًمًٚمٛمل: 

 هلٌـ طمْمػًما يقم همٚمؼ واىمًم ًمق أن اعمٜم٤مي٤م طمدن قمـ ذي ُمٝم٤مسم٦م

٤مًمٕمرسمٞم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ويم٤مٟم٧م اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمٕمرب ىمٚمٞمئًا. ويم٤من حيًـ اًمٕمقم واًمرُمل. ويم٤من يٙمت٥م سم

، ٓسمـ شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»ويم٤من يًٛمك ُمـ يم٤مٟم٧م هذه اخلّم٤مل ومٞمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٙم٤مُمؾ. يٜمٔمر: 

 (.412/ 2ؾمٕمد)

 ىم٤مل اسمـ إصمػم: يقم اًمٗمج٤مر إّول ًمألٟمّم٤مر، وًمٞمس سمٗمج٤مر يمٜم٤مٟم٦م وىمٞمس. ومٚمًّم ىمتٚم٧م إوس (3)

اًمٖمٚمًمن مجٕم٧م اخلزرج وطمِمدوا واًمت٘مقا سم٤محلداِؼ، وقمغم اخلزرج قمٌد اهللي سمـ أّب سمـ ؾمٚمقل، وقمغم 

ًٓ ؿمديًدا طمّتك يم٤مد سمٕمْمٝمؿ يٗمٜمل سمٕمًْم٤م. وؾمّٛمل ذًمؽ  إوس أسمق ىمٞمس سمـ إؾمٚم٧م، وم٤مىمتتٚمقا ىمت٤م

 =ًمف اًمٞمقم يقم اًمٗمج٤مر ًمٖمدرهؿ سم٤مًمٖمٚمًمن، وهق اًمٗمج٤مر إّول، ومٙم٤من ىمٞمس سمـ اخلٓمٞمؿ ذم طم٤مِط 
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 ٚمٍح ذم ُص  ي٤مِت هٜم٤ًم ًمٚمد  يم٤مٟمقا رَ  رِج اخلزْ  ًمنِ ٚمْ صمئاصمًم٦ِم ُمـ همِ  سِ وْ إَ  ؾِ تْ ًم٘مَ  ٌٞمٚمتلمِ اًم٘مَ 

ـي  ٍؼ ؾم٤مسمِ  ـَ  سمٞمٜمٝمؿ، وًمٙم  ِب رْ ٝمؿ ذم طَم ٕمَ ُمَ  وَج اخلرُ  ومَض ورَ  رِج قمغم اخلزْ  َج أّب ظمرَ  اسم

 ٧ِم ىمْ ذا اًمقَ ذم هَ  رَج اخلزْ  ٕني  َؽ ، وذًمِ رِج اخلزْ  دي ِو  ُس وْ ٜمتٝم٤م إَ ٚمَ اًمتل أقمْ  ٦مِ اًمث٤مٟمٞمَ  اًمٗمج٤مرِ 

ْمػم ٜمل اًمٜمي ٦م وسمَ رئمَ ل ىمُ سمٜمِ  قدِ سمٞمٜمٝم٤م وسملم هَي  دُ ٝمْ اًمٕمَ  ويم٤منَ ، ٥مٌَ ؾَم  ونِ ه٤م سمدُ ٝمدَ قمَ  ٧ْم َْم ٟم٘مَ 

ٓي   ،سِ إوْ  ٕم٤مون ُمعَ اًمتي  دمِ همئاًُم٤م رهٜم٤ًم ًمٕمَ  سمٕملمَ أرْ  رَج اخلزْ  دعَ ، وأوْ َس وا إوْ ٜم٤مِسُ  يُ أ

 ،ؽًمِ قم٤م إمم ذَ ـ دَ ك ُمَ ٝمؿ يمًم َّن ٚمِ تْ ك قمـ ىمَ ، وَّن ؿٌ وإصمْ  ٌل ٖمْ هذا سمَ  :سمـ أبّ  اهللِ  دُ قمٌْ  وم٘م٤مَل 

ٌَ  ٦مَ ٌَ ه قم٤مىمِ رَ وطمذي  ،ٕمًمن اًمٌٞم٤ميّض سمـ اًمٜم   روٛمْ وهق قمَ  ـ وُمَ  سمـ أبّ  اهلل دُ قمٌْ  ْؾ تُ ٘مْ ، ومل يَ ٖمِل اًم

 .(1)قهؿ٘مُ ٚمُ وأـمْ  ًمنِ ٚمْ ؿ ُمـ اًمٖمِ هيِ ًمدَ  ـ يم٤منَ ُمَ  فُ أـم٤مقمَ 

سمـ  روٛمْ قمَ  رِج اخلزْ  دُ ىم٤مِِ  ويم٤منَ  ،فقُمِ ع ىمَ ُمَ  ْج رُ ٝمقر، ومل خيْ اعمِْم  ٕم٤مٍث سمُ  ػ يقمَ وىمد ختٚمي 

ـُ  ومٛمري  ،رو اعمذيمقرٛمْ ه٤م قمَ دُ ؾ ىم٤مِِ تِ وىمُ  ،ُج رَ زْ ٧م اخلُمَ زَ واّْن  ،ٕمًمن اًمٌٞم٤ميَض اًمٜم   أّب  قمٚمٞمف اسم

ًي يقُمَ  ويم٤منَ   .(3)لٖمْ اًمٌَ  ٤مَل وسمَ  ْق ذُ  : رآه ىم٤ملومٚمًمي ، إظم٤ٌمرَ  ُس ٝم٤م يتح

  وس واخلزرج إمم اًمق٤ِمم وشمرك احلروب:إ ُمٞمُؾ 

 سِ إوْ  سملمَ  ُب رْ احلَ  ٧ِم ٚمَ دُم٤م أيمَ ٕمْ ة سمَ وهبؿ اخل٤مِهَ رُ طُم  رَ آظِم  (2)ٕم٤مثسمُ  يقمُ  يم٤منَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓي  = ظمرج ُمٕمٝمؿ، ومٕمٔمؿ   اًمًٞمػ صمؿي وم٤مٟمٍمف ومقاومؼ ىمقُمف ىمد سمرزوا ًمٚم٘مت٤مل ومٕمجز قمـ أظمذ ؾمئاطمف إ

وضمرح ضمراطم٦م ؿمديدة، ومٛمٙم٨م طمٞمٜم٤ًم يتداوى ُمٜمٝم٤م، وأُمر أن حيتٛمل  ،٤موأسمغم سمئاء طمًٜمً ،ُم٘م٤مُمف يقُمئذ

 قمـ اعم٤مء، ومٚمذًمؽ ي٘مقل قمٌد اهللي سمـ رواطم٦م: 

 نمب ومٚم٧ًم سمِم٤مربمحّٞم٤م ومٛمـ ي رُمٞمٜم٤مك أّي٤مم اًمٗمج٤مر ومٚمؿ شمزل

 (.676/ 1ش )اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ»يٜمٔمر: 
  ؾم٤ممل.سمـ قمكم ( إلسمراهٞمؿ43-41)صش اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن» (1)

 ( ٓسمـ إصمػم.1/613ش )اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ» (3)

سمْمؿ أوًمف وقملم ُمٝمٛمٚم٦م هق اعمِمٝمقر ومٞمف، وطمٙمل قمـ اخلٚمٞمؾ سمٖملم ُمٕمجٛم٦م، وىمٞمده ش: سُمٕم٤مٌث » (2)

قمٜمد اًم٘م٤مسمز سمٖملم ُمٕمجٛم٦م وآظمره صم٤مء ُمثٚمث٦م سمئا ظمئاف، وهق ُمقوع إصٞمكم سم٤مًمقضمٝملم، وهق 

 =، وقمٜمد أب ذر سم٤معمٕمجٛم٦م شاعمٓم٤مًمع»سم٤معمديٜم٦م قمغم ًمٞمٚمتلم، وإؿمٝمر شمرك سومف، وجيقز سومف طمٙم٤مه ذم 
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، ٞمُؼ ؿ اًمْم  ٝمُ ٘مَ وحلِ  ،ؿقاهُ ىمُ  ٞم٧ْم ٜمِ وومَ  ،ٝمؿُمّم٤محلُِ  ٧ْم ٚمَ ؿ، وشمٕمٓمي ٝمُ ًَ هؿ وي٤مسمِ َيَ أظْم  رِج واخلزْ 

ًٓ ُمـ احلرُ ٝمؿ سمعمّم٤محلِ  غِ رار واًمتٗمر  ٘مْ تِ ومًمًمقا إمم آؾْم  ًِ اًمٜمي  وِب د ٌ   ،٦مٞمي ٛمِ ًْ ٦م واجلِ ٞمي ٗم قا وأطم

ًْ رى ذات اًمٜم  ظْم إُ  ُمؿِ إُ  ٞمدَ ٚمِ شم٘مْ  ، ٤ممِ واًمِمي  ػمةِ ذم احلِ  يمًم هق احل٤مُل ، رّ ٘مِ تَ ٔم٤مم اعمٚمٙمل اعم

ٚمٞمٝمؿ ًٙم٤م قمَ ٚمِ قن ُمَ ٙمُ ٜمٝمؿ ًمٞمَ ُمِ  دٍ اطمِ قي٩م وَ تْ شمَ  روملمِ ئا اًمٓمي ٚمٞم٤م ًمٙمِ اًمٕمُ  ٦مِ حَ ٚمَ ف ُمـ اعمّْم وا أٟمي أَ ورَ 

تٝمؿ ل قمٚمي اًمتل هِ  ٤ًممِ وآٟم٘مِ  ٦مِ رىمَ  قمغم اًمٗمُ ِض وي٘مْ  ،ّمقُم٤مِت واخلُ  قم٤مِت عمٜم٤مزَ ا يٗمض  

 ..ْم٤مءَ ٖمْ واًمٌَ  ئاَف اخلِ  ٦مَ قن ؿم٘مي ٘مُ ٕمٛم  ٝمؿ ويُ ٜمَ قن سمٞمْ ٕمُ يقىمِ  اًمٞمٝمقدُ  طمٞم٨ُم  :٦مٛمَ اِِ ٦ٌم واًمدي اِِ اًمدي 

 ُمٚمٙمـ٤ًم قمغم اعمديٜم٦م: سمـ أب ومٕمزم اجل٤مٟم٤ٌمن قمغم شمتقي٩م قمٌد اهلل 

 ةُ اخل٤مِهَ  وُب ٝمؿ احلرُ تْ ٙمَ وأّْن  ت٤مَل ٛمقا اًم٘مِ ئِ ٤م ؾَم عمي  رَج واخلزْ  َس إوْ  أني  ظمقنَ وى اعم١مر  رَ 

ـِ  اهلل ٌدِ قمَ  قي٩ِم تْ ٗم٘مقا قمغم شمَ اشمي ، ٝم٤متَ َت  َؾ ـم٤مِِ  اًمتل ٓ ٚمٞمٝمؿ ٚمًٙم٤م قمَ ُمَ  ٙمقنَ ًمٞمَ  ٚمقلٍ سمـ ؾَم  أب   سم

ـ ًْ وطُم  ،٦مِ ٞم٤مؾَم واًمٙمَ  ؿِ ٚمْ واحلِ  لِ دْ واًمٕمَ  ٦مِ ٛمَ ٙمْ وا ومٞمف ُمـ احلِ أَ عم٤م رَ ، ٦مٌقيي اًمٜمي  ٦مِ ذم اعمديٜمَ 

  ً  وا.رُ هٙمذا شمّمقي  ٔمرِ اًمٜمي  دِ ٕمْ وسمُ  ،٦مِ خّمٞمي اًمِمي  ةِ قي وىمُ  ،دسمػمِ اًمتي  ٦مِ وسمراقمَ  ،٦مٞم٤مؾَم اًم

ـي  ف قم٤مٍر مت٤مًُم٤م ًمؽ، وأٟمي ذَ  ئاَف ظِم  ضمَؾ اًمري  أني  ٧ْم ٌتَ أصمْ  َب ج٤مرِ واًمتي  وإطمداَث  ٤ممَ إيي  ًمٙم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمئا ظمئاف، وأٟمٙمر همػمه، ىم٤مل اًمٕمًٙمري: مل يًٛمع ُمـ همػم اخلٚمٞمؾ، وىم٤مل إزهري: صحٗمف اسمـ  =

ك قمٚمٞمف هذا اًمٞمقم: ٕٟمف ُمـ ُمِم٤مهػم أي٤مم اًمٕمرب، وإٟمًم صحٗمف اًمٚمٞم٨م اعمٔمٗمر، وُم٤م يم٤من اخلٚمٞمؾ ًمٞمخٗم

وقمزاه إمم ظمٚمٞمؾ ٟمٗمًف وهق ًم٤ًمٟمف، وأُم٤م اًمٜمقوي ومٕمزاه٤م إمم أب قمٌٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك، وىم٤مل 

اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: سمْمؿ أوًمف ٓ همػم وقملم ُمٝمٛمٚم٦م يمذا قمٜمد أيمثر أهؾ اًمٚمٖم٦م واًمرواة وطمٙمك أسمق 

وٌٓمف إصٞمكم سم٤مًمقضمٝملم وسم٤معمٕمجٛم٦م قمٜمد اًم٘م٤مسمز وآظمره صم٤مء قمٌٞمدة قمـ اخلٚمٞمؾ ومٞمف اعمٕمجٛم٦م و

ُمثٚمث٦م. وىم٤مل اسمـ إصمػم: أقمجٛمٝم٤م اخلٚمٞمؾ، ًمٙمـ ضمزم وُمقؾمك ذم ذيؾ اًمٖمري٥م، وشمٌٕمف ص٤مطم٥م 

اًمٜمٝم٤مي٦م، سم٠مٟمف شمّمحٞمػ. وهق يقم ُمـ أي٤مم إوس واخلزرج ُمٕمروف، وذيمره اًمقاىمدي واسمـ 

(، 188/ 1ش )ٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مرُمٓم٤مًمع إ»إؾمح٤مق، ويم٤من اًمٔمٝمقر ومٞمف ًمألوس. يٜمٔمر: 

/ 1ش )ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر»(، 278/ 31ش )اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح»

، اعم١مًمػ: أمحد سمـ حمٛمد سمـ أسمك سمٙمر سمـ قمٌد شإرؿم٤مد اًم٤ًمري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري»(، (، 336

هـ(، اًمٜم٤مذ: اعمٓمٌٕم٦م 932اعمٚمؽ اًم٘مًٓمئاين اًم٘متٞمٌل اعمٍمي، أسمق اًمٕم٤ٌمس، ؿمٝم٤مب اًمديـ )اعمتقرم: 

 (.314/ 3هـ ) 1232اًمٙمؼمى إُمػمي٦م، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م: اًم٤ًمسمٕم٦م، 
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ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې } اًم٘مرآنُ  فُ ٗمَ ًم وَص ف يمَ ، وأٟمي ٌٞمٚم٦مِ اًمٜمي  ٗم٤مِت اًمّم   ٞمعِ ُمـ مَج 

 عِ ـ اًمتقؾم  ء ُمِ سمٌَم  دُ هلذا ومٞمًم سمٕمْ  ٜمٕمرُض ، يمًم ؾَم  [4]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ې ې ې

 ٤ٌمنِ ًْ ـ ذم طُم مل يٙمُ  ُم٤م َؾ ف طمَّم أٟمي  ػمَ ، همَ تقي٩ِم ة هلذا اًمتي دي ون اًمٕمُ وا يٕمد  ٤مرُ وَص  ،اهللِ ٦مِ سمٛمِمٞمئَ 

 دَ َّم ىمَ  أنْ  دَ ٕمْ ف، ومٌَ ٕمَ قه ُمَ ٚمٙمُ اًمذي ؾَم  ط  اخلَ  َػ تٚمَ واظْم  ٝم٩ُم  اًمٜمي ، وشمٖمػمي سمـ أبٍّ  هللا قمٌدِ 

ف شمِ قَ قمْ ؿ ًمدَ هُ دورَ ُص  اهلُل َح وَذ  ،هٜم٤مك ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقلِ ٕمقا سم٤مًمري ٛمَ ٦م واضمتَ ٤مضُمٝمؿ ُمٙمي طُمجي 

ٝمؿ ٞمْ قمٚمَ  ؿَ ٕمَ وأٟمْ  ،سمذًمؽ ٝمؿ اهللُ اظمتّمي  طمٞم٨ُم  :ٝمؿتِ ديٜمَ ف إمم ُمَ رشمِ جْ ٝمؿ وهِ ٞمْ ًمَ إف دوُمِ ٌقا سم٘مُ ورطمي 

 ػم.ق ظَم ذي هُ ٟمك سم٤مًمي قا إدْ دًمُ ٌْ تَ ُمٝمؿ سمف وم٤مؾْم رَ وأيمْ 

 فُ قمقشمَ قا دَ ٚمُ ٌِ قه وىمَ ٕمُ سم٤ميَ  ؿي صمُ  ٘م٦ٌمِ ذم اًمٕمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقلِ هؿ سم٤مًمري دُ وومْ  عَ ٛمَ اضمتَ  ٚمقمٌ ٕمْ ق ُمَ ومٙمًم هُ 

ؿ هِ ٚمدِ ف إمم سمَ رشمِ جْ هِ  اًمت٤مزم قم٤ممَ  اًمٕم٤ممُ  يٙمقنَ  قا قمغم أنْ ٗم٘مُ يمًم اشمي ، ًمٞمٝمؿإف رشمَ جْ وهِ  فُ ٞمئَ وجمِ 

ٝمؿ ُمِ قْ ىمَ  عَ ٕمقا ُمَ ٛمَ تَ واضْم  ٦مَ يٜمَ ُمقا اعمدِ دِ  ىمَ ومٚمًمي ، ٦مِ دوا ًمف سم٤محلًميَ وشمٕمٝمي  ،ؿ ذًمؽٜمٝمُ ُمِ  ٥َم ـمٚمَ  طملمَ 

 يم٦مُ اعم٤ٌمرَ  قمقةُ اًمدي  هِ هذِ  ٧ْم ٞمَ ٘مِ ومٚمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اإلؾمئامِ  ؾمقلِ رَ  ةِ ٜم٤مَسَ مم ُمُ إو ئامِ قمقهؿ إمم اإلؾْم دَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصف أٟمي  لمِ ٌَ قق اجل٤مٟمِ ًمقصمُ ، (1) سمـ ؾمٚمقل سمـ أبّ  اهللِ  ٌدِ قمَ  ٦مِ ٞمَ ٧م قمـ شمقًمِ ًمَ ٦م قمدَ ٤م زيمٞمي ىمٚمقسمً 

ًْ  طمٞمدُ اًمقَ  خُص هق اًمِمي  ض ٘مْ ويَ  ،ٚمقَب اًم٘مُ  ُػ ًم  وي١مَ  ،ت٤مَت اًمِمي  عَ ٛمَ جيْ  أنْ  ٞمعُ ٓمِ تَ اًمذي ي

ًي  داواِت واًمٕمَ  قمغم احلزازاِت  ، ٦م٘مَ ئاطمِ اعمتَ  وِب احلرُ  رَ ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ إصمْ  ٧ْم ايمٛمَ اًمتل شمرَ  ٦مِ ٤مسم٘مَ اًم

 تقي٩ِم قمغم شمَ  مَ زْ وا اًمٕمَ دُ ٘مَ د قمَ ىمَ  ٦مِ ايَ قا ذم اًمٌدؿ وإن يم٤مٟمُ ٝمؿ أيًْم٤م أّني ٗمِ  ُمـ ُمقىمِ ويتٌلّم 

ـِ  ًُ ؿ ًمَ  أّني ٓي إ ،أبّ  اسم ُمٜمٝمؿ  دٌ ق واطمِ ومٝمُ ، هدسمػمِ ف وشمَ شمِ ىمٞم٤مدَ  ـِ ًْ مت٤مًُم٤م ُمـ طُم  قا واصم٘ملمَ ٞم

 أصئًا. لمِ سمتَ ح٤مرِ اعمتَ  لمِ ٚمٌٞمٚمتَ دى اًم٘مَ ويٜمتٛمل أيًْم٤م إمم إطْم 

ٝم٤م تْ ٚمَ ف أُمْ ًِ ٗمْ ذم ٟمَ  راضٍ ٕهمْ  شمٙمقنُ  دْ وم٘مَ  ؿِ ٚمْ واحلِ  ٦مِ ٛمَ ٙمْ ٧م سم٤محلِ ٗمَ ِص ف اًمتل وُ ٗمُ ٤م ُمقاىمِ أُمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ  سمـ حمل اًمديـ ، اًمًٛمٝمقري، ت٘مٞمؼ: حمٛمدشووم٤مء اًمقوم٤م سم٠مظم٤ٌمر دار اعمّمٓمٗمك» اٟمٔمر: (1)

- 1/391)  (، واسمـ ظمٚمدون1/111احلٛمٞمد، ـمٌٕم٦م: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب/ سمػموت، ) قمٌد

393 .) 
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 معهم
ً   ٦مُ ف اجل٤محِمَ تُ ٌَ قمٚمٞمف رهمَ   ٝمقدِ ف سم٤مًمٞمَ تَ ئاىمَ قمَ  ، يمًم أني لمِ ٌَ اجل٤مٟمِ  ٦مِ قم٤مُمَ  زَ وشمقزم   ٦مِ ٚمٓمَ إمم اًم

 وراءَ  ًمَؽ يمذَ  ٝمقدُ اًمٞمَ  د يٙمقنُ ف، وىمَ ئاُمِ فمٝم٤مر إؾْم إِ  ؿَ رهمْ  عْ ٓمِ ٘مَ  شمٜمْ ف وملَ تك ووم٤مشمِ طَم  ْت ٛمري اؾمتَ 

ًي  ٙم٤ممِ طْم ا ُمـ إِ قٜمُ تٛمٙمي ف ًمٞمَ قًمٞمتِ ٦ٌم ذم شمَ همْ اًمري  ُم٤م  ٞمذَ ٗمِ ٜمْ ًمتَ  :فئاًمِ قمغم اعمديٜم٦م ُمـ ظِم  رةِ ٞمٓمَ اًم

 داًًِم  ٝمقدُ ٍم، وم٤مًمٞمَ  وُمِ ٍْم قمَ  ذم يمؾ   دُ واعمِم٤مهَ  دون، يمًم هق احل٤مُل ًِ ٗمْ ويُ  ٓمقنَ ٓم  خُي 

ً  وٟمف وهيٞم  د  ٕمِ يُ  صٍ خْ ؿَم  يمؾ   وأسمًدا وراءَ   ة.ٞم٤مدَ ٚمٓم٦م واًم٘مِ ١مٟمف ًمٚم

 ؟طًٍٛ ٚحضُب٘ ْفاقِٗ َت٢ أظٗش ابٔ -5

 غم أقمْ قمَ  ٌػمٌ يمَ  رٌ هل٤م أصمَ  يم٤منَ  درٍ سمَ  ٦مَ ٕمريمَ ُمَ  ومٞمف أني  ٓ ؿمؽي  مم٤م
ِ
ُمـ  ٦مِ ذم اعمديٜمَ  ئامِ اإلؾْم  داء

 ٞمشٍ غم ضَم قمَ  -ت٤ملٍ ج ًم٘مِ رُ مل ختْ  - ُمٜملمَ ـ اعم١مْ ُمِ  ٦مٍ ىمٚمٞمٚمَ  ٦مٍ ئَ ومِ  ّم٤مرَ اٟمتِ  وم٢مني  :لمَ واعمٜم٤موم٘مِ  ٝمقدِ اًمٞمَ 

 .اهللم   رِ ُمْ سم٤مَٕ  ه ًمٞمَس ٕمدادِ تِ اؾْم  ؾِ ق سمٙم٤مُمِ وهُ  ت٤ملِ ًمٚم٘مِ  َج د ظمرَ ىمَ  ٌػمٍ يمَ 

ف سم٠مٟمي  ئامِ ذم اإلؾْم  ظمقلِ اًمد   رِ ُمْ ديـ ذم أَ اعمؽمد   ٜم٤معِ يم٤مومًٞم٤م إلىمْ  ّم٤مرُ ٤من هذا آٟمتِ يمَ  وًم٘مدْ 

ـٌ دِ  هل اًمتل  ةُ قي ذه اًم٘مُ قه٤م، هَ ٗمُ تل أًمِ اًمي  نِم ة اًمٌَ قّ غم ُمـ ىمُ أقمْ  ةً ىمقي  ُؽ ٚمِ ف يٛمْ وأٟمي  ،زيزٌ قمَ  ي

 .داِدِ اًمِمي  ٧َم ىمْ ٜمف وَ قمَ  عُ داومِ وشمُ  ،فداِِ ه قمغم أقمْ ٍُمُ شمٜمْ 

ـَ  ٚمقِب ذم ىمُ  قم٥َم اًمر   اهللُ  أوىمعَ  دْ وًم٘مَ  ٦م يٜمَ اعمدِ  ؾِ ـ أهْ ُمِ  ئامِ َذىمقا سم٤مإلؾْم  اًمذي

ـَ واعمؽمد   ذم  ٦مٍ ٌٞمٚمَ غم ىمَ ة أقمْ زي سمٕمِ  ٓمٞمُح شمُ  ٜملمَ ُمِ ُمـ اعم١مْ  ٚمٞمٚم٦مَ اًم٘مَ  ٦مَ ئَ اًمٗمِ  ٚمَؽ وا شمِ أَ ٞمٜمًم رَ ٜمٝمؿ طمِ ُمِ  دي

 ومٞمف. ظمقَل ٜمقا اًمد  ٚمَ وأقمْ  ،قا ًملؾمئامِ ٕمُ َْم ٝم٤م ومخَ ٞمئاِِ ه٤م وظُم رِ خْ سمٗمَ  ٧ْم ضَم د ظمرَ ىمَ ، رِب اًمٕمَ 

يمًم  ٚمقلٍ سمـ ؾَم  سمـ أبّ  اهلل ٌدُ قمَ  درٍ سمَ  دَ ٕمْ سمَ  وا سم٤مإلؾمئامِ رُ ٔم٤مهَ ذيـ شمَ اًمي  َؽ وًمئِ وُمـ أُ 

روى اًمٌخ٤مري  
 اهللِ ؾمقُل زا رَ  همَ ... ومٚمًمي » :ف ىم٤ملأٟمي  ڤ سمـ زيدٍ  ٦مَ ؾم٤مُمَ قمـ أُ  (1) 

ـُ  ىم٤مَل ، ريشٍ ٤مر ىمُ ٗمي يمُ  يدَ ٜم٤مدِ سمف َص  اهللُ  َؾ تَ سمدًرا وم٘مَ  ملسو هيلع هللا ىلص ـ ٕمف ُمِ ُمَ  ـْ وُمَ  ٚمقلٍ سمـ ؾَم  أبّ  اسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې }اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمتٗمًػم يٜمٔمر: (1)

 (.4166ح) ،[186]ؾمقرة آل قمٛمران: {ائى ى ائ
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 ئامِ قمغم اإلؾْم  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقَل قا اًمري ٕمُ ف، وم٤ٌميَ قضمي ىمد شمَ  رٌ ُمْ إوصم٤من: هذا أَ  ةُ وقمٌدَ  ،لمَ يمِ اعمنْم 

 .(1)شقاٛمُ ٚمَ وم٠مؾْم 

 أٓ وهق: وهٜم٤م يرد ؾم١مال ُمٝمؿ  

ٚمٜمقا ٕمْ تَ ًْ ٚمًٙم٤م ويَ ًْ وه ُمَ ذُ خِ مل يتي  ٗم٤مِق ف قمغم اًمٜم  ٕمَ وشم٤مسمَ  فُ ٕمَ ـ ؿم٤ميَ وُمَ  ٗم٤مِق اًمٜم   ُس رأْ  إذا يم٤منَ 

ٓي فم٤مهِ  ئامِ سم٤مإلؾْم   ُمـ آي٤مٍت  دَ رَ وَ  ُم٤م لمَ هذا وسمَ  ؼ سملمَ ُيقومي  ومٙمٞمَػ ، رٍ دْ ة سمَ وَ همزْ  دَ ٕمْ  سمَ ًرا إ

ڱ ڱ } :ٕم٤مممشمَ  فِ ًم ذم ىمقًمِ يمَ  ةِ زوَ ٌٞمؾ اًمٖمَ ف ىمُ ٚمِ ٦م ُمـ أهْ ٗمَ وـم٤مِِ  ٗم٤مِق اًمٜم   ضمقدِ إمم وُ  ِمػمُ شمُ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 ؟.[49]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: {ھ

ـُ  ىم٤مَل  ع قا ُمَ ضُم رَ ومخَ  ئامِ ؾْم ٛمقا سم٤مإلِ شمٙمٚمي  ٦مَ ٙمي ُمَ  ؾِ ُمـ أهْ  ٟم٤مٌس  يم٤منَ » :رير اًمٓمؼمي  ضَم  اسم

ًْ ٚمي وا ىمِ أَ  رَ ومٚمًمي  ،درٍ سمَ  مَ يقْ  يملمَ اعمنْمِ  ]ؾمقرة  {ڻ ڻ ۀ} :ىم٤مًمقا ٛملمَ ٚمِ ٦م اعم

ش[49إٟمٗم٤مل:
(3). 

ؿ ٚمقهِب ذم ىمُ  اعمٜم٤موم٘ملمَ  ع أني ُمَ  لمَ ٘مِ ٝمؿ قمغم اعمٜم٤مومِ ٗمِ ٓمْ قمَ  ٞمؾِ سمدًمِ  ٘ملمَ اعمٜم٤مومِ  ػمِ ٦م همَ ئَ ؿ ُمـ ومِ هُ 

ـي ٌض ُمرَ  ٝمؿ إمم ٚمَ وَص أَ  ٜمٞمعٌ ظُمُٚم٘مل  ؿَم  ٌض رَ اعمٜم٤موم٘ملم ُمَ  ٚمقِب اًمذي ذم ىمُ  َض اعمرَ  ، ًمٙم

 ٝمؿ.ٜمِ سم٤مـمِ  ئاِف هؿ قمغم ظِم رُ فم٤مهِ  يٙمقنَ  سم٠منْ  ُملمَ ، ضم٤مزِ ٗم٤مِق اًمٜم   ريم٥ِم ُمَ  يمقِب رُ 

ـْ ُمٜمٝمؿ ُمَ  ،ْؼ ؿ شمٜم٤مومِ ومٚمَ  ٦مُ ئَ أُّم٤م هذه اًمٗمِ  ا قْ ٛمَ د اٟمتَ وىمَ ، ئامِ إمم اإلؾْم  ٞمٌؾ ديف ُمَ ـ يم٤من ًمَ وًمٙم

ق ُمـ ٝمؿ إًذا هُ ُو ومٛمرَ ، ؿٚمقهِب ذم ىمُ  ظمُؾ يدْ  دُ ٕمْ ٤م سمَ عمي  اإليًمنَ  ػم أني همَ  ىملمَ ص٤مدِ  ئامِ إمم اإلؾْم 

ٌٝم٤مت اًمتل قارض اًمِم  وُمرُض قمَ ، ٦ماإليًمٟمٞمي  ةِ دَ اًم٘م٤مقمِ  ٦مِ حي ذم ِص  ؽ  اًمِمي  رضِ ُمَ  ٌٞمؾِ ىمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –دار اعمجتٛمع  -( اًمًٕمقدي٦م 81)ص  اًمٕمزيز احلٛمٞمدي ، د/ قمٌدشاعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ» (1)

 1989 - 1419 -إومم  اًمٓمٌٕم٦م

ٜمف ُمرؾمؾ وشمٕمْمده رواي٤مت (، وإؾمٜم٤مده صحٞمح إمم اًمِمٕمٌل وًمٙم11/31ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»يٜمٔمر:  (3)

 ش.اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ» ( ذم رؾم٤مًمتف68)ص اًمٕمزيز احلٛمٞمدي أظمرى. ىم٤مًمف د/ قمٌد
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 معهم
ًي  هم٦ٌمِ اًمري  ُمعَ  ةَ واحلػمَ  اًم٘مٚمَؼ  ُث قرِ شمُ   ،اهللِ  ـ قمذاِب ُمِ  ج٤مةِ ص قمغم اًمٜمي رْ واحلِ  ئاُم٦مِ ذم اًم

 رُ إُمْ  إذا يم٤منَ  ئامِ اإليًمن واإلؾْم  ؾِ هْ سمف َٕ  قدِ اعمققمُ  رِ ضْم قمغم إَ  قلِ ُّم هم٦ٌم ذم احلُ واًمري 

 .(1)٤مطم٘مًّ 

 ؽ  اًمِمي  ُض رَ ق ُمَ وهُ  ،ٗم٤مِق اًمٜم   ونَ قهبؿ ُمرٌض دُ ٚمُ اًمذيـ ذم ىمُ  قن وىم٤مَل ٘مُ اعمٜم٤مومِ  ىم٤مَل 

  همري  :ؿٚمقهِب ذم ىمُ  اإليًمنُ  ؾِ ظُم ٤م يدْ ًمٙمـ عمي ، ُمع أّنؿ ُمٜمتًٌقن إمم اإلؾمئام دِ واًمؽمد  
ِ
 ه١مٓء

قا ٘مَ ـمقا وأًمْ ٝمؿ ومتقري هؿ ديٜمُ هَمري  ،ت٤مرَ ّم٤مدَ وُمُ  ريشٍ ىمُ  ٦مِ ٚمَ ىم٤مومِ  اضِ ؽِم ضمقا ٓقمْ رَ اًمذيـ ظَم 

، هلؿ سمف َؾ ٌَ ىمِ  ٓ ىمقيٍّ  ٞمشٍ ضَم  ٝم٦مِ ٝمؿ إمم ُمقاضَم ًِ قا سم٠مٟمٗمُ ٕمُ ودومَ ، ٦مٙمَ ٝمٚمُ هيؿ إمم اًمتي ٝمؿ سم٠ميدِ ًَ أٟمٗمُ 

 قمٚمٞمف. ّم٤مرِ ومْمئًا قمـ آٟمتِ 

ـَ واًمي  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقُل وم٤مًمري ، عاًمقاىمِ  ه٤منِ سمؼُم  ٦مٌ ٓمَ ؾم٤مىمِ  ٦مٌ ٚمَ ٝمؿ سم٤مـمِ تَ ُم٘م٤مًمَ  أني  ۵ اهلُل وم٠مسم٤منَ   ذي

ـَ  رٍ إمم سمدْ  فُ قا ُمٕمَ ضُم ظمرَ  دًدا ؿ قمَ هِ قمدو   ةِ رَ يمثْ  وا ُمعَ ٍَمُ ىمد اٟمتَ  ڤ ح٤مسم٦مِ اًمّمي  ُم

 ؿ.وِت ؼَم ٝمؿ وضَم ٞمئاِِ ٝمؿ وظُم ي٤مِِ ؼْم يمِ  إمم ضم٤مٟم٥ِم ، ةدي وقمُ 

ـَ اًمٙم٤مومِ  ضمقهَ وُ  سمقنَ يْيِ  ٦مِ ٙمَ ُمـ اعمئاِِ  ٜمقدٍ سمجُ  ٜم٦مَ ُمِ اعم١مْ  ٦مَ اًم٘مٚمي  اهلُل وىمد أُمدي  ؿ هُ سم٤مرَ وأدْ  ري

 ٦مِ يمَ رَ ؿ ذم اعمٕمْ تُ ىمْ ذُ  :وىمٞمؾ هلؿ ،غمتْ قمك ىمَ قا َسْ ٕمُ ك وىمَ هيؿ طمتي غم أيدِ قمَ  ذاَب قا اًمٕمَ ومذاىمُ 

ْ  قمذاُب   َس ئْ وسمِ  ؿَ ذم ضمٝمٜمي  احلريِؼ  ذاَب يـ قمَ اًمد   مَ قْ قا يَ وىمُ وذُ ، ؾِ تْ واًم٘مَ  ِب اًميي

 .(3)اعمّمػمُ 

 تٕمْ ًْ ويَ  ٠ميٞمدَ اًمتي  ـُ ٕمٚمِ ويُ  ،د  سم٤مًمقُ  رُ ٔم٤مهَ يتَ  ٗم٤مِق اًمٜم   ُس رأْ  أَ وُمـ هٜم٤م سمدَ 
ق هُ  ـ سم٤مإلؾمئامِ ٚمِ

ف راِِ ـ وَ ُمِ  ونَ ؾمت٤مًرا يٙمٞمدُ  َؽ خذوا ذًمِ وًمٞمتي  ،ؿقاهلِ ٦م أُمْ ٞم٤مٟمَ وِص  ،ٝمؿُم٤مِِ دِ  ـِ ٘مْ حلَ ف ٕمَ ـ ُمَ وُمَ 

 ف..ٚمِ وأهْ  ئامِ ًملؾْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( د/ طمٜمٌٙم٦م اعمٞمداين.344، )ص شفم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق» (1)

 ( د/ طمٜمٌٙم٦م اعمٞمداين.343، )ص شفم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق» (3)
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 .َٛاالت٘ يًٝٗٛد -6

ٛم٧م وتٓمي  فُ آُم٤مًمُ  ٧ْم وو٤مقمَ  ،ٚمقلٍ سمـ ؾَم  سمـ أبّ  اهللِ  ٌدِ قمَ  دِ ُمـ يَ  ُم٤ممُ ٧م اًمز  عم٤ّم أومٚمَ 

ً   ِؽ ف ذم اعمٚمْ أطمئاُمُ  ـَ  عٍ وسمداومِ ، فقُمِ ٞم٤مدة قمغم ىمَ واًم ٌُ  دِ ٘مْ احلِ  ُم  اجلديدِ  ِث هلذا احلدَ  ٖمضِ واًم

ف تَ قم٤مُمَ قا زَ ريمُ ف وشمَ قًمِ ُمـ طَم   اًمٜم٤مُس وشمٖمػمي ، ٤م٤ٌمُت ف ضمٜمَ ًمَ  ْت وم٠مو٤مءَ  ٦مِ سم٤معمديٜمَ  ذي طمؾي اًمي 

 قَل قا طَم واًمتٗم  ، ٚمقهبؿٓمْ ل ُمَ اًمتل هِ  ةِ ديدَ اجلَ  قمقةِ ومقا ًمٚمدي ٍَمَ واٟمْ  ،فقجيِ شمتْ  ًم٦مَ ٤موَ وحُم 

 ٓل.ب اًمز  ذْ ٤مذم اًمٕمَ ف اًمّمي ٕمٞمٜمِ ٝمٚمقا ُمـ ُمَ ٜمْ ًمٞمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقلِ اًمري 

ـُ  اخلٌٞم٨ُم  رُ هذا اعم٤ميمِ  ٕمرَ ومَِم   راغٍ ٍسمٗمَ  وأطمسي  ،قهضُم يرْ  يم٤منَ  ُم٤م ِنَ ف ىمد ظَم أٟمي  أب   اسم

ً  دَ ٘مْ قمُ  وٕني ، فُ طمقًمَ  ذي هق دهل٤م سم٤مًمي ٌْ تَ د اؾْم ف وم٘مَ ًِ ٗمْ ٚم٦م ذم ٟمَ ُمت٠مص   ٦مِ ٤ِمؾَم واًمر   ٚمٓم٦مِ ة اًم

، ٛمقًُم٤مقة قمُ قمْ ًمٚمدي  ِلمَ واعمٜم٤موِ  ٘ملمَ ف ُمـ اعمٜم٤مومِ ًمَ طمقْ  اذَ ذي ع اًمِم  ٛمَ جيْ  وم٠مظمذَ  -هٔمرِ ذم ٟمَ  -ػمظَم 

 ٦مِ ٝمؿ ًملـم٤مطَم ٕمَ قن ُمَ ٓمُ وا خيٓم  ذُ وأظَم ، ٞم٤مدهؿ٘ملم وأؾْم ٘مؾ اعمٜم٤مومِ ٕمْ ُمَ  اًمٞمٝمقدِ  قَل قا طَم واًمتٗم  

 ف.٘متِ ْم٤ميَ ف وُمُ تِ ؾم٤مًمَ رِ  قيفِ وشمِْم  ،فقمقشمِ دَ  ٤ٌمطِ وإطْم  ،ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌل  

ف ٚمِ ٕمْ أٟمف سمٗمِ  ـي وفمَ ، فُ تَ ٤مًمي ٦م َو ٤مًمي اًمْمي  ٦مِ ئَ ذه اًمٗمِ ى ذم هَ ٚمقل يرَ سمـ ؾَم  سمـ أب   اهلل قمٌدُ  ويم٤منَ 

 ُمقرٍ أُ  داِث سم٢مطْم  ٗمٞمٌؾ سمف يمَ  دواين اًمذي ىم٤ممَ اًمٕمُ  ٛمَؾ هذا اًمٕمَ  وأني  ،ؿمٞمًئ٤م ُؾ ٛمَ هذا ؾمٞمٕمْ 

 قمقةِ ذه اًمدي ف هَ ضْم ومٕمئًا ذم وَ  ىم٤ممَ  دْ وىمَ ، ٦مديي ٛمي اعمحَ  ٦مِ ؾم٤مًمَ اًمر   دي هب٤م ِو  ُس ٟمَ قاه٤م وي٠مْ هَيْ 

قمٚمٞمٝم٤م  ِمقيَش اًمتي  ٤موُل وحُي ، قمقةِ اًمدي  ػمَ ؾَم  ٥ُم ىمُ يرْ  أَ دَ وسمَ  ،قاكَ إؿْم  رعَ وزَ  َؾ احل٤ٌمِِ  ٥َم َّم وٟمَ 

 ٦مِ ٤ميَ ذم ِّن  ويم٤منَ  ،ريعِ اًمذي  ؾِ ِْم ده سم٤مًمٗمَ ٙم٤مِِ ف وُمَ حم٤موٓشمِ  ؾ  يمُ  اهللِ دِ ٛمْ سمحَ  ٤مءْت ومٌَ ، وشمِمقهيٝم٤م

ـَ رِ أُمْ  ـَ اخل٤مِه  ه ُم  .ي

ـَ اِّن قَ اعمٜم٤موم٘ملم سم٢مظْم  ٦مُ ٚمَ د يم٤مٟم٧م ِص ًم٘مَ  اًمتل  ُػ واعمقاىمِ ، ةً ٞمدَ ووـمِ  ٞمٛم٦مً مَح  ٝمقدِ اًمٞمَ  ؿ ُم

ومٛمًم ، (1)سمٞمٜمٝمًم اًمقصمٞمِؼ  ٤ٌمطِ شمِ د ُمدى آرْ شم١ميم   -اهلل نِ سم٢مذْ -ه٤م وُم٤م ؾمٞم٠مت رُ يمْ ذِ  ؾمٌَؼ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.231، 161 )صوىمد ؾمٌؼ طمدي٨م قمـ ذًمؽ ذم سمٕمض إسمقاب واعم٤ٌمطم٨م اعم٤موٞم٦م يمًم ذم (1)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ٝم٤م ؾَم رْ وؾم٘مقا همَ  ،تٝم٤متَ روا ٟمٌْ ذَ ؿ اًمذيـ سمَ هُ  ٦مٌ يي هيقدِ  رصمقُم٦مٌ ضُم  اعمٜم٤موم٘ملمَ  ره أني يمْ ذِ  َػ ؾمٚمَ 

قا هبؿ ٞمُْم ٖمِ ًمٞمَ  :فقىمِ غم ؾُم قى قمتَ وم٤مؾْم  ٚمظَ ٖمْ تَ وم٤مؾْم  هُ رَ ه ومآزَ ٠مَ ٓمْ ؿَم  رعُ ج ذًمؽ اًمزي رَ طمتك أظْم 

 ٚمٞمطُ ًْ شمَ  :ذم هذا اعمٌح٨ِم  ّمٞمدِ اًم٘مَ  اهلل.. وسمٞم٧ُم  ٌٞمؾِ ـ ؾَم وا هبؿ قمَ د  ويُّم  ،ٜملمَ ُمِ اعم١مْ 

 اًمْمي 
ِ
، ٦مٍ ئاىمَ قمَ  ٞمؿِ سمٞمٜمٝمًم ُمـ مَح  وُم٤م يم٤منَ  ،ُمـ اًمٞمٝمقدِ  ٦مِ ئَ هبذه اًمٗمِ  ٗم٤مِق اًمٜم   أسِ رَ  ٦مِ ٚمَ قمغم ِص  قء

 :َؽ ـ ذًمِ ومٛمِ  ،وانِ دْ اًمٕمُ و ؿِ قمغم اإلصمْ  رٍ شمآزُ  ةِ وآِس ، ٍؼ قاومُ شمَ  ٛم٦مِ وحَلْ 

 :اًمٞمٝمقد ذم ؾمٚمقل ؿمٗم٤مقم٦م اسمـ -أ 

ِِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  يم٤من ًمٚمٜمي   ـُ دة شمْمٛمْ ٕم٤مهَ ُمٝم٤مضِمًرا ُمُ  ٦مِ إمم اعمديٜمَ  مَ دِ ٤م ىمَ عمي  ٝمقدِ اًمٞمَ  ِػ ُمع ـمقا

 اقمْ  ـ أي  ُمِ  ٦مِ يٜمَ ـ اعمدِ قمَ  وم٤معِ واًمد   ٦مِ ٞم٤مٟمَ واخلِ  رِ دْ م اًمٖمَ وقمدَ  ٦مِ قمغم اعم٤ًمعمَ  قمُ وشم٘مُ  قَق احل٘مُ 
ٍ
، تداء

 ..(1)٧ِم ىمْ اًمقَ  َؽ ًمِ ٞمف ذم ذَ ِْم تَ ي٘مْ  ٦مِ اإلؾمئاُمٞمي  قمقةِ اًمدي  ٚم٦مِ طَم ُمرْ  ُف رْ فمَ  ذًمؽ مم٤م يم٤منَ  ػمِ إمم همَ 

ـي  وإظمٗم٤مًرا  ٝمدِ ٝمقد ٟم٘مًْم٤م ًمٚمٕمَ اًمٞمَ  ِػ ـمقاِِ  ُل أوي  ومٙم٤منَ  :اٝمقدً قمُ  ٧ْم َْم ٟم٘مَ  اًمٞمٝمقدَ  ًمٙم

ً   ٥ُم يمتُ  ْت رَ وىمد ذيمَ  ،٘م٤معٞمٜمُ ًمٚمٛمقاصمٞمؼ سمٜمق ىمَ   :ٜم٘م٤معسمٜمل ىمٞم ةِ زوَ ه سمٖمَ قْ ٛمَ عم٤م أؾْم  ٌٌلمِ ؾَم  ػمةِ اًم

ول: اًم٥ًٌُم  ًَ  ْم٥َم روا اًمٖمَ ٝمَ ٘م٤مع أفمْ ٞمٜمُ سمٜمل ىمَ  هيقدَ  أني  ٕا ًْ  ُم٤م اٟمتٍَمَ ٜمدَ قمِ  دَ واحل قن ٛمُ ٚمِ اعم

 :هلؿ وىم٤مَل  درٍ سمَ  دَ ٝمؿ سمٕمْ قىمِ ٝمؿ ذم ؾُم ٕمَ ُم٤م مجَ قمٜمدَ  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقلِ ٝمؿ ُمـ رَ ٗمِ قىمِ ٝمر ذًمؽ ذم ُمَ وئمْ ، رٍ سمٌدْ 

 َؽ أٟمي  َؽ ًِ ٗمْ ؽ ُمـ ٟمَ يٖمرٟمي  ٓ ،دٛمي وم٘م٤مًمقا: ي٤م حُم ، ريًِم٤مىمُ  ص٤مَب أَ  ؿ ُم٤مٙمُ ّمٞمٌَ يُ  أنْ  ٌَؾ قا ىمَ ٛمُ ٚمِ أؾْم 

 ـُ حْ ٤م ٟمَ ٧م أٟمي ومْ رَ ٜم٤م ًمٕمَ تَ ٚمْ ؽ ًمق ىم٤مشمَ إٟمي ، ت٤مَل اًم٘مِ  قنَ ومُ رِ يٕمْ  يم٤مٟمقا أهمًمًرا ٓ ريشٍ ٟمٗمًرا ذم ىمُ  ٧َم ٚمْ ىمتَ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ }: اهللُ  َل وم٠مٟمزَ ، ٚمٜم٤مثْ ُمِ  ؽ مل شمٚمَؼ ٤مس، وأٟمي اًمٜمي 

چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ 

[12 -13قمٛمران:  ]ؾمقرة آل {ڱ ڱ ں
(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.216)صش شمٗم٤مصٞمؾ هذه اعمٕم٤مهدة»اٟمٔمر:  (1)

ـ إؾمٜم٤مد هذه اًمرواي٦م احل٤مومظ اسمـ (3) ًّ  (. 7/223ذم اًمٗمتح )  طمجر طم
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 سمٜمل قِق ذم ؾُم  ٦مٍ ٛمَ ًٚمِ ُمُ  رأةٍ اُمْ  قِب صمَ  َف رَ ـمَ  دَ هؿ قم٘مَ دَ أطَم  هق أني  اًمث٤مين: واًم٥ًٌُم 

ًْ  دُ أطَم  وم٘م٤ممَ ، ةً دَ ٜمجِ ًتَ ُمُ  ٧ْم ومّم٤مطَم ، ٧ْم ٗمَ اٟمٙمَِم  ٧ْم  ىم٤مُمَ ومٚمًمي ، ٘م٤معٞمٜمُ ىمَ   تَؾ وم٘مَ  ٛملمَ ٚمِ اعم

ًْ  ُؾ أهْ  َخ تٍْمَ وم٤مؾْم ، قهتٚمُ وم٘مَ  قمٚمٞمف اًمٞمٝمقدُ  ٥َم وشمقاصمَ ، يي اًمٞمٝمقدِ  ًْ ٚمِ اعم ، ٝمقدِ قمغم اًمٞمَ  ٛملمَ ٚمِ ؿ اعم

 .(1)٘م٤معٞمٜمُ سمٜمل ىمَ  ؿ وسملمَ ٝمُ ٜمَ سمٞمْ  اًمنم   عَ ووىمَ  ،اعمًٚمٛمقنَ  ٥َم ِْم ومٖمَ 

ٌَ  ةَ داوَ روا اًمٕمَ ٝمَ وأفمْ  ٝمدَ قا اًمٕمَ ُْم  ٟم٘مَ ومٚمًمي   قمغم ؾَم  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٞمٝمؿ اًمٜمٌل  إ ذَ ٟم
ٍ
ڱ ں } قاء

 .[18]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: {ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ

 َس ؿ مَخْ هُ وطم٤مَسَ ، ٞمٝمقدِ اًم عَ جَ ويم٤مٟمقا أؿْم  ،ٚمقلؾَم  ـِ ٓسمْ  ٚمٗم٤مءَ وطُم  ٥ٍم ذهَ  ٦مَ ويم٤مٟمقا ص٤مهمَ 

ؿ هلَ  غم أني قمَ  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقلِ اًمري  ؿِ ٙمْ قا قمغم طُم ًمُ ٟمزَ  قمٚمٞمٝمؿ احلّم٤مرُ  ُم٤م اؿمتدي وقمٜمدَ  ،٦مة ًمٞمٚمَ نْم قمَ 

ـُ ٝمُ ٛمف ومٞمٝمؿ طمٚمٞمٗمُ يمٚمي  تّٗمقا صمؿي ر هبؿ ومٙمُ وم٠مُمَ ، ي٦مر  واًمذ   ٤ًمءَ اهلؿ واًمٜم  قَ أُمْ  ي٤م  :ٚمقل وم٘م٤مَل ؾَم  ؿ اسم

 وصمٚمثًم٦ِم دارع أرسمٕمًم٦ِم طم٤مِه  :ىم٤مِئًا  َؽ ذم ذًمِ  حي قمٜمف وأًم َض رَ وم٠مقمْ ، قازمذم ُمَ  ـْ ًِ د أطْم حمٛمي 

ؿ هُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  رؾمقُل  وم٘م٤مَل ؟، ةٍ دَ واطمِ  داةٍ هؿ ذم همَ دُ ُّم وتْ  دِ قَ وإؾْم  رِ قين ُمـ إمْحَ ُمٜمٕمُ 

ـُ  ةُ ٤ٌمدَ قمُ  َؽ ذًمِ  رَ  أُمْ وشمقممي  ،قا قمـ اعمديٜم٦مجُيٚمَ  هبؿ أنْ  رَ وأُمَ  ،(3)شَؽ ًمَ   ،ڤ٤مُم٧م اًمّمي  سم

ـُ  دٛمي ؿ حُم قاهلِ أُمْ  َض  ىمٌْ وشمقممي  قم٤مٍت رِ قا سم٠مذْ ٘مُ ومٚمحِ  ًْ  سم ٧م سملم ٛمَ ً  وم٘مُ  :ڤ٦م ٚمٛمَ ُم

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقلِ ًمٚمري  سِ ٛمْ اخلُ  راِج إظْم  دَ سمٕمْ  ڤ ٦مِ ح٤مسمَ اًمّمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اًمتٜمٔمٞمًمت (، واًمٕمٛمري: اعمجتٛمع اعمدين79( سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، اًمًٜمدي )ص2/71) هِم٤مم اسمـ (1)

(، واًمرواي٦م يًت٠مٟمس هب٤م ذيمر ذًمؽ د/ ُمٝمدي رزق ذم 37-36(، وإًم٤ٌمين: دوم٤مع )ص 127)ص 

 (.1/413اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ) 

(، واسمـ ؾمٕمد 178-1/177(، واًمقاىمدي )71-2/71) هِم٤مم إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع، اسمـ اسمـ (3)

ٜم٘م٤مع ذم أصمريـ وٕمٞمٗملم ٓسمـ ؾمٚمقل سمٌٜمل ىمٞم ( سمدون إؾمٜم٤مد وومٞمف أي٦م، وضم٤مء ظمؼم شمِم٨ٌم اسمـ3/93)

ّٕنًم ُمقىمقوم٤من قمغم قم٤مصؿ وقم٤ٌمدة، وًمٙمـ يمؾ ُمٜمٝمًم ي٘مقي أظمر ويرشم٘مٞم٤من إمم درضم٦م احلًـ  :إؾمح٤مق

 (.96)ص ش اًمًٜمدي»ًمٖمػمه، وي٘مقي ذًمؽ أيمثر أهؾ اعمٖم٤مزي واًمًػم،. 

، ووٕمٗمف شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، واسمـ ؾمٕمد: 2/71ش ) اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم  (2)

 (.36)صش اًمدوم٤مع قمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي»إًم٤ٌمين ذم 
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 ؾمقَل قا اًمري سمُ ُم٤م طم٤مرَ ٝمؿ قمٜمدَ ٗمِ ٚمْ أ ُمـ طمِ ىمد شمؼَمي  ڤ ٤مُم٧ِم سمـ اًمّمي  ةُ ٤ٌمدَ قمُ  ويم٤منَ 

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ } :ٕم٤مممشمَ  اهللِ ىمقُل  ٚمقل ٟمزَل ؾَم  وومٞمف وذم اسم

ڤ ڤ  پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

[13 -11]ؾمقرة اعم٤مِدة:  {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
(1). 

ـُ  ةُ ٤ٌمدَ قمُ  ًم٘مد ضم٤مءَ  ؿ هلَ  قٍف ل قمَ سمٜمِ  دَ أطَم  ةُ ٤ٌمدَ قمُ  ويم٤منَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ٗمكٓمَ إمم اعمّْم  ٤مُم٧ِم اًمّمي  سم

، أ ُمٜمٝمؿوشمؼمي  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ ؾمقلِ ٝمؿ إمم رَ ٕمَ ومخٚمَ ، ٚمقلـ اسمـ ؾَم ؿ ُمِ ثؾ اًمذي هلُ ف ُمِ ٗمِ ٚمْ ُمـ طمِ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ } :شمٕم٤ممم فُ ىمقًمُ  واًمذيـ آُمٜمقا، ومٙم٤منَ  فُ ورؾمقًمُ   اهلُلوشمقممي 

 {پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 .[11]ؾمقرة اعم٤مِدة: 

واطمٍد ُمٜمٝمؿ  ؾ  : إْذ يمُ روملمِ اًمٓمي  سملمَ  ٦مِ ئاىمَ اًمٕمَ  صمٞمُؼ وَ  ٦مِ احل٤مدصمَ  هِ  ُمـ هذِ وهٙمذا يتٌلمي 

 ذه اًمٕمٜم٤مِسِ هَ  ؾِ ثْ ُمـ ُمِ  وٓ ُمٙم٤منٌ  ُم٤منٌ زَ  ف، ومل خيُؾ ًمقمِ ٕـمْ  ٌؼ ٘م  حمَ  رِ عمّم٤مًمح أظَم  مٌ ظم٤مدِ 

ِِ اًمٕمَ  ـُ قهِ وشمُ  ،دِ ُْم ذم اًمٕمَ  وشمٗم٧م   ،ؿَ ٔمْ ر اًمٕمَ خُ ٦م اًمتل شمٜمْ ٗم٤مىمٞمي اًمٜم   قن إمم ٚمُ ، اًمذيـ يِّم ؿَ زا

 
ِ
ة ُمـ ديدَ اي٤م قمَ وَ وزَ  ؿ ذم ُمٜم٤مٍح ٍ ًرا، وهُ دْ وهمَ  ٦مً ٞم٤مٟمَ قن ُمٕمٝمؿ ظِم ٗمُ ح٤مًمَ ا ويتَ هًّ  إقمداء

يمر سم٤مًمذ   ص  ٦م، وأظُم ٙمقُمٞمي ػم طُم ٦م وهمَ ٞمي ٙمقُمِ طُم  ٓم٤مقم٤مٍت وىمِ  يم٤مٍت وَذ  اراٍت زَ ووَ  إداراٍت 

 ة.ثػمَ ٦م يمَ ٞمي ئاُمِ إؾْم  لٍ وَ ذم دُ  واإلقمئامَ  ٕمٚمٞمؿَ اًمتي 

ـِ  ٦مَ حَ ٜم٤مومَ ؾ ُمُ ـ يت٠مُمي ُمَ  إني  ف ُمـ ًمَ  أني  دْ ٞمجِ ًمَ  ٝمقدِ ٓء اًمٞمَ ١مُ ـ هَ ف ُمِ قاٟمِ ٚمقل قمـ إظْم ؾَم  اسم

 قدٍ ُمـ هَي  رسمٞملمَ ؿ اًمٖمَ هِ ٞم٤مدِ ؿ ٕؾْم ومٝمُ ، فًَ ٗمْ ٟمَ  ريَؼ ٙمقا اًمٓمي ٚمَ ٦م ؾَم يي ٗم٤مًدا وذر  ه أطْم دِ سمٕمْ 

ٌي ويَ  ونَ رُ ٗم٤مظِم ؿ يُ وهِب  ،قنَ ٜمُ ثْ ٞمٝمؿ يَ ٚمَ وقمَ  ،ونَ دُ ٛمج  ّم٤مرى يُ وٟمَ  ون ذم ٝمدُ وجيْ  سمْؾ ، ٝمقنَ تِم

 ؿ.يم٤مهِب ذم رِ  ًػمَ وشمَ  ،هؿوَ ذْ وا طَم ذُ حْ ًمتَ  ٦مِ ُمي إُ  زِ جَ سمحُ  ذِ إظْم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واخلؼم يت٘مقى ُمع اعمت٤مسمٕم٤مت 73-2/71) هِم٤مم إؾمح٤مق سمًٜمد ُمرؾمؾ، اسمـ روى اخلؼم اسمـ (1)

 ( عمٝمدي رزق.1/414ش )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»واًمِمقاهد، اٟمٔمر: 
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 إّنؿ اعمٜم٤موم٘مقن اجلدد:

، ٦مٌٕمٞمي واًمتي  قانِ قا سم٤مهلَ ُو ٝمؿ ورَ ٛمِ ٞمَ ؿ وىمِ ًمِت ًٚمي ؿ وُمُ ٕم٤مِت تٛمَ يٜمٝمؿ وجُمْ روا ًمدِ ذيـ شمٜمٙمي اًمي 

 ًَ   وُمـ يمؾ  ، قه٤مُّم وم٘مٚمي  ٦مٍ يٜمٞمي دِ  ٩َم ٜم٤مهِ ا ذم ُمَ قْ ٕمَ وم
ٍ
 ٕقمْ  قمداء

ِ
ـِ اًمد   داء ِم٠م ٜمْ ًمٞمَ  :وه٤مدُ ري ضَم  ي

 دَ ٕم٤مهِ ا قمغم ُمَ قْ د أشمَ ًم٘مَ ، رٍ قره ُمـ يم٤مومِ ٕمُ ف وؿُم داٟمِ ذم وضْم  راءَ وٓ سمَ  ،ـٍ ُمِ ف عم١مْ ًمَ  ٓءَ وَ  ٓ ضمٞمٌؾ 

، ٗمقه٤مومجٗمي  رآنِ اًم٘مُ  ٗمٞمظِ حْ ٤مت ًمتَ ٕمٞمي ومَج  ٘م٤مٍت ٚمْ ٦م وطَم يي سمقِ شمرْ  زَ رايمِ ُمَ و ،وم٠مًمٖمقه٤م ٦مٍ قمٞمي َذ 

 :قم٦مٍ تٜمق  ُمُ  ةٍ دَ ُمتٕمد   ٥َم قاٟمِ ذًمؽ ذم ضَم  ثَؾ ؾ ُمِ وىمُ ، وه٤م٦م ومح٤مَسُ قيي قمَ ٦م ودَ ػميي ظَم  ٓم٤مقم٤مٍت وىمِ 

ـَ ٞم٤مدِ أؾْم  َػ ٚمْ ظَم  ٔمؾي وًمٜمَ  ،اهللِ ٌٞمؾِ وا قمـ ؾَم ًمٞمّمد   ك ًمق طمتي ، ّم٤مرىواًمٜمي  ٝمقدِ اًمٞمَ  هؿ ُم

 ٤م.ٜم٤مهٚمْ ظَم ًمدَ  ٥مٍّ َو  رَ حْ قا ضُم ظمٚمُ دَ 

رطمؿ  أُم٤م وؾم٤مِؾ إقمئاُمٜم٤م ومٜم٤مهٞمؽ قمـ ؾمػمه٤م إقمٛمك وراء اإلقمئام اًمٖمرب إٓ ُم٤م

واعمٔم٤مهر ، وإهم٤مين واعمنطمٞم٤مت اهل٤مسمٓم٦م، ًٗم٤م ُمـ إومئام اًمٖمرسمٞم٦ماهلل ُمٙمث  

ًمٞمٚمٖمل ًمدى اعمًٚمٛملم هقيتٝمؿ واقمتدادهؿ سمديٜمٝمؿ واقمتزازهؿ ، واًمًٚمقيمٞم٤مت اعمِمٞمٜم٦م

 .ملسو هيلع هللا ىلصهبدي ٟمٌٞمٝمؿ 

 ١مٓء اًمٕمُ هَ  ٜم٤م أني ٛمْ ٚمِ قمَ  ا إذا ُم٤مقءً ؾُم  رُ إُمْ  دادُ زْ ويَ 
ِ
 ،ٜم٤مشمِ دَ ٚمْ ٜمل ضمِ ـ سمَ ؿ ُمِ ذيـ هُ اًمي  ٛمئاء

ًَ ٜم٤م هُ تِ ٜمَ ًِ ٛمقن سم٠مًمْ ويتٙمٚمي  ع ٦م وُمقاِو يي اًمقزارِ  ٥ِم ٚمٞم٤م واحل٘م٤مِِ اًمٕمُ  ٥ِم ٜم٤مِص ٛمقن ًمٚمٛمَ ٜم  ؿ اعمت

 .٦م يمثػمةٍ ئاُمٞمي إؾْم  رار ذم سمئادٍ اًم٘مَ 

 أظمِمك اًمدواِر: إٟمٜمل رضمٌؾ  -ب 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[13]ؾمقرة اعم٤مِدة: {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

  ٧م هذه أي٦م:ـ ٟمزًمَ ون ومٞمٛمَ اعمٗمن   اظمتٚمَػ 

ة سمـ ٤ٌمدَ ُروي ذًمؽ قمـ قمُ ، ٚمقلٍ ؾَم  سمـ ب  سمـ أَ  اهللِ  دِ ذم قمٌْ  ٧ْم ًمَ ٟمزَ  :سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مَل  

 .دٍ سمـ ؾمٕمْ  ٦مٞمي وقمٓمِ ، ٤مُم٧ماًمّمي 
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 ِمقنَ ٖمْ ويَ  ،ٝمقدَ اًمٞمَ  قنَ حُ ٜم٤مِص قا يُ يم٤مٟمُ  ٘ملمَ ُمـ اعمٜم٤مومِ  قمٌ ىمَ  ؿْ سمؾ هُ  :وىم٤مل آظمرون

ً  ت٤مدَ د وىمَ ٤مهِ جُم  :٦مِ ٛمي وي ذًمؽ قمـ إِِ رُ ، ٜملمَ ُمِ اعم١مْ   ي.د  ة واًم

ـَ  َؽ ذًمِ  إني  :ي٘م٤مَل  ٟم٤م أنْ ٜمدَ قمِ  َؽ ذم ذًمِ  قلِ ُمـ اًم٘مَ  قاُب اًمّمي » :ىم٤مل اًمٓمؼمي    ؼمٌ ظَم  اهللِ ُم

، ُمٜملمَ قن اعم١مْ َِم ويٖمْ  ،ىّم٤مرَ واًمٜمي  ٝمقدَ اًمٞمَ  قنَ قاًمُ قا يُ يم٤مٟمُ  لمَ ٘مِ ُمـ اعمٜم٤مومِ  قمـ ٟم٤مسٍ 

ْ  ؾِ ٤م ٕهْ ى، وإُمي ّم٤مرَ واًمٜمي  ٝمقدِ ٤م ًمٚمٞمَ ر، إُمي اِِ دوَ  دورَ شمَ  ك أنْ َِم ٟمخْ  :وي٘مقًمقن ُمـ  كِ اًمنم 

  َل زِ شمٜمْ  أو، مِ ئاؿ قمغم اإلؾْم ػمهِ همَ  أو إوصم٤منِ  ةِ دَ قمٌَ 
ِ
ٙمقن سمٜم٤م ومٞمَ  :٦مٌ ًمَ ٟم٤مزِ  لمَ اعمٜم٤موم٘مِ  هب١مٓء

 يٙمقنَ  أنْ  وجيقزُ ، سمـ أبّ  اهلل دِ قمٌْ  قلِ ُمـ ىمَ  يم٤منَ  َؽ ذًمِ  يٙمقنَ  أنْ  وجيقزُ ، ٦مٌ ًمٞمٝمؿ طم٤مضَم إ

 .اعمٜم٤موم٘ملمَ  ف ُمـ ىمقلِ ومٞمف أٟمي  ؿمؽي  واًمذي ٓ، هػمِ همَ  ُمـ ىمقلِ 

 قي ذم ٟمٌُ  ؿ ؿمؽ  ٚمقهِب ذيـ ذم ىمُ د اًمي ٛمي ى ي٤م حُم ومؽَم  :إًذا اًمٙمئامِ  يُؾ ومت٠موِ 
 يِؼ دِ ّْم وشمَ  َؽ شمِ

، ىّم٤مرَ واًمٜمي  ٝمقدِ يٕمٜمل: ذم اًمٞمَ  {ڦ ڄ} َؽ سم  رَ  دِ ٜمْ ٝمؿ سمف ُمـ قمِ تَ ئْ ضمِ  ُم٤م

 [13]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ}ٝمؿ تِ ٕمَ ّم٤مٟمَ ؿ وُمُ قآِت ٝمؿ ذم ُمُ تِ قمَ ٤ًمرَ سمٛمُ 

ى ظمقوًم٤م ُمـ ّم٤مرَ واًمٜمي  ٝمقدِ ٓء اًمٞمَ ١مُ هَ  قآةِ ذم ُمُ  عُ ٤ًمرِ ًم ٟمُ إٟمي  :وم٘مقنَ ٓء اعمٜم٤م١مُ هَ  ي٘مقُل 

 .(1)شٟم٤مقمٚمٞمٜم٤م ُمـ قمدو   شمدورُ  داِرةٍ 

ًْ ُمـ طمٙمي  ثػمٍ يمَ  عِ  واىمِ قمغَم  ُؼ ٌِ ٜمٓمَ ه٤م شمَ دَ وضَم  ٦مَ ؾ هذه أيَ ـ شم٠مُمي وُمَ   قمَ اًمٞمَ  ٛملمَ ٚمِ ٤مم اعم

 ةُ ْم٤مرَ ؿ طَم ْت رَ ـ هبَ رسملم ممي ٖمْ تَ ًْ اصمٞملم وُمُ دَ وطَم  ٞملمَ اًمِ ٞمؼْم وًمِ  ٟمٞملمَ ًَم ٚمْ ُمـ قمَ ، ٘مٞمٝم٤مٜم٤مومِ وُمُ 

قا يمُ رِ دْ ومل يُ ، قُم٦مقمُ زْ قُم٦م ُمَ قهُ ة ُمَ وىمقي  ؿ ُمـ ؾمئاٍح هُ ٜمدَ قا سمًم قمِ قمُ وظُمدِ  اِِػ اًمزي  ِب رْ اًمٖمَ 

ۆئ ۈئ ۈئ }ُمٜملم ١مْ وًمٚمٛمُ  ملسو هيلع هللا ىلصقًمف ؾُم وًمرَ  هللِ  يٙمقنَ  أنْ  إٟمًم جي٥ُم  ٞم٘ملي ؿ احل٘مِ هُ وٓءَ  أني 

ىئ يئ جب حب خب }.. [16]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 .[11]ؾمقرة حمٛمد: {مب ىب يب جت حت خت مت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سمتٍمف يًػم.4/619ش ) شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (1)
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ـَ هُ وَ  ٚمقلٍ سمـ ؾَم  سمـ أبّ  اهللِ  ٌدِ قمَ  ارُ ذَ اقمتِ  ًم٘مد يم٤منَ   ذم ٌض ؿ ُمرَ قهِب ٚمُ ذيـ ذم ىمُ اًمي  ق ُم

 ه ذم اًمقَ ٝم٤مدِ تِ ف واضْم تِ قمَ ٤ًمرَ ُمُ  يرِ شمؼْم 
ِ
ٜمل إٟم   :ق ىمقًمفٝمؿ هُ ٕمَ ف ُمَ ٗمِ ٚمْ سمحِ  ٤ًمكِ ٛمْ تِ وآؾْم ، ٝمقدٍ ًمٞمَ  ٓء

ٌَ شمَ  وأنْ  رُ واِِ ٚمٞمٜم٤م اًمدي قمَ  دورَ شمَ  ك أنْ َِم ! إين أظْم واِرَ ك اًمدي َِم أظْم  ضمٌؾ رَ  وأن ، ةُ دي ٜم٤م اًمِم  ّمٞم

 .. وم٤مًمقزم  اإليًمنِ  ِػ ٕمْ وَو  ٚم٥ِم اًم٘مَ  ضِ ُمرَ  ٦مُ هل قمئاُمَ  ٦مُ جي ه احلُ .. وهذِ ٦مُ ٤مِ٘مَ سمٜم٤م اًمْمي  ٜمزَل شمَ 

 ف.ًمَ  ٛمرةَ صمَ  ٓ ٨ٌم ف قمٌَ يمًم أٟمي ، ٦مٌ ئاًمَ ه َو ػمِ سمٖمَ  ّم٤مرُ ٜمْ وآؾمتِ  ،اهللُ  هقَ  واًمٜم٤مِسُ ، اهلل هقَ 

ـِ جي ـ طُم وًمٙمِ   ٥ِم وشمٕم٤مىمُ ، ُم٤منِ اًمزي  ارِ ٚمقل قمغم ُمدَ ؾَم  اسمـ ٦م يمؾ  جي ٚمقل هل طُم ؾَم  ٦م اسم

.. اإليًمنِ  ٞم٘م٦مَ ٘مِ طَم  كُ درِ يُ  ٓ ٚم٥ِم اًم٘مَ  ريضِ ُمَ  ٍؼ ٜم٤مومِ ُمُ  ؾ  ر يمُ ق  ق شمَّم ره هُ ّمق  وشمَ ، ٞم٤ملِ إضْم 

ـِ  ٤ٌمدةَ قمُ  ٥ُم ٚمْ ٤م ىمَ أُمي   ُمـ وَ  رَ ٟمٗمَ  دْ وم٘مَ  ڤ ٤مُم٧ِم اًمّمي  سم
ِ
ٜمٝمؿ دا ُمِ سمَ  ُم٤م دَ سمٕمْ  قدٍ هَي  ٓء

ـٍ ُمُ  ٥ُم ٚمْ ىمَ  فُ ٕٟمي  :سمدا ُم٤م ًي  ٧ِم ذم اًمقىمْ ، سمف َف وىمذَ  ،اًمٞمٝمقدِ  ٓءَ ٚمع وَ ومخَ  :١مُم ؽ ومٞمف اًمذي مت

  ٚمقل هبذاسمـ ؾَم  سمـ أب اهللِ  قمٌدُ 
ِ
 .قاضمذِ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمي  وقمضي  ،اًمقٓء

ـِ قرَ ّْم قمـ شمَ  ئ٤منِ ٟم٤مؿِم ، ٤منٗمَ تٚمِ خمْ  ج٤منِ ًم ّنْ إّني  ـِ ٕمقرَ وقمـ ؿُم ، ٚمٗملمِ تَ خمْ  ي ، ٜملمِ ت٤ٌميِ ُمُ  ي

 ٕمرُف يَ  ٓ ٥ٍم ٚمْ وىمَ  ـٍ ١مُمِ ُمُ  ٥ِم ىمٚمْ  سملمَ  ُم٤منِ اًمزي  قمغم ُمدارِ  ؿٌ ىم٤مِِ  وُمثؾ هذا آظمتئاِف 

 .اإليًمنَ 

ًْ  د اًم٘مرآنُ وهيد   ـَ تَ اعم   ٜمٍمي
ِ
اًمذيـ  ٘ملمَ اعمٜم٤مومِ ، ٚمٞمٝمؿقمَ  ٌلمَ اعمت٠مًم  ، يٜمٝمؿدِ  سم٠مقمداء

 هؿ سمرَ دُ ؿ.. هيد  هُ ؿ وٓ اقمتًمدَ هُ ؿ وٓ وٓءَ هُ اقمت٘م٤مدَ  قن هللِ ُّم خُيٚمِ  ٓ
ِ
 رِ ُمْ أَ  أو ِح تْ اًمٗمَ  ضم٤مء

ًْ  ُػ ِِم يٙمْ  أو ِػ ذم اعمقىمِ  ُؾ ِّم اهلل اًمذي يٗمْ  ـَ  تقرَ اعم ڃ چ چ چ چ ڇ } ٗم٤مِق اًمٜم   ُم

 .[13]ؾمقرة اعم٤مِدة: {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ؾ ّْم سمٛمٕمٜمك: اًمٗمَ  تُح اًمٗمَ  يم٤منَ  أو ٦مَ ُمٙمي  ُح تْ ق ومَ هُ  ؾمقاء يم٤منَ  -اًمٗمتِح  قمٜمدَ - وقمٜمدِذ

ذم  وآضمتٝم٤مدِ  قم٦مِ قمغم اعم٤ًمرَ  رٌض ؿ ُمَ ٚمقهِب اًمذيـ ذم ىمُ  أوًمئَؽ  مُ يٜمدَ  اهللِ رِ لء أُمْ جَم  ٜمدَ قمِ  أو

 
ِ
اًمذيـ  ٥ُم جَ يٕمْ  ذٍ وقمٜمدِِ ، هُ رُ أُمْ  َػ اًمذي اٟمٙمَِم  ٗم٤مِق وقمغم اًمٜم   ،ىّم٤مرَ واًمٜمي  ٝمقدِ اًمٞمَ  وٓء
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ًْ ، لمَ اعمٜم٤موم٘مِ  آُمٜمقا ُمـ طم٤ملِ  وا إًمٞمف ُمـ وُم٤م ص٤مرُ  ،ٗم٤مِق يم٤مٟمقا ومٞمف ُمـ اًمٜم   ون ُم٤مرُ ٜمٙمِ تَ وي

 .(1)انِ ْن اخلُ 

 ..ًمئـ أظمرضمتؿ ًمٜمخرضمـ ُمٕمٙمؿ -ج

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ } :ٕم٤مممف شمَ ذم ىمقًمِ  ُم٤م وردَ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

]ؾمقرة  {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}: شمٕم٤ممم فِ وىمقًمِ ، [11]ؾمقرة احلنم: {ڍ ڌ ڌ

ـُ  ىم٤مَل  [11:احلنم ڦ } :وىمقًمف، (3)ّب وأصح٤مسمفسمـ أُ  ٌد اهللقمَ  :يٕمٜمل :اجلقزي اسم

ڦ } :اجلقزي اسمـ ىم٤مَل  [11]ؾمقرة احلنم: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .(2)ٝمقد٤مر ُمثٚمٝمؿ وهؿ اًمٞمَ ٗمي ؿ يمُ ذم اًمديـ: ّٕني  {ڦ

 :وضمقًه٤م ُؾ ة تتٛمِ قي ظُم وهذه إُ » :وىم٤مل اًمرازي

 رِ ٗمْ اًمٙمُ  ٛمقمِ ذم قمُ  لمَ ؽميمِ ِْم يم٤مٟمقا ُمُ  لمَ واعمٜم٤موم٘مِ  اًمٞمٝمقدَ  : ٕني رِ ٗمْ ة ذم اًمٙمُ قي ظُم إُ  :أطمدمه٤م

 .ملسو هيلع هللا ىلص دٍ حٛمي سمٛمُ 

َٓ  ىم٦مِ اعمّم٤مدَ  سم٥ًٌِم  ةُ قي ظُم إُ  :صم٤مٟمٞمٝم٤م  .ٟم٦مِ واعمٕم٤موَ  ةِ واعمقا

 .(4)«ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ٛمي حم ةِ داوَ ذم قمَ  ٦مِ يمَ سمٞمٜمٝمًم ُمـ اعمِم٤مرَ  ُم٤م سم٥ًٌِم  ةُ ظمقي إُ  :صم٤مًمثٝمًم

هلؿ:  ةِ قي ٝمؿ سم٤مإلظُم ٗمَ َص ًم وَ وإٟمي ، ْمػمق اًمٜمي سم٢مظمقاّنؿ سمٜمُ  واعمرادُ » :قرقم٤مؿُم  اسمـ وىم٤مَل 

ـَ ؿ يم٤مٟمقا ُمتي ّٕني  وم٢من  :٥ًِم ة اًمٜمي ظمقي هذه أُ  ٧ْم ًَ وًمٞمْ ، ملسو هيلع هللا ىلصد ٛمي ؾم٤مًم٦م حُم سمرِ  رِ ٗمْ ذم اًمٙمُ  حدي

ـَ   ،٦مِ اعمديٜمَ  رِب ُمـ قمَ  قٍف ًمٞمٝمؿ ُمـ سمٜمل قمَ إقا ثُ ٕمِ ذيـ سمُ واعمٜم٤موم٘ملم اًمي  ٝمقدِ اًمٞمَ  سمٜمل اًمٜمْمػم ُم

 .(1)شدزْ ٝمؿ ُمـ إَ ٚمُ وأْص 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمتٍمف يًػم. $ ( ًمًٞمد ىمٓم٥م3/916ش ) ذم فمئال اًم٘مرآن» (1)

 .$( ٓسمـ اجلقزي 8/317ش ) زاد اعمًػم» (3)

 (. 8/317ش ) زاد اعمًػم» (2)

 (.39/311ش ) اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم» (4)

 (. 38/99ش ) اًمتحرير واًمتٜمقير» (1)
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 ه١مُ  ٨َم ٕمِ وىمد سمُ 
ِ
ًْ  ضمٞمُش  طم٤مَسَ  لمَ طمِ  ْمػمِ ٜمل اًمٜمي سمَ  قدِ اعمٜم٤موم٘ملم إمم هَي  ٓء سمٜمل  ٛملمَ ٚمِ اعم

ڃ } :ٕم٤مممشمَ  فُ .. وىمقًمُ (1)ؿٕمٙمُ ٤م ُمَ ؿ وم٢مٟمي ٙمُ ٚمِ ٕم٤مىمِ تقا ذم ُمَ ٌُ اصمْ  :قن هلؿي٘مقًمُ ، ْمػمِ اًمٜمي 

ؿ يمُ ؿ ُمـ دي٤مرِ تُ رضْم ظْم أُ  ـْ ي: ًمئِ أ، [11]ؾمقرة احلنم: {ڃ ڃ ڃ

ـي خْ ًمٜمَ ، ٞمتؿ قمٜمٝم٤مٚمِ ؿ وُأضْم ٙمُ ًمِ وُمٜم٤مزِ  ، (3)ٙمؿٕمَ ٟم٤م ُمَ ي٤مرِ ٜم٤م ودِ ًمِ كم قمـ ُمٜم٤مزِ جْ ؿ ومٜمُ ٙمُ ُمٕمَ  رضم

 ٓي إو، ٍِم قمـ اًمٜمي  ٦مٌ ٜم٤ميَ ق يمِ ومٝمُ ، تؿٍْمَ قا ًمٜمُ ٛمئٜم  ٓمْ ًمٞمَ  :ٝمؿٕمَ ُمَ  روِج وهؿ سم٤مخلُ دُ قمَ ًم وَ وإٟمي 

 .(2)ؿهِ ىم٦م سمئادِ ٗم٤مرَ وقا ُمُ ؿ ًمـ يرْ وم٢مّني 

ٜم٤م أطمًدا ؾم٠مًمَ  ٓمٞمعُ أي: وٓ ٟمُ  [11]ؾمقرة احلنم: {چ چ چ چ ڇ} :ف شمٕم٤ممموىمقًمُ 

 {ڇ ڇ ڇ} :وىمقًمف ،(4)ٙمؿٕمَ ُمَ  ٤م ٟمٙمقنُ وًمٙمٜمي ، ٙمؿشمِ ٍْم ٟمُ  كَ رْ ٙمؿ وشمَ ٟٓمَ ظمذْ 
ك ذم طمتي  سمقنَ يم٤مذِ  ٘ملمَ وًمٙمـ اعمٜم٤مومِ  ،فِ وأصح٤مسمِ  ملسو هيلع هللا ىلصد يٕمٜمل: قمغم حمٛمي  [11]ؾمقرة احلنم:

 [117]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ٹ ٹ ٹ ڤ} :شمٕم٤ممم اهللُ  ىم٤مَل  َؽ وًمذًمِ ، ٝمقدٍ وِٓٝمؿ ًمٞمَ 

ف ؾمقًمَ رَ  ؿ اهللُ ٚمَ د أقمْ .. وىمَ ةِ ٍَم واًمٜم   دةِ سم٤معم٤ًمقمَ  ْمػمِ ل اًمٜمي سمٜمِ  ٝمقدِ ٤موم٘ملم ًمٞمَ اعمٜم دِ قمْ يٕمٜمل: ذم وَ 

 إضْم  دَ ٧م سمٕمْ ًمَ ٟمزَ  أي٦مَ  ٕني  :هرِ ٓمٛمٞمٜم٤ًم خل٤مـمِ شمَ  سمقنَ ؿ يم٤مذِ سم٠مّني  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
و زْ همَ  َؾ وىمٌْ ، ْمػمِ سمٜمل اًمٜمي  ئاء

 .(1)٘ملمَ اعمٜم٤مومِ  ُمـ سم٠مسِ  ٦مً ٞمٗمَ ظِم  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقُل اًمري  َس  يتقضمي ًمئئاي  :٦مرئمَ سمٜمل ىمُ 

 :فُمٜمٝم٤م ىمقًمُ  دةٌ ًمٗمت٤مت ضمٞم   $  د ىمٓم٥مًٞم  وًم

ڤ ڤ ڤ ڤ }ت٤مب اًمٙمِ  ؾِ روا ُمـ أهْ ٗمَ واًمذيـ يمَ  لمَ اعمٜم٤موم٘مِ  سملمَ  ٦مِ راسمَ رير اًم٘مَ ٘مْ شمَ  -1 

 ُؾ وم٠مهْ ،  [11]ؾمقرة احلنم: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ًُ ؿ ًمَ اّنؿ وًمق أّني قَ قن إظْم ٘مُ عمٜم٤مومِ وا ،ٗمروآء يمَ ١مُ هَ  اًمٙمت٤مِب   .ئامِ اإلؾْم  داءَ قا رِ ٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 38/99ش ) اًمتحرير واًمتٜمقير» (1)

 (. 13/44ش ) شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (3)

 (. 38/99ش ) اًمتحرير واًمتٜمقير» (2)

 (.13/44ش ) ػم اًمٓمؼميشمٗمً» (4)

 (. 38/111ش ) اًمتحرير واًمتٜمقير» (1)



 521 

 

 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ڃ ڃ ڃ }ؿ قاِّن إلظْم  لمَ اعمٜم٤موم٘مِ  دِ قمْ ذم وَ  ديدُ اًمِمي  قيمٞمدُ هذا اًمتي  صمؿي 

 اخلٌػمُ  واهللُ  [11]ؾمقرة احلنم: {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ } دونَ ي١ميم   ُم٤م د همػمَ وي١ميم   ،روني٘مر   ُم٤م ر همػمَ ي٘مر   ٝمؿتِ سمح٘مٞم٘مَ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ؿ قاِّن قه إلظْم ٜمُ ٚمَ أقمْ  ب ُم٤مويمذي  ،ٝمد سمف اهلُلؿَم  ويم٤من ُم٤م [13-11]ؾمقرة احلنم: {ڳ

 .(1)روهوىمري 

اًمٕم٤ممل مجٞمًٕم٤م  ٞم٧َم ـمقاهمِ  ؿ  ٜم٦م اًمتل شمُْم ٗمِ ح٤مًمٗم٤مت اًمٕمَ هذه اًمتي  ٦مَ طم٘مٞم٘مَ  $ صمؿ يٌلم   -3

روا ُمـ ٗمُ ذيـ يمَ اًمي  ـَ ى شمْم٤مُمُ ومٜمرَ  :عدَ ىمد خَتْ  رُ واعمٔم٤مهِ  :ومٞم٘مقُل  دٍ واطمِ  ٍق دَ ذم ظمٜمْ 

 عَ يمًم ٟمرى دمٛم  ، ضٍ ٝمؿ ًمٌٕمْ َْم ٝمؿ سمٕمْ تَ ّمٌٞمي ى قمَ وٟمرَ  ،ٜمٝمؿٞمْ ت٤مب ومٞمًم سمَ اًمٙمِ  ؾِ أهْ 

ًْ اعمٜم٤موم٘ملم أطمٞم٤مًٟم٤م ذم ُمُ  ًي  َق ٤مدِ اًمّمي  وًمٙمـ اخلؼمَ ، دٍ واطمِ  رٍ ٙمَ ٕم  ُمـ اًم
ِ
ؿ ي٠مشمٞمٜم٤م سم٠مّني  ًمء

لم واحلِ  لمِ احلِ  وسملْمَ ، عٌ ظم٤مدِ  ل  ضمِ ٝمر ظم٤مرِ ٔمْ ق ُمَ ًم هُ ٝمؿ إٟمي تِ ٞم٘مَ ذم طم٘مِ  َؽ قا يمذًمِ ًُ ًمٞمْ 

ً   ُػ ِِم يٜمٙمَ   عِ ٞم٤م اًمقاىمِ ٟمْ ذم دُ  اخلؼَمِ  ُق دْ ف ِص راِِ وا ُمـ وَ دُ ٌْ ومٞمَ ، عُ اخل٤مدِ  ت٤مرُ هذا اًم

 تئاِف قمغم اظْم  ؿٌ ىم٤مِِ  دِ اًمقاطمِ  رِ ٙمَ ًْ اعمٕمَ  ؾِ ذم داظِم  زاعٍ قمـ ٟمِ  احل٤مُل  ُػ ِِم ٙمَ يٜمْ ، قرِ ٔمُ اعمٜمْ 

 ق إهْ ر  وشمٗمَ  ،ِح اعمّم٤مًمِ 
ِ
 ةً ُمري  ٜمقنَ اعم١مُمِ  َق وُم٤م صدَ ، ٤مه٤مِت آدم   مِ وشمّم٤مدُ  قاء

ٓي طم٘مًّ  ؿ قمغم اهللِىمٚمقهُب  ٧ْم ٕمَ ودمٛمي  ه ذِ ـ هَ ؿ قمَ ٝمُ ُمَ أُم٤م رُ أظَم  ٙمرُ ًْ اعمٕمَ  َػ َِم  واٟمٙمَ ٤م إ

٤م وُمَ ، احل٤ملِ  طم٘مٞم٘م٦مَ  ُؾ ث  يٛمَ  ي٤مء اًمذي ٓوهذا اًمر   ،ِب ْم٤مرُ وهذا اًمتي  ،ئاوم٤مِت تِ آظْم 

ٓي ٌتُ قن وصمَ ٜمُ ُمِ َصؼم اعم١مْ  ًي  ؾِ اًم٤ٌمـمِ  ؾِ سملم أهْ  ِؽ ًمؾُم ر اًمتي ٝمَ ٔمْ دوا ُمَ ٝمِ  وؿَم قا إ  ُخ يتٗم

 .٦مٍ رىمَ وومُ  ٞمدٍ ويمَ  ٘م٤مٍق ُمـ ؿِم  احل٤مد   ئاِف قمـ اخلِ  ُػ ِِم ويٜمٙمَ ، ويٜمٝم٤مرُ 

ًْ  ؾِ واًمذيـ يمٗمروا ُمـ أهْ  قنَ ٘مُ اعمٜم٤مومِ  ًم يٜم٤مُل ٟمي إ  ُق ري ُم٤م شمتٗمَ ٜمدَ قمِ  ٛملمَ ٚمِ اًمٙمت٤مب ُمـ اعم

ًْ  ىمٚمقُب  ع ٓمَ ذم اعم٘مْ  ٦مُ ٝم٤م أيَ تْ َو اًمتل قمرَ  اإليًمنِ  ٦مَ ٘مٞم٘مَ طَم  قنَ ٚمُ يٛمث   ونَ قدُ ومئا يٕمُ  ٛملمَ ٚمِ اعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6/2118ش ) ذم فمئال اًم٘مرآن» (1)
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ًي  ً  اًم ؿ وهُ ، زُ جَ وأقمْ  ُػ ٕمَ أْو  قنَ ٘مُ وم٤معمٜم٤مومِ  ٦مِ ػم هذه احل٤مًمَ ٤م ذم همَ وم٠مُمي ، قرةِ ٤مسمؼ ذم هذه اًم

 ىمق إهْ ُمتٗمر   اًمٙمت٤مِب  ؾِ واًمذيـ يمٗمروا ُمـ أهْ 
ِ
﮲ ﮳ } ٚمقِب واًم٘مُ  ِح واعمّم٤مًمِ  قاء

[14]ؾمقرة احلنم: {﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺
(1). 

 ٤مًمٗم٤مٌت ٟمًم هل َت ٗم٤مق إر واًمٜم  ٗمْ ح٤مًمٗم٤مت اًمتل شمٜمِم٠م سملم ـمقاِػ اًمٙمُ اًمتي   أني وهذا ُيٌلم  

٤ٌمد ٕمْ تِ واعمًٚمٛملم واؾْم  قمغم اإلؾمئامِ  وهل اًم٘مْم٤مءُ  ،ؽميم٦م ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿاعمِْم  ٦مِ ؾ اعمّمٚمحَ ٕضْم 

 ٦م.ٕمقب اإلؾمئاُمٞمي اًمِم  

 أني  رونَ ًم يَ وإٟمي  ،قّنؿٌ  ؿ حُي ُمٕمٜمك ذًمؽ أّني  ٞمَس ومٚمَ  قا ُمع اًمٞمٝمقدِ ٗمُ إذا ت٤مًمَ  وم٤معمٜم٤موم٘مقنَ 

قن ٘مُ ٓء اعمٜم٤مومِ ١مُ هَ  ٨ُم ٦م ومئا يٚمٌَ ٜمٕمَ وُمَ  ةِ ذم ىمقي  ٛمقنَ اعمًٚم ٤م إذا يم٤منَ أُمي ، ٝمؿتِ ٚمحَ ّْم ذًمؽ ُمـ ُمَ 

 .ؾ اإليًمنِ ٗمقف أهْ ويٜمح٤مزوا إمم ُص ، ٝمقدٝمؿ اًمٞمَ ىم٤مِِ دِ قا قمغم أْص ٌُ ٚمِ يٜم٘مَ  أنْ 

ـُ  َؽ ذًمِ  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل  وىمد سملمي   ِؼ اعمٜم٤مومِ  ثُؾ ُمَ » :طملم ىم٤مَل  ڤ ٛمرَ قمُ  ومٞمًم رواه قمٜمف اسم

 ١مُ هَ  ٧ْم أشمَ  وإنْ  ،ٝم٤متْ حَ ٓء ٟمٓمَ ١مُ هَ  ٧ْم شمَ أ إنْ  ٜمؿِ ُمـ اًمٖمَ  سمٞمْملمِ سملم اًمري  ٤مةِ اًمِمي  ثؾِ يمٛمَ 
ِ
 ٓء

 .(3)شٝم٤متْ حَ ٟمٓمَ 

 ،ونَ رُ قن وٓ يتداسمَ قمُ يتٜم٤مزِ  ٤م واطمًدا ٓٙمقٟمقا صٗمًّ يَ  أنْ  ٛملمَ ؿ قمغم اعمًٚمِ وهذا حيت   -2

ڀ ڀ ڀ ٺ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ} ٕم٤ممم:شمَ  ٗمقن يمًم ىم٤مَل ٚمِ وٓ خيتَ 

 .قرون سمٖمػم ؿمؽٍّ ُّم ؿ ُمٜمْ قا ذًمؽ ومٝمُ ٚمُ وإذا ومٕمَ ،  [46]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: {ٺ

 ٕمقا:ضمِ ٘م٤مم ًمٙمؿ وم٤مرْ ٓ ُمُ  يثرَب  َؾ ي٤م أهْ  -د

﮵ ﮶ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴} :ف شمٕم٤مممذم ىمقًمِ  ضم٤مءَ  

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁      .[12]ؾمقرة إطمزاب: {﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سمتٍمف يًػم. 6/2139ش ) ذم فمئال اًم٘مرآن» (1)

اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن قمغم صحٞمح اسمـ »(، وصححف إًم٤ٌمين ذم يمت٤مب 3/23أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ) (3)

 (.346ش )طم٤ٌمن
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

ـُ  ىم٤مَل  ٌي  اسم ٚمقل وأصح٤مسمف ُمـ سمـ ؾَم  سمـ أبّ  اهللِ  ٌدِ ًمٕمَ  ٝمقدُ ٧م اًمٞمَ ىم٤مًمَ  ،ڤ٤مس قم

 :فح٤مسمِ وأْص  ڤٗمٞم٤من أب ؾُم  دِ ٞمَ ؾ أٟمٗمًٙمؿ سمِ تْ ٙمؿ قمغم ىمَ ٚمُ ٛمِ اًمذي حيْ  ُم٤م :اعمٜم٤موم٘ملم

 .(1)ٜمقنآُمِ ؿ تُ وم٠مٟمْ  اًم٘مقمِ  ٤م ُمعَ وم٢مٟمي  ٦مِ قا إمم اعمديٜمَ ٕمُ وم٤مرضمِ 

ـَ قاِّن هيقد إلظْم  ٦مَ ٜم٤ًم ٟمّمٞمحَ ُمٌٞم   ششمٗمًػمه»ذم  اخل٤مزنُ  ىم٤مَل  ذي اًمي  ُم٤م: ٘ملماعمٜم٤مومِ  ؿ ُم

ؿ ٞمٙمؿ وم٠مٟمتُ ٚمَ دروا قمَ ىمَ  ؿ إنْ وم٢مّني  :فٕمَ ـ ُمَ ٗمٞم٤من وُمَ أب ؾُم  دِ ٞمَ ٙمؿ سمِ ًِ ؾ أٟمٗمُ تْ ٙمؿ قمغم ىمَ ٚمُ ٛمِ حيْ 

ـُ  ٌَؾ وم٠مىمْ ، قا اًمٞمٜم٤ماٟمٜم٤م هٚمٛم  ػمَ قاٟمٜم٤م وضمِ إظْم  قّنؿ ىمُ يٕمق   ُمٜملمَ اعم١مْ ف قمغم ح٤مسمُ ٚمقل وأْص ؾَم  اسم

 ِؼ مل يًتٌْ  ملسو هيلع هللا ىلص دٌ ؿ حمٛمي ٚمٞمٙمُ قمَ  قمَ ر اًمٞمَ دِ ًمئـ ىمَ  :وىم٤مًمقا، ٕمفـ ُمَ ٗمٞم٤من وُمَ ومقّنؿ سم٠مب ؾُم وخيق  

ٓي  قَ هُ  ُم٤م، قمٜمده ظمػمٌ  ُم٤م، دأُم٤م شمرضمٕمقن قمـ حمٛمي ، ُمٜمٙمؿ أطمًدا ي٘متٚمٜم٤م ه٤م هٜم٤م اٟمٓمٚم٘مقا   أنْ إ

ٓي  اعم١مُمٜمقن سم٘مقل دِ دَ ومٚمؿ يزْ ، سمٜم٤م إمم إظمقاٟمٜم٤م يٕمٜمل: اًمٞمٝمقد  .(3)٤ًمسًم٤متِ ٤م واطْم  إيًمٟمً اعمٜم٤موم٘ملم إ

ِٔ طًٍٛ عٔ اإلطال7ّ .ـ تجبٝط ايٝٗٛٔد الب . 

  ٛم٦مِ حْ سمٚمُ  وهذا ُمِمٕمرٌ 
ِ
ٌي  اًمقٓء  ىئ ېئ ېئ}شمٕم٤ممم:  واعمٜم٤موم٘ملم.. ىم٤مَل  ٝمقدِ ٦م سملم اًمٞمَ واعمح

ٱ ٻ  جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

 .[41-44]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ـُ  ٌي  ىم٤مل اسم ـِ ذم طَم  ذه أي٦مُ هَ  ٧ْم ٟمزًمَ  :ڤ٤مس قم يم٤مٟم٤م ، اًمٞمٝمقدِ  ٤ٌمرِ ُمـ أطْم  ؼمي

ٌ  هْ ورَ  ٚمقلٍ سمـ ؾَم  سمـ أبّ  اهللِ اعمٜم٤موم٘ملم قمٌدَ  َس ي٠مشمٞم٤من رأْ   .(2)ئامِ قّنؿ قمـ اإلؾْم ٓمُ ٓمف يث

ون دُ ويتقاقمَ ، يتٜم٤مصحقن سم٤مإلصمؿِ  دٍ واطمِ  دٍق ٜم٤مر ذم ظَم ٗمي واًمٙمُ  ؿ مجٞمًٕم٤م اعمٜم٤موم٘مقنَ ومٝمُ 

ـِ  د  وجيٝمدون ذم اًمّمي ، ردْ قمغم اًمٖمَ   ه اعمقآةَ د هذِ ي١ميم   اهلل..وًمٕمؾي ومٞمًم ذيمر ُم٤م قمـ دي

  ٌ  ..رةٌ وُمتقاومِ  يمثػمةٌ  دُ واًمِمقاهِ  ٦مُ ٓي وم٤مُٕمثٚمَ إو ،تٝم٤مويث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ذم شمٗمًػممه٤م سمدون إؾمٜم٤مد.8/31(، واًمثٕمٚمٌل )14/148ذيمره اًم٘مرـمٌل ) (1)

 (. 1/177شمٗمًػم اخل٤مزن )  (3)

 ( ذم شمٗمًػممه٤م.1/41(، وإًمقد )3/181ذيمره أسمق اًمًٕمقد ) (2)



 522 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 

 املطلب الثاني

 ملسو هيلع هللا ىلصمع النيب  ابن سلولمواقف 

ـِ  ٦مَ طم٘مٞم٘مَ  ٧ْم تل يمِمٗمَ اًمي  ُػ اعمقاىمِ  دِت ًم٘مد شمٕمدي   رْت ٝمَ وم٠مفمْ  :ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ف ُمع اًمٜمي ٚمِ ذم شمٕم٤مُمُ  ٚمقلٍ ؾَم  اسم

ف ُمـ ًُ قمٚمٞمف ٟمٗمْ  ْت قَ ه واٟمٓمَ رُ دْ َص  طمقاهُ  ُم٤م ؿَ ف ًمٕمٔمُ ك إٟمي طمتي ، َح ه اًمٙم٤مؿِم ادَ ١مَ وومُ  َح ف اًمٙم٤مًمِ ٝمَ وضْم 

ؾْم  تًمنِ ر قمغم يمِ دِ ي٘مْ  دْ مل يٕمُ ، وهمؾٍّ يمٛملمٍ  وملمٍ دَ  ٘مدٍ طمِ  قمغم  ةً ٤مرَ ٝمره شمٔمْ ومٝمق يُ ، ار سمفْن تِ ذًمؽ وٓا

 :ـ ذًمَؽ ذًمؽ.. ومٛمِ  إمم همػمِ  ِػ واعمقاىمِ  ُم٤مِت ٜم٤مي٤م إزَ رى ذم صمَ ظْم وأُ  فِ ًم٤ًمٟمِ  ومٚمت٤مِت 

 : األٍٚاملٛقف 

ـُ  ـِ  ٦مَ ؾم٤مُمَ ه قمـ أُ اؾمح٤مق سمًٜمدِ  روى اسم ؾمقل ، طِم٥م  رَ ڤ٦م سمـ طم٤مرصمَ  زيد سم

 -ف ص٤مسمَ ُمـ ؿَمْٙمٍق أَ  هُ ٤ٌمدة يٕمقدُ سمـ قمُ  دٕمْ إمم ؾَم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ٥م رؾمقُل يمِ رَ  :ىم٤مل، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ؾمقُل ومٜمل رَ وأردَ ، (2)ومديمّٞم٦مٌ (3)٦مٌ ٓمٞمٗمَ ف ىمَ ، ومقىمَ (1)٤مٍر قمٚمٞمف إيم٤مٌف قمغم مِح  -ض رَ ُمَ  :أي

ّب رضم٤مٌل وطمقل اسمـ أُ ، (4)ُُمَزاطِمٍؿ ُأـُمِٛمفِ  وهق ذم فمؾ  ، بٍّ أُ  اسمـ اهللِ  سمٕمدو   ومٛمري ، ٗمفٚمْ اهلل ظَم 

ؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  رآه رؾمقُل ًمي ومٚم، فُمـ ىمقُمِ  شَمَذُمي
، ؿومًٚمي  َل ومٜمزَ ، طمتك يٜمزَل  هُ زَ ُمـ أن جي٤موِ  (1)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َذقم٦موٟمحقه٤م ًمذوات احل٤مومر، وي٘م٤مل ويم٤مف سم٤مًمقاو أيْم٤م. يٜمٔمر: ش: اإليم٤مف» (1) سمٙمن اهلٛمزة هل اًمؼَمْ

 (.21/ 1ش )ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر»

ِدصم٤مر خُمْٛمؾ، وىمٞمؾ: يم٤ًمء ًمف مَخْؾ، واجلٛمع اًم٘مٓم٤مِػ، وىمٓمػ ُمثؾ صحٞمٗم٦م وصحػ، وذم ش: اًمَ٘مٓمِٞمَٗم٦م» (3)

، أي اًمذي يٕمٛمؾ هل٤م وهيتؿ سمتحّمٞمٚمٝم٤م: وُمٜمف -أي وسمر  -: هل يم٤ًمء ًمف مَخْؾ »شمٕمس قمٌد اًم٘مٓمٞمٗم٦م»احلدي٨م:

 .(399/ 4ش )رجمٛمع سمح٤مر إٟمقا»(، 386/ 9ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»يٜمٔمر:  اًم٘مٓم٤مِػ اًمتل شم١ميمؾ.

ٟم٦ًٌم إمم وَمَدك، وهل ىمري٦م سم٤محلج٤مز سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمديٜم٦م يقُم٤من يم٤مٟم٧م شمّمٜمع ومٞمف هذه ش: وَمَديمٞم٦م» (2)

 .(114/ 3ش )جمٛمع سمح٤مر إٟمقار»اًمُ٘مُٓمػ. يٜمٔمر: 

َتَٓمَؿ: إذاش: ُُمَزاطِمؿٌ » (4) ِْ ُـُمُؿ: احلّمـ اعمٌٜمل ُمـ احلج٤مرة، وهق اؾمؿ َُم٠ْمظُمقٌذ ُمـ ا ْٕ ـُُمِؿ، َوا ْٕ  اؾْمُؿ ا

َتَٓمَؿ قمكم ومئان إذا همْم٥م واٟمتٗمخ. يٜمٔمر:  ِْ / 1، ٓسمـ هِم٤مم )شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»ارشمٗمع وقمئا، ي٘م٤مل: ا

 (.43/ 1ش )اًمروض إٟمػ»(، 187

 (.126/ 13ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»شمذُّمؿ: أي: اؾمتحٞم٤م ويمره. يٜمٔمر:  (1)
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ر وسمنمي وأٟمذَ ، ر سم٤مهللوذيمي ، ۵ قم٤م إمم اهللِ ودَ ، رآنَ ئا اًم٘مُ ىمٚمٞمئًا ومتَ  َس ضمٚمَ  ؿي صمُ  ، رَ وطَمذي

َزام   –سمـ ُأّب  اهلل دُ ٌْ قمَ  :أي -وهق 
ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ ؾمقُل رَ  غَ طمتك إذا ومرَ ، ؿيتٙمٚمي  ٓ (1)

إن يم٤من ، هذا َؽ يثِ دِ ـ ُمـ طَم ًَ أطْم  ف ٓإٟمي ، ي٤م هذا :-ّب سمـ أُ  د اهللٌْ أي: قمَ  -ىم٤مل ، فتِ ُم٘م٤مًمَ 

وٓ ، سمف (3)ومئا شَمُٖمتيفُ  َؽ وُمـ مل ي٠مشمِ ، ٤مهف إيي صمْ ًمف ومحد   كَ ـ ضم٤مءَ ومٛمَ ، َؽ تِ ذم سمٞمْ  ْس ٚمِ ٤م وم٤مضْم طم٘مًّ 

 ه ُمٜمف.رَ ٙمْ ف سمًم يَ ًِ ٚمِ ف ذم جمْ شم٠مشمِ 

ـُ  اهلل قمٌدُ  وم٘م٤مَل  ٜم٤م ِِم سمغم وم٤مهمْ  :ه ُمـ اعمًٚمٛملمٜمدَ يم٤مٟمقا قمِ   رضم٤ملٍ ذم ڤ٦م واطَم رَ  سم

داٟم٤م سمف وهَ  ٜم٤م اهلُلُمَ رَ ومم٤م أيمْ ، مم٤م ٟمح٥م   ومٝمق واهللِ، ٜم٤مٞمقشمِ ٟم٤م وسمُ ورِ ٜم٤م ودُ ًِ ٤مًمِ ٜم٤م سمف ذم جَم تِ ف واِْ سمِ 

  :أىرَ  ف ُم٤مقُمِ ىمَ  ئاِف رأى ُمـ ظِم  طملمَ  سمـ أبٍّ  اهلل دُ ًمف.. وم٘م٤مل قمٌْ 

 ؽ ٓ شمـزلٛمُ ّْمـظَم  ـ ُمـقٓكَ ُمتك ُمـ٤م يُٙمـ

 

ـــٍْمـــويَ شمـــذل  ـَ قمؽ اًمي  عُ ّمـــ٤مرِ شمُ  ذي

 فٜم٤مطِمــػم ضَم اًمٌــ٤مزي سمَٖمــ ٝمُض يــٜمْ  ْؾ وَهــ 

 

ـــ ـــ٤م ريُِم ـــدي يقًُم ـــف ومَ وإن ضُم ـــُٝم  عُ ق واىِم

 قمدو   ىم٤مَل  ٝمف ُم٤مضْم ، وذم وَ ڤ ٤ٌمدةَ سمـ قمُ  دِ ٕمْ قمغم ؾَم  ظمَؾ ومدَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمقُل  وىم٤ممَ  

 ٝمَؽ ضْم وَ  إين ٕرى ذم ،اهللِ ؾمقَل ي٤م رَ  واهللِ  :-أي: ؾمٕمد  - :وم٘م٤مل، سمـ ؾمٚمقل أب   اسمـ اهللِ

ـُ  ه سمًم ىم٤مَل ؼمَ أظْم  صمؿي ، شؾضَم أَ » :وم٘م٤مل ف.هُ رَ ؿمٞمًئ٤م شمٙمْ  ٧َم ٕمْ ؾمٛمِ  َؽ ًمٙم٠مٟمي  ،ؿمٞمًئ٤م  .أبٍّ  اسم

، َؽ سمِ  ٟم٤م اهلُلضم٤مءَ  دْ اهلل ًم٘مَ ومقَ ، سمف ْؼ ومُ ارْ  ،اهللِ ؾمقَل : ي٤م رَ ڤة ٤ٌمدَ سمـ قمُ  دُ ٕمْ ؾَم  وم٘م٤مَل 

 .(2)٤مٚمٙمً تف ُمُ ٌْ ٚمَ د ؾَم ىمَ  ػمى أنْ وإٟمف ًمَ  ،ضمفًمٜمتق   زَ ؿ ًمف اخلرْ ٔمُ ٜمْ ٤م ًمٜمَ وإٟمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: اًمٙمؼم. وزم سم٠مٟمٗمف إذا  (1) م  ؿمٛمخ وشمٙمؼم. وىم٤مل زام ٓ يتٙمٚمؿ: أي راومع رأؾمف ٓ ي٘مٌؾ قمٚمٞمف. واًمزي

، أي: ومزع. يٜمٔمر:   (.214/ 3ش )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر»احلرب ذم شمٗمًػمه: رضمؾ َزام 

وهم٧م اًمرضمؾ اًمنماب اًمنماب، إذا أشمٌع  ،ُمٕمٜم٤مه:ٓ  شمٙمثر، ي٘م٤مل: هم٧م اًمرضمؾ اًم٘مقل اًم٘مقلش: ومئا شمٖمتف سمف» (3)

سمٕمذاب، أي: همٓم٤مهؿ سمف، وي٘م٤مل: ومئا شمٖمتف سمف،  ٓ شمٕمذسمف سمف، ي٘م٤مل: همتٝمؿ اهلل :سمٕمْمف سمٕمًْم٤م، وىمد يٙمقن ُمٕمٜم٤مه

ـ حمٛمد )أب سمٙمر( سـم ، اعم١مًمػ: ُمّمٕم٥م سمشاإلُمئاء اعمختٍم ذم ذح همري٥م اًمًػم»أي: ٓ شم٠مشمف سمف. يٜمٔمر: 

ٟمدًمز، أسمق ذر، ويٕمرف يم٠مسمٞمف، سم٤مسـم أب اًمريم٥م )اعمتقرم:  ٞم٤ميناجل لُمًٕمقد اخلِمٜم هـ(، اؾمتخرضمف 614ٕا

 (.146ًمٌٜم٤من )ص -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت وصححف: سمقًمس سمروٟمٚمف، اًمٜم٤مذ: 

( ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق، أصؾ هذه اًمرواي٦م ذم 121ش )/اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم  (2)

 ( صححٝم٤م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين.1118إدب اعمٗمرد سمرىمؿ: )
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ـُ  ًم٘مد يم٤منَ  ف قًمَ ف وطَم ًَ ٗمْ ى ٟمَ إذا رأَ  خ٤مرِ ر سم٤مًمٗمَ ٕمُ ويِْم  ؿُ ٕم٤مفمَ  ويتَ ٌِم ٚمقل يٜمتَ ؾَم  اسم

ًًم وشم٤مًمًٞم٤م ًرا وُمٕمٚم  ذيم  ُمُ  ملسو هيلع هللا ىلصٗمك ٓمَ اعمّْم  ه إذا ضم٤مءَ رُ دْ  وُيقهَمُر َص وي٠مملَ ، ٌقنجَ واعمٕمُ  إشم٤ٌمعُ 

دِده.. ١مْ تف وؾُم قم٤مُمَ زَ  قمٜمف ًم٤ٌمَس  عُ ويٜمزَ  ،هُ ؾ أٟمّم٤مرَ ف وُي٘مٚم  ٕمَ ق مجْ ذًمؽ ُيٗمر   : ٕني ًمٚم٘مرآنِ 

ـَ إرْ  َػ ئًا هذا اعمقىمِ ُمٕمٚم   ڤة ٤ٌمدَ سمـ قمُ  دٕمْ ؾَم  وُم٤م ضمقاُب   قَب ٚمُ وإؾْم  ،قم

 ٌَ ـِ  ُمقمَ اعمذْ  َػ واًمت٠مومْ  ،ذيءَ اًم ٓي ٚمُ ؾَم  ُمـ اسم ُُمْٚمًٙم٤م  أى أني رَ  دْ لم اًمّمقاب.. وم٘مَ  قمَ قل إ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ف ُمٜمف رؾمقُل تٚمي اؾْم  ٟمك ىمدِ أدْ  أو قؾملمِ ىمَ  ُمٜمف ىم٤مَب  يم٤منَ 

 ٞ: املٛقف ايجاْ

ـُ  أٟمُس  واهُ رَ  ُم٤م ـ وذم  سمـ أبٍّ  قمٌد اهلل ًمق أشمٞم٧َم  :ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ًمٚمٜمي  ىمٞمَؾ  :ىم٤مل ڤ ُم٤مًمٍؽ  سم

 ڤ٤ٌمدة سمـ قمُ  دٕمْ ؾَم  ٞم٤مدةِ ًمٕمِ  اًمٜمٌلي ظمرَج  أني  :ڤ سمـ زيدٍ  ٦مؾم٤مُمَ رواي٦م ـ قمـ أُ 

  أشم٤مهُ ومٚمًمي  -ٌخ٦مؾَم  وهل أرٌض - اعمًٚمٛمقنَ  َؼ واٟمٓمٚمَ ، ملسو هيلع هللا ىلص٤مًرا مِح  ٥َم وم٤مٟمٓمٚمؼ إًمٞمف وريمِ  :ىم٤مل

ق هُ - ضمٌؾ وم٘م٤مل رَ  :ىم٤مل ،كَ ٤مرِ مِح  ـُ د آذاين ٟمتَ ًم٘مَ  ومقاهللِ :لًمٞمؽ قمٜم  إ :ًتٝمزًءاىم٤مل ُمُ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  

ـُ  اهلل دُ قمٌْ  ، رحًي٤م ُمٜمَؽ  ٥ُم ٞمَ أـمْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ؾمقلِ رَ  حلًمرُ  واهللِ :ُمـ إٟمّم٤مر ڤ -٦مَ رواطَم  سم

ل: ىم٤م، فُ ُمٜمٝمًم أصح٤مسمُ  دٍ واطمِ  ٥م ًمٙمؾ  ِْم ومٖمَ  :ىم٤مل، فقُمِ ُمـ ىمَ  ضمٌؾ رَ  اهللِ  دِ ٌْ ٥م ًمٕمَ ِْم ومٖمَ  :ىم٤مَل 

٧م ًمَ ٤م ٟمزَ ٜم٤م أّني : ومٌٚمٖمَ ڤ أٟمٌس  :ىم٤مل ،ٕم٤ملِ وسم٤مٕيدي وسم٤مًمٜم   ريدِ سم٤مجلَ  ٌب سمٞمٜمٝمؿ َض  ومٙم٤منَ 

[9]ؾمقرة احلجرات: {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ}ومٞمٝمؿ 
(1). 

آذاين  دْ وم٘مَ  :لٜم  قمَ  ًمٞمَؽ إ :ئالٍ ير وٓ إضْم دِ ٘مْ وٓ شمَ  امٍ ؽِم وٓ اطْم  ٍؼ ٚمُ وٓ ظُم  ٍب هٙمذا سمئا أدَ 

ـي  ،احلًمرِ  ـَ ٟمتَ  ًمٞمَس  اعم٘مّمقدَ  إني ، ٤مركَ مِح  ـُ ٟمتَ  ف أٟمي  ؿُ ٚمَ ف يٕمْ د، ًمٙمٜمي ي٤م حمٛمي  اعمراد أٟم٧َم  وًمٙم

 ه..١مُ ٌَ خمْ  َػ وٟٓمٙمَِم  ،هه   َح ِْم ح هب٤م ٓومتُ ًمق سي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وُمًٚمؿ 3141أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب: اًمّمٚمح سم٤مب: ُم٤مضم٤مء ذم اإلصئاح سملم اًمٜم٤مس، سمرىمؿ: ) (1)

 (.4763وصؼمه قمغم أذى اعمٜم٤موم٘ملم، سمرىمؿ: ) ملسو هيلع هللا ىلصيمت٤مب: اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب: ذم دقم٤مء اًمٜمٌل 
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ؿ أّني  دْ ضَم قَ ًم ٦مٍ ٕمَ تت٤مسمِ ُمُ  وأضمٞم٤ملٍ  ،٦مٍ ٌَ ُمتٕم٤مىمِ  ٦مٍ ٚمقل ذم أزُمٜمَ ؾَم  اسمـ أطمٗم٤مدِ  ؾ طم٤مَل ـ شم٠مُمي وُمَ 

ـِ قمغم اًمٓمي  نَ وؤرُ جيْ  د ٓوم٘مَ  :ٝم٤مًِ ٗمْ ٟمَ  ٦مِ ري٘مَ وسم٤مًمٓمي  ،فذاشمِ  ٚمقِب ؾْم سم٤مُٕ  قنَ ٚمُ يتٕم٤مُمَ  ذم  ٕم

ً   ،رآنِ اًم٘مُ  ـَ  خري٦مِ واًم ً   ُم ؿ سمٞمئ٤مِت  ٝمؿ أني ٛمِ ٚمْ ًمٕمِ  :ّن٤مًرا ضمٝم٤مًرا يٕم٦مِ ر سم٤مًمنمي واًمتٜمد   ،ٜم٦مِ اًم

ف ٌَ ص٤مطمِ  ومت٩ّم  ،فٔمُ ٗمِ ٚمْ ف وشمَ ُْم ومُ سمؾ شمرْ  ،َؽ  ذًمِ رَى شمَ  قن ومٞمٝم٤م ٕٓمٞمُِم تل يَ ٝمؿ اًمي وأوؾم٤مـمِ 

  ٌ  تقي٦مٍ ٚمْ ُمُ  حي٤مٍت شمٍْم  أو ،٦مٞمي يمت٤مسمِ  شمٚمٛمٞمح٤مٍت  َػ ٚمْ ظَم  ونَ ٝمؿ يتقارُ ف.. ًمٙمٜمي ٚمَ ح ىم٤مِِ وشم٘م

 .(1)ٗمك قمغم إري٥ِم وٓ ختْ  ،ٌٞم٥ُم ريمٝم٤م اًمٚمي دْ همػم ذًمؽ مم٤م يُ  أو ،٦مقاريي طمِ 

 املٛقف ايجايح: 

ًَ اًمٜم   ِب رْ ُمـ يمَ  ؾمٚمقلٍ  ـُ اسمْ  ٌٞم٨ُم ومٞمٝم٤م اخلَ  َس تل شمٜمٗمي اًمي  :اإلومِؽ  ٦مُ صمَ طم٤مدِ  اًمذي  دِ ٗم٤مق واحل

ًْ  َؽ ٙمل اإلومْ حْ يًتَ  َؾ ومجٕمَ ، ٚمققمفُو  سملمَ  ، ىمفف ويٗمر  ٕمُ ٛمَ ف وجيْ ف وُيذيٕمُ ٞمٕمُ ِِم ٞمف ويُ قؿِم تَ وي

 .(3)سمقن سمف إًمٞمفف يت٘مري ح٤مسمُ ويم٤من أْص 

وُم٤م طمؾي  ڤوقم٤مِِم٦م  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اًمٜمي  يمًم قم٤مَش  ڤ ٦مُ ح٤مسمَ اًمّمي  ًم٘مد قم٤مَش 

..: إْذ وإملِ  ٤مٟم٤مةِ ؿمٝمًرا يم٤مُمئًا ُمـ اعمٕمَ  ڤؾ اعمٕمٓم  سمـ  قانٗمْ سمَّم  وُم٤م ٟمزَل ، سمقاًمدهي٤م

 قًم٦مِ ٘مُ ُمَ  سم٥ًٌِم  ُمـ اعمر   أُمري  ِؽ اء هذا اإلومْ قمقا ُمـ ضمري ودمري  ،رِ ٛمْ ُمـ اجلَ  طمر  قا قمغم أَ ٌُ شم٘مٚمي 

 ف.تِ ٚمَ قمغم ؿم٤ميمِ  ف ويم٤منَ ٕمَ ـ شمٌِ وُمَ  ،ٝمقدياًمٞمَ  ٗم٤مِق اًمٜم   سِ رأْ 

ًُ  ،ًتثٛمًرا ًمألطمداِث ُمُ  ،صِ رُمٜمتٝمًزا ًمٚمٗمُ  :ِؽ  اإلومْ ؼَم  يمِ ف اًمذي شمقممي إٟمي    ،فٛم  ٟم٤مومًث٤م ًم

ىمد  ٦مِ سم٤معمديٜمَ  ڤ ح٤مسم٦مِ ٞمقشم٤مت اًمّمي ُمـ سمُ  يمؾي سمٞم٧ٍم  طمتك ًمٙم٠مني ، فُم٤مطمِ سًم٤م ًمرِ ُمّمق  

 ،وَمِحًَمُه مِح٤َمهؿ، ملسو هيلع هللا ىلصتؿ وَ دْ ؿ وىمُ ؾمقهلِ رَ  رضِ ـ قمِ ُمِ  ٞمَؾ ٟمِ  أنْ  مَ ف يقْ ِو رْ ذم قمِ  صٞم٥َم أُ 

 .ؿف أؾم٤مُت وأؾم٤مشمُ  ،ؿُّن زْ ف طُم ٟمُ زْ وطُم  ،ٝمؿومُ ف َذ ومُ وَذَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؽمؤوا سمّمٗم٤مىم٦م، وأقمٚمٜمقه٤م وإن يم٤مٟمقا ذم أوٟم٦م إظمػمة ىمد طمنوا قمـ وضمقهٝمؿ اًم٘مٜم٤مع وم٤مضْم  (1)

سمٍماطم٦م عمًزا وهمٛمًزا وـمٕمٜم٤ًم ذم حمٙمًمت وُمًٚمًمت ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة.. وُمـ أُمـ 

 ٤مء إدب.اًمٕم٘مقسم٦م أؾم

 (.437ًمًقرة اًمٜمقر )ص سمـ ضمؼم (، وشمٗمًػم جم٤مهد3/136ش )زاد اعمٕم٤مد»يٜمٔمر:  (3)
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وأًذى  ،غٌ سم٤مًمِ  ٌب ويمرْ  ،ٌؼ ظم٤مٟمِ  ضمق   ري٦مِ اء هذه اًمٗمِ ٦م ُمـ ضمري ٌقيي اًمٜمي  ٦مِ ؿ قمغم اعمديٜمَ د ظمٞمي ًم٘مَ 

 .اًمؼميءُ  واًمٕمش   ،رُ ٤مهِ اًمٓمي  راُش واًمٗمِ  ،يمُل اًمزي  سمف اجلٜم٤مُب  َل ُرُمِ  ٌؽ .. إومْ عٌ ٓذِ 

ًي  إرضِ  ٚمقات رب  ٓمٗمك قمٚمٞمف َص ف اعمّْم ُي٘مذَ   واًمتل ضم٤مءَ ، فِ ٟم٤ًمِِ  طم٥م  ًمء ذم أَ واًم

ٟمٞم٤م ؽ ذم اًمد  تُ وضَم ه زَ ذِ هَ » :اء وم٘م٤ملْي ظَم  ىم٦مٍ رْ ت٤م ذم ظِم قرَ سمُّم  ڠ يُؾ ضمؼْم 

 .(1)شةِ رَ وأظِم 

 ُمي أُ  رُم٤مِت قمغم طُم  ؿُ وهق اًم٘م٤مِِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصف تِ رُمَ طُم  ٦مِ ٞم٤مٟمَ ذم ِص  ريؿُ اًمٙمَ  ؾمقُل ل اًمري د ُرُمِ ًم٘مَ 
، فتِ

ٌَ  دَ ومئا أطَم  ٞمقرُ وهق اًمٖمَ  ،رهٝمْ وـمُ  فِ ومِ وُرُمل ذم َذ   ل ذم يمؾ  ُمِ رُ  دًم٘مَ ،  ُمٜمفػَم أهمْ  نِم ُمـ اًم

 
ٍ
 اإلُم٤ممِ  ـ طمدي٨ُم د شمْمٛمي وىمَ ، فًِ ٗمْ ٞم٦م قمغم ٟمَ ٤مًمِ ٦م إًمٞمف اًمٖمَ ٞمٌِ ضمف احلٌِ وْ لم ُرُمل ذم زَ طمِ  رء

 ًْ  .(3)ـ سمٞم٤منًَ ٤م أطْم ٦م وسمٞم٤مَّن ّمي اًم٘مِ  ٞم٤مَق ؿ ؾِم ٚمِ ُم

.. ڤ رامِ ف اًمٙمِ ح٤مسمتِ وسمَّم  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  سم٤مًمٜمي  ٧ْم ٗمَ قمَّم  ّمٞم٦ٌمً قمَ  ٜم٦مً وحمْ  ريم٦مً ٕمْ ًم٘مد يم٤مٟم٧م ُمَ 

 ٌٞمئ٦مَ ظَم  ًمُٞمٔمٝمر اهللُ  :ٝمًرا يم٤مُمئًا طمُل ومٞمٝم٤م ؿَم ر اًمقَ ت٤مه٤م شم٠مظمي وأقمْ  اعمٕم٤مركِ  ٥ِم ٕمَ ٧م ُمـ أْص يم٤مٟمَ 

ًدا ُمتجٚم   ڠٗمك ٓمَ ج ُمٜمٝم٤م اعمّْم ظمرَ ، ٜم٤معَ ف اًم٘مِ ٚمِ أهْ  ضمقهِ ـ وُ قمَ  َػ ِِم ويٙمْ  ،ٗم٤مِق اًمٜم  

ر صمَ ومٚمؿ شُم١مْ ، فٛمِ ٚمْ ٞمؾ طمِ ٌف ومَج ٚمْ ىمَ  ٦مِ ٔمٛمَ ف وقمَ ًِ ٗمْ ٟمَ  ىم٤مرِ ًٔم٤م سمقَ ٤ٌمر ُمتحٗم  ف اًمٙمِ يم٤مفمًًم ُٔٓمِ  ؼمِ سم٤مًمّمي 

 .(2)فتًمًمِ ػ اطْم ٕمْ وَو  ،هؼْم َص  ٗم٤مذِ قمغم ٟمَ  شمدل   ةٌ دَ واطمِ  ٛم٦مٌ ٚمِ قمٜمف يمَ 

ـُ  دَ د وضَم ًم٘مَ   واي٦مٍ ذم رِ  ضم٤مءَ  دْ وم٘مَ  :ـَ ٕمف أؾِم شمَ رْ ف وُمَ ٞمتَ ٖمْ ٦م سمُ صمَ ذه احل٤مدِ ٚمقل ذم هَ ؾَم  اسم

 ٧ْم جَ ٟمَ  ُم٤م واهللِ، هب٤م قدُ ٘مُ يَ  ضم٤مءَ  ؿي صمُ ، ٧ْم حَ ٌَ ك أْص طمتي  ضمؾٍ ع رَ ُمَ  ٧ْم ؿ سم٤مشمَ ٙمُ ٌٞم  ٟمَ  ةُ رأَ ىمقًمف: )اُمْ 

 ج٤م ُمٜمٝم٤م(.وٓ ٟمَ  ،ُمٜمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سمرىمؿ: ڤ، سم٤مب: ومْمؾ قم٤مِِم٦م ملسو هيلع هللا ىلصأظمرضمف اًمؽمُمذي، يمت٤مب: اعمٜم٤مىم٥م قمـ رؾمقل اهلل  (1)

 (.6183ش )اعمِمٙم٤مة»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 2881)

 (.141اٟمٔمر: هد اًم٘مّم٦م يم٤مُمٚم٦م )ص (3)

 ( ًمًٞمد ىمٓم٥م.3111ش )ذم فمئال اًم٘مرآن» (2)



 527 

 

 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
ًَ ٙمُ رأة ٟمٌٞم  )اُمْ  :ؾ ىمقًمفوشم٠مُمي   :ؾومل ي٘مُ  ،ٙمؿٌلم ٟمٌٞم  إمم اعمخ٤مـمَ  ٛمػمَ اًمْمي  ٥َم ؿ( ومٜم

ٚمٞمف قى قمَ اٟمٓمَ  إمم ُم٤م ةٌ .. وذم هذا إؿم٤مرَ سم٤مإلؾمئامِ  رُ يتٔم٤مهَ  ف يم٤منَ ٜم٤م( ُمع أٟمي ٟمٌٞم   ةُ رأَ )اُمْ 

 ر سمًم ضم٤مء.ٗمْ واًمٙمُ  ملسو هيلع هللا ىلصقل ؾُم سم٤مًمري  ٙمذي٥ِم ف ُمـ اًمتي ٜمُ سم٤مـمِ 

 سٚغ ٚعرب:حادث١ اإلفو د 

ًمف  ُم٤م قَل ٦م هٜم٤م ؾمتٙمقن طَم ٗمَ ىمْ ًمٙمـ اًمقَ ، (1)ه٤مؼَم روس هذه احل٤مدصم٦م وقمِ ؿ هل دُ يمَ 

 :ـ ذًمؽومٛمِ ، سمفزْ وطمِ  ٗم٤مِق س اًمٜم  أْ ٦م سمرَ ئاىمَ قمَ 

ف ٕمَ وُمـ ؿم٤ميَ  ٘ملمَ اعمٜم٤مومِ  ُس أْ رَ  َح ومرِ  دْ .. وم٘مَ داِث ؿ ًمألطْم هُ واؾمتثًمرُ  َص رَ ؿ اًمٗمُ هُ اٟمتٝم٤مزُ  .1

 قانُ ٗمْ َص  اجلٚمٞمُؾ  ح٤مب  ه٤م اًمّمي ٘مقدُ ة يَ ٞمدَ طمِ وَ  ڤ ٦مَ َِم قم٤مِِ  دومِ سم٘مُ  ٘ملمَ ُمـ اعمٜم٤مومِ 

ـُ  ًِ  رَ ٤مهِ اًمٓمي  َض رْ قا اًمٕمِ قيمُ ًمٞمٚمُ  :اعمٕمّٓمؾ اسم  قنَ اعمُّم  َف ًقا اًمنمي ويدٟم   ،ٝمؿتِ ٜمَ سم٠مًم

 دي٤مِت واعمٜمتَ  سِ ٝمقن سمف ذم اعمج٤مًمِ ويتٗمٙمي  ،فقٟمَ ِمٞمٕمُ ف ويُ قٟمَ ذيٕمُ ويُ  ،ٝمؿقاهِ سم٠مومْ 

 ..٦م واعمٜم٤مؾم٤ٌمِت اًمٕم٤مُمي  عِ واعمج٤مُمِ 

 ِػ إذى وُمقاىمِ  ٜمقنِ ر ُمـ ومُ دُ ّْم يَ  ٝمؿ قمغم ُم٤مًَ ٗمُ قن أٟمْ ٜمُ واعم١مُمِ  ملسو هيلع هللا ىلص ـ اًمٜمٌل  ًم٘مد وـمي 

ٓي ، واِت ذم اًمٖمزَ  ضم٤مِف واإلرْ ٓن ِاخلذْ  ُمـ  ت٤مدِ اعمٕمْ  ػمِ ت قمغم همَ د ضم٤مءَ ىمَ  ٦مَ صمَ هذه احل٤مدِ   أني إ

 ..ؿَ ٔمَ ٝم٤م أقمْ ٜمتُ وحمْ  ،تٝم٤م آملَ ٙم٤ميَ وٟمِ  ،ٝم٤م أؿمدي ٕمُ ىمْ يم٤من وَ  دْ وم٘مَ  :هؿرِ ٙمْ ُمَ  ٜمقِف ؿ وُص ٞمدهِ يمَ  ؾِ طم٤ٌمِِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٟمٔمر: ومقاِد ودروس هذه احل٤مدصم٦م ذم هذه اعمراضمع:  (1)

 ( ظم٤مًمد اًمِم٤ميع.23-36) ملسو هيلع هللا ىلص)أ( ـمٝم٤مرة سمٞم٧م اًمٜمٌل 

 هٞمؿ اًم٘مريٌل.( إلسمرا261 – 219ش )ُمروي٤مت همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ»)ب( 

 ( ًمزيد اًمزيد.488ـ  482ش )وم٘مف اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»)ج( 

 سمـ حمٛمد اًمّمئّاب. ( ًمٕمكم311ـ  348ش )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»)د( 

 ( ٕمحد ومريد.391ـ  391ش )وىمٗم٤مت شمرسمقي٦م ُمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»)هـ( 

 ( ٕب ؿمٝم٦ٌم.367ـ  361ش )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اًم٘مرآن واًمًٜم٦م»)و( 
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اًمٕم٤ممل  أو دِ اًم٘م٤مِِ  ٤مِت ّمقصٞمي ذم ظُم  ِمٙمٞمَؽ اًمتي  ّي٦م.. إني طمٗم٤مد وذر  أَ  ٚمقلٍ . ٓسمـ ؾَم 3

ذيـ ٦م اًمي ٟمدىمَ واًمزي  ٗم٤مِق اًمٜم   ؾِ أهْ  ُب أْ ف هلق دَ ِو رْ ف وقمِ ٚمِ هْ ف ذم أَ ٤مُمِ اقمٞم٦م وات  اًمدي  أو

ع ٛمِ ؾَم  ؿْ ويمَ  ،٦م واحلج٤مِب ٛمَ ِْم رقًم٤م سم٤محلِ ذَ  ٞم٘مقنَ .. ويِْم ٝمرَ ٦م واًمٓم  ٗمي هقن اًمٕمِ رَ ٙمْ يَ 

٤مه٤مت آدم   ح٤مِب رة ُمـ أْص اعمت٠مظم   ّمقرِ ه اًمٕمُ ٝمؿ ذم هذِ ؾم٤مـمِ ذم أوْ  وؿم٤معَ  اًمٜم٤مُس 

ٖمقا ًمَ ومقَ  :قم٤مةٚمًمء ودُ ٦م ًمٕمُ ريئَ ٤م سمَ راًو ومقا هب٤م أقمْ ذَ ٕم٤مت ىمَ ٘م٤مٓت وؿم٤مِِ ٦م ُمَ ومَ رِ اعمٜمحَ 

 ًِ  .(1)ؾٍ سم٤مـمِ  وىمذٍف  ،ىتٝمؿ ذم إومٍؽ ُمٗمؽمً ٜمَ سم٠مًم

ٝمؿ ُمـ طمٔم   ممـ ىمؾي  ـ يمثػمٍ قمَ  ٛمعُ ًْ ٟمَ  اُل ٤مم.. ومئا ٟمزقا ذم آت  .. وسم٤مًمٖمُ وا احلدي زُ . دم٤موَ 2

ٝمؿ وٓ ًُ تُٚمقا هلؿ جم٤مًمِ  ٓ، روا سمف٤م مم٤م ذيم  قا طمٔمًّ ًَ ٞمتف وٟمَ ِْم قومف وظَم وظَم  اهللِ ٦مِ ُمراىمٌَ 

ٓي يثِ ٓمقا ذم أطم٤مدِ ًِ ٌَ يٜمْ  ًمء ٚمَ ـ قمُ ه ُمِ رِ سم٠مُمْ  لمَ اًم٘م٤مِٛمِ  اهللِ ٤ٌمدِ قمِ  راَض قا أقمْ ًمُ  إذا شمٜم٤موَ ٝمؿ إ

ٌي يت، ٦مِ ُمي إُ  قم٤مةِ ٦م ودُ اعمٚمي  ٤متؿ.. ٝمٛمقن ٟمٞمي ؿ.. ويتي ٝمُ راَو ون أقمْ زُ ٛمِ ٚمْ راتؿ.. ويَ قَ قمَ  قنَ ٕمُ ت

.. ٞمَؾ دوا إسم٤مـمِ وردي  ،٘مقا إيم٤مذي٥َم ٚمَ تَ د اظْم ىمَ ، هؿٝمقدِ ٝمؿ وضُم ٓمِ ون ُمـ ُمٜم٤مؿَم رُ ذَ وحيْ 

ک ک گ }.. [19]ؾمقرة اًمزظمرف: {ۈ ۈ ٴۇ}

]ؾمقرة  {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 .[18إطمزاب:

]ؾمقرة  {ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ} -4

 .[6-4اعمٓمٗمٗملم:

 -ًم أيم٤مسمرهؿٓؾمٞمي -ؿ ٚمْ اًمٕمِ  ؾِ ذم أهْ  ٦مُ اًمقىمٞمٕمَ »: (3)قملرَ سمـ إذْ  أمحد ىم٤مل اإلُم٤ممُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( سمح٨م همػم ُمٓمٌقع 28-27ش )قمٌػم اعمًؽ ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وطم٤مدصم٦م اإلومؽ»اٟمٔمر:  (1)

 سمـ حمًـ أب ـم٤مًم٥م. عمحٛمد

هـ 718محد سمـ محدان سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمقاطمد، أسمق اًمٕم٤ٌمس، ؿمٝم٤مب اًمديـ إذرقمل )وًمد: هق: أ (3)

هـ( وم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل ُمـ شمئاُمٞمذ اًمذهٌل، وًمد سم٠مذرقم٤مت اًمِم٤مم، وشمٗم٘مف سم٤مًم٘م٤مهرة، ووزم  782شمقذم:  -

، ذم شومت٤مويف»ٟمٞم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مء سمحٚم٥م، وراؾمؾ اًمًٌٙمل سم٤معم٤ًمِؾ )احلٚمٌٞم٤مت(، وهل ذم جمٚمد، ومجٕم٧م 

 =همٜمٞم٦م اعمحت٤مج ذم »جمٚمد: و 31، ذم شاًمتقؾمط واًمٗمتح سملم اًمروو٦م واًمنمح»وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: رؾم٤مًم٦م، 
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 ك سم٤معمرْ يمٗمَ »: سمـ ديٜم٤مر ُؽ وىم٤مل ُم٤مًمِ  .(1)شٟمقِب ٤ٌمِر اًمذ  ُمـ يمَ 
ِ
ٓي ذًّ  ء  ،ص٤محًل٤م يٙمقنَ  ا أ

 .(3)ش٤محللمذم اًمّمي  عُ وهق ي٘مَ 

 ق اًم٘م٤ميِض هُ  ومٝم٤م :ٛمؾِ س اًمٕمَ ٜمْ ـ ضمِ ٦م واًمتل يم٤من اجلزاء ومٞمٝم٤م ُمِ ّمي ذه اًم٘مِ هَ  ودوٟمَؽ 

يـ نْم وقمِ  ٦مٍ ذم أرسمٕمَ  ٜمٌٞمفَ اًمتي  ذي ذَح سمٞمدي اًمي سمـ قمٌد اهلل اًمز   دٕمل حمٛمي ٤مومِ ٘مٞمف اًمِمي اًمٗمِ 

ـِ ف سمٌئاد اًمٞمَ سمُ ر ـمئاي س وأومتك ويمثُ ودري  ،ًداجمٚمي  ىم٤مل ، فوسَمُٕمَد صٞمتُ  ،هرُ يمْ ٝمر ذِ تَ واؿْم  ،ٛم

 أني  ونَ ومٙم٤مٟمقا يرَ ، ف واؾمقدي ٤ًمٟمُ ًم عَ اٟمدًمَ  دِ ف وىمَ ووم٤مشمِ  ف ؿَم٤مَهَدُه قمٜمدَ إٟمي  :اجلًمل اعمٍمي

 .(2)مجٞمًٕم٤م اهلل رمحٝمؿقوي يـ اًمٜمي رة وىمٞمٕمتف ذم اًمِمٞمخ حمل اًمد  ثْ ذًمؽ سم٥ًٌم يمَ 

ـُ  ظُ ىم٤مل احل٤مومِ  ف ٤مك عمرو٤مشمِ وإيي  ٘مٜم٤م اهللُ ظمل وومي ؿ أَ واقمٚمَ »: (4)$ر قم٤ًميمِ  اسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وذم يمؾ ُمٜمٝمًم ُم٤م ًمٞمس ذم أظمر، واظمتٍم احل٤موي ًمٚمًموردي شىمقت اعمحت٤مج»: وشذح اعمٜمٝم٤مج =

صمؿ اؾمت٘مر ذم طمٚم٥م إمم أن شمقذم. ويم٤من  773وشمٕم٘م٥م قمغم اعمٝمًمت ًمئاؾمٜمقي، وقم٤مد إمم اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 

اًمٌدر »(، 131/ 1ش )اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م»ة، يمثػم اإلٟمِم٤مد ًمٚمِمٕمر، وًمف ٟمٔمؿ ىمٚمٞمؾ. يٜمٔمر: ًمٓمٞمػ اًمٕمنم

، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم، شم٘مل شذيؾ اًمت٘مٞمٞمد ذم رواة اًمًٜمـ وإؾم٤مٟمٞمد»(، 21/ 1ش )اًمٓم٤مًمع

هـ(، اعمح٘مؼ: يمًمل يقؾمػ احلقت، 823اًمديـ، أسمق اًمٓمٞم٥م اعمٙمل احلًٜمل اًمٗم٤مد )اعمتقرم: 

(، 219/ 1م، )1991هـ/411ر اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، اًمٜم٤مذ: دا

 (.119/ 1ش )إقمئام ًمٚمزريمكم»

 (.197ش )اًمّرد اًمقاومر» (1)

ش شم٤مريخ دُمِمؼ»(، وُمـ ـمري٘مف اسمـ قم٤ًميمر ذم 1/216ش )ؿمٕم٥م اإليًمن»أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم  (3)

(16/41.) 

 (.4/116ش )اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م» (2)

احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ احلًلم، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أب حمٛمد سمـ أب احلًلم  هق: قمكم سمـ (4)

اًمِم٤مومٕمل، قمرف سم٤مسمـ قم٤ًميمر ُمـ أهؾ دُمِمؼ، ومخر اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وإُم٤مم أهؾ احلدي٨م ذم زُم٤مٟمف، 

وطم٤مُمؾ ًمقاِٝمؿ، وُمـ اٟمتٝم٧م إًمٞمف اًمر٤ِمؾم٦م ذم احلٗمظ واإلشم٘م٤من، وسمف ظمتؿ هذا اًمِم٠من، يم٤من حمدث 

ْٛمَٕم٤مين )ص٤مطم٥م إٟم٤ًمب( ذم رطمئاشمف )وًمد:  اًمدي٤مر اًمِم٤مُمٞم٦م، ًي هـ(،  171شمقذم  - 499ورومٞمؼ اًم

ىم٤مل ؾمٕمد اخلػم: ُم٤م رأيٜم٤م ذم ؾمـ احل٤مومظ أب اًم٘م٤مؾمؿ ُمثٚمف. ىم٤مل احل٤مومظ أسمق ؾمٕمد اًمًٛمٕم٤مين ذم شم٤مرخيف: 

 =يمثػم اًمٕمٚمؿ، همزير اًمٗمْمؾ، طم٤مومظ صم٘م٦م ُمت٘مـ ديـ ظمػم، طمًـ اًمًٛم٧م، مجع سملم ُمٕمروم٦م اعمتقن 
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 اًمٕمُ  مَ قحلُ  إني ، ف٘م٤مشمِ شمُ  ٘مٞمف طمؼي ٤مه ويتي َِم وضمٕمٚمٜم٤م ممـ خيْ 
ِ
ًْ  ٚمًمء ؽ تْ ذم هَ  اهللِ ةُ وقم٤مدَ  ،قُم٦مٛمُ ُم

 ٜم٤موُل واًمتي  ،ٔمٞمؿٌ قمَ  رٌ ؿ ُمٜمف سَمَراء أُمْ ىمٞمٕم٦م ومٞمٝمؿ سمًم هُ اًمقَ  ٕني  :٦مٚمقُمَ ٕمْ ٞمٝمؿ ُمَ ِّم ٘مِ ٜمتَ ُمُ  ت٤مرِ أؾْم 

ٜمٝمؿ ُمِ  اهللُ  هُ ت٤مرَ ـ اظْم ئاف قمغم ُمَ تِ وآظْم ، ٞمؿٌ ظِم ع وَ رشمَ ؽماء ُمَ ور وآومْ راوٝمؿ سم٤مًمز  ٕقمْ 

 .(1)شٞمؿُمِ ؼ ذَ ٚمُ ؿ ظُم ٚمْ ًمٜمَْٕمِش اًمٕمِ 

 ذم اًمٕمُ  فُ ؼ ًم٤ًمٟمَ ٚمَ ـ أـمْ . وُمَ ..» :$أيًْم٤م  وىم٤مَل 
ِ
ٕم٤ممم شمَ  اهلُل تئاهُ اسمْ ، ٚم٥ِم سم٤مًمثي  ٚمًمء

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ } ٚم٥ِم اًم٘مَ  ِت قْ ف سمٛمَ قشمِ ُمَ  َؾ ىمٌْ 

 .(3)ش[62]ؾمقرة اًمٜمقر: {ڳ ڳ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٞمح اًم٘مراءة، ُمث٧ٌم ظمػم، ورطمؾ وشمٕمٌد وسم٤مًمغ ذم اًمٓمٚم٥م إمم أن مجع ُم٤م مل جيٛمع وإؾم٤مٟمٞمد، صح =

همػمه، وأرسمك قمغم أىمراٟمف وصٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ، وظمرج اًمتخ٤مري٩م، وذع ذم شم٤مريخ ًمدُمِمؼ، وىم٤مل 

٤ًٌم قمغم صئاة اجلًمقم٦م وشمئاوة اًم٘مرآن، خيتؿ ذم يمؾ  $اسمٜمف احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ: يم٤من أب  ُمقافم

يمؾ يقم، ويٕمتٙمػ ذم اعمٜم٤مرة اًمنمىمٞم٦م، وحيٞمل ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ واًمٕمٞمديـ  مجٕم٦م وخيتؿ ذم رُمْم٤من ذم

سم٤مًمّمئاة واًمذيمر، ويم٤من يمثػم اًمٜمقاومؾ وإذيم٤مر، حي٤مؾم٥م ٟمٗمًف قمغم حلٔم٦م شمذه٥م ذم همػم ـم٤مقم٦م، 

وىم٤مل زم: عم٤م محٚم٧م ب أُمل رأت ذم ُمٜم٤مُمٝم٤م ىم٤مِئًا ي٘مقل هل٤م: شمٚمديـ همئاًُم٤م يٙمقن سمف ؿم٠من، ىم٤مل: 

ٕمٜم٤مه٤م يقًمد ًمؽ وًمد حيٞمل اهلل سمف اًمًٜم٦م، ىمٚم٧م: شمّمديؼ هذه اًمرؤي٤م ُم٤م وطمدصمٜمل أن أسم٤مه رأى رؤي٤م ُم

، شُمًٜمد أب يٕمغم اعمقصكم»، وشُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد»ضمٚم٥م إمم اًمِم٤مم ُمـ يمت٥م اإلؾمئام اعمِمٝمقرة يمـ

وُمع ضمئاًمتف وطمٗمٔمف يروي إطم٤مدي٨م »وهمػم ذًمؽ ُمـ اعم٤ًمٟمٞمد اًمٙم٤ٌمر واًمّمٖم٤مر. ىم٤مل اًمذهٌل: 

ٜمٝم٤م، ويمذا يم٤من قم٤مُم٦م احلٗم٤مظ اًمذيـ سمٕمد اًم٘مرون اًمثئاصم٦م إٓ اسمـ ؾم٤مريؽ، اًمقاهٞم٦م، واعمقوققم٦م وٓ يٌٞم

أسمٕمده اهلل قمـ ذًمؽ، وأي وم٤مِدة ذم ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل، وعمّمٜمٗم٤مت اًمت٤مريخ واجلرح واًمتٕمديؾ إٓ يمِمػ 

وًمف ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت: ش. احلدي٨م اعمٙمذوب وهتٙمف، وشمٌلم أُمره: ًمئئا يروج قمغم ُمـ ٓ يٕمٚمؿ

اعمقاوم٘م٤مت قمـ ؿمٞمقخ »، شاعمٕمجؿ ٕؾمًمء ؿمٞمقظمف»، شٕمروم٦م إـمرافاإلذاف قمغم ُم»، شاًمت٤مريخ»

ذيؾ شم٤مريخ »(، 692)صش ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم»، اصمٜم٤من وؾمٌٕمقن ضمزًءا. يٜمٔمر: شإِٛم٦م اًمث٘م٤مت

، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل سمـ حم٤مؾمـ، أسمق قمٌد اهلل، حم٥م اًمديـ اسمـ شسمٖمداد

سمػموت، دراؾم٦م وت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م،  –ٞم٦م اًمٜمج٤مر، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم

 (.492/ 13(، شم٤مريخ اإلؾمئام )141/ 31هـ، ) 1417اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

سمـ  سمـ احلًـ ، احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكمششمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي ومٞمًم ٟم٥ًم إمم اإلُم٤مم إؿمٕمري» (1)

 (.38(، )ص1299-1297سمػموت، ـمٌٕم٦م ُمّمقرة ) - قم٤ًميمر اًمدُمِم٘مل، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب

 (.38)صش شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي» (3)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

وا ؤاًمذيـ إذا رُ  اهللِ ٤ٌمدِ قمِ  ٞم٤مرُ ظِم » :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصٌل يٌٚمغ سمف اًمٜمي ، ـ هَمٜمْؿسم قمـ قمٌد اًمرمحـ

آءَ  ٦مِ ٌي إطمِ  سملمَ  ىمقنَ ر  اعمٗمَ  ٦مِ ٛمٞمٛمَ سم٤مًمٜمي  ونَ ؤُ ٤ماعمِمي  اهللِ ٤ٌمدِ قمِ  ارُ وِذ  ،اهلُل رَ يمِ ذُ  ٤ٌَمهُمقَن اًْمؼُمَ اًْم
(1) 

 .(2)(3)شاًْمَٕمٜم٧ََم 

 .[11]ؾمقرة اًمٜمقر: {پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ} -1

ع ُمـ دِ شمٜمَّم  ك ًمتٙم٤مدُ ضم٤مع ـ طمتي وْ ٤مت٤م ُمـ آٓم وأَ ذم ـمٞمي  ِؽ ٦م اإلومْ صمَ ٧م طم٤مدِ ٚمَ محَ  ُمع ُم٤م

ومٗمل ، ٖم٦مٌ ف سم٤مًمِ ٛمتَ ٙمْ وطمِ  ،ةٌ ٟم٤مومذَ  اهللِ  ٦مَ ُمِمٞمئَ   أني ٓي إ، ةدَ ئِ اِٝم٤م إومْ ر ُمـ ضمري وشمتٗمٓمي  ،٤ٌمدُ قهل٤م إيمْ هَ 

ٓي وُم٤م ومرَ ، ح٦مٌ ٜمْ ُمِ  حمٜم٦مٍ  يمؾ   ـمل   ٓي  َن وٓ يُ  ،رٍب يمَ  دَ  سمٕمْ ج إ  تدادِ وقمٜمد اؿْم ، ْن  سمٕمد قمُ إ

ع ٛمِ ف ؾَم أٟمي  :(4)ڤ ٦م إٟمًمريَِم ٌْ ـ أب يمَ قمَ  وذم احلدي٨ِم ، ٌُح اًمّم   ٩ُم ٚمِ ٚمٛم٦م يٜمٌَ اًمٔم  

ٓي  قمَ ؼمومَّم  ٚمٛم٦مً ٔمْ ُمَ  ؿ قمٌدٌ ٚمِ ٤م فمُ وُمَ » :ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلي   .(1)شاهب٤م قمزًّ  اهللُ  هُ  زادَ ٚمٞمٝم٤م إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجع سمريئ، ُمثؾ يمريؿ ويمرام، وسُمَرآُء، ُمثؾ وم٘مٞمف ووم٘مٝم٤مء، وَأسمراء، ُمثؾ ذيػ وأذاف، ش: اًمؼمآء» (1)

اًمؼُماُء مجع سَمريء، وهق ُمـ سم٤مب »وَأسمِري٤مُء، ُمثؾ ٟمّمٞم٥م وأٟمّم٤ٌمء، وسَمِريئقن وسَمراء. وىم٤مل اًمٗم٤مرد: 

يٜمٔمر: ش. اء ذم مجٕمف: سُمراء همػم ُمٍموف قمغم طمذف إطمدى اهلٛمزشملمَرظْمٍؾ وُرظم٤مٍل. وطمٙمك اًمٗمر

 (.387/ 11ش )اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ»(، 23/ 1ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»
، حمريم٦م: اًمٗم٤ًمد، واإلصمؿ، واهلئاك، ودظمقل اعمِم٘م٦م قمغم اإلٟم٤ًمن، وأقْمٜمََتُف همػمه، وًم٘م٤مء شاًمَٕمٜم٧َُم » (3)

٠مصمؿ، وقَمٜميَتف شَمْٕمٜمِٞمًت٤م: ؿمدد قمٚمٞمف، وأًمزُمف ُم٤م اًمِمدة، واًمزٟمك، واًمقهل، وآٟمٙم٤ًمر، وايمت٤ًمب اعم

ُػ واحلٛمؾ قمغم اعمٙمروه. يٜمٔمر:  ًْ اًم٘م٤مُمقس »يّمٕم٥م قمٚمٞمف أداؤه. ىم٤مل اسمـ دريد: اًْمَٕمٜم٧َُم: اًْمَٕم

 (.111/ 4ش )ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م»(، 116، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي )صشاعمحٞمط
 (.1722 - 1646ش ) ًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦ماًم»(، وهمػمه، وهق ذم 4/337ش )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم  (2)

، أٟمًمر ُمذطم٩م، ًمف صح٦ٌم، خمتٚمػ ذم اؾمٛمف، وم٘مٞمؾ: ؾُمَٚمْٞمٌؿ، وىمٞمؾ: قَمْٛمُرو سمـ هق: أسمق يمٌِم٦م إٟمًمري (4)

ؾمٕمد، وىمٞمؾ: ؾمٕمد سْمـ قَمْٛمرو وىمٞمؾ: ُمٝمران، وىمٞمؾ: يمٞم٤ًمن، روى قمٜمف اسمٜم٤مه: قمٌد اهلل، وحمٛمد، 

صم٤مسم٧م سمـ صمقسم٤من، وؾم٤ممل سمـ أب اجلٕمد. ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط: وُمـ أٟمًمر ُمذطم٩م أسمق وٟمٕمٞمؿ سمـ زي٤مد، و

شمٌقك.  ملسو هيلع هللا ىلصيمٌِم٦م إٟمًمري، ؾمٙمـ اًمِم٤مم، اؾمٛمف قمٛمر سمـ ؾمٕمد، ىم٤مل اهلٞمثؿ سمـ قمدي: ؿمٝمد ُمع اًمٜمٌل 

، ٕب شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»(، 1729/ 4، ٓسمـ قمٌد اًمؼم)شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»يٜمٔمر: 

 (.393/ 7، ٓسمـ ؾمٕمد)شًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىا»(، 3999/ 6ٟمٕمٞمؿ )
سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ُمثؾ اًمدٟمٞم٤م ُمثؾ أرسمٕم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصيمت٤مب اًمزهد قمـ رؾمقل اهلل ش: ؾمٜمٜمف»أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  (1)

( ُمـ طمدي٨م أب يمٌِم٦م إٟمّم٤مري، وىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح، وصححف 3231ٟمٗمر ح)

 ( صحٞمح.2134ش ) صحٞمح اجل٤مُمع»إًم٤ٌمين: ذم 
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 ًِ ومٝمؿ ذْ ىمَ هبؿ وَ ذِ وإذا سمٙمَ ، ٛمحؾ  ٝمؿ يْْم ٙمِ وإذا سم٢مومْ ، ئوم٢مذا سمٙمٞمد اعمٜم٤موم٘ملم يٜمخ

ٌَ  ظمٞمُؾ اًمدي  ٗم٤مِق اًمٜم   صػ   -ڤ ٦مَ َِم اهلل ًمٕم٤مِِ  ٦مِ َِ شمؼْم  دَ سمٕمْ - زَ ع، ومت٤ميَ ِِم ٘مَ يٜمْ  ، ذيءُ اًم

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ } هُ اًمذي ؿمٕم٤مرُ  اإليًمنِ  وصػ  

 .[13]ؾمقرة اًمٜمقر: {چ چ چ

ؾ ٓمّ سمـ اعمٕمَ  قانٗمْ ر وًمَّم ٙمْ ب سمَ أَ  ٞم٧ِم سمَ  ؤلِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  ػًما ًمٚمٜمي ظَم  ٦مُ صمَ ذه احل٤مدِ هَ  ٧ْم ًم٘مد يم٤مٟمَ 

 ٦مِ صمَ هذه احل٤مدِ  ؼمُ وقمِ  روُس ومدُ ، (1)ذًمَؽ  دَ ٕمْ سمَ  اهللِ ٌٞمؾِ ذم ؾَم  ٝم٤مدةَ اًمِمي  َل اًمذي ٟم٤م ڤ

٦م ُمي إُ  ُم٤م ٕمري٦مِ ف اًمتي ضُم وأوْ  زيمٞم٦مِ ٕم٤مين اًمتي وُمَ  سمٞم٦مِ ؾ اًمؽمي إْذ ومٞمٝم٤م ُمـ وؾم٤مِِ  :ُتَم ٓ شمٙم٤مدُ 

 ًْ  ٤م..ُم٤مِّن ه٤م وأزْ ّمقرِ قمُ  إًمٞمف قمغم ُمر   ٦مٍ ٛم٦م سمح٤مضَم ٚمِ اعم

ف ٕٟمي  :ٞمؿَ اًمٕمٔمِ  قاَب ٌقا ومٞمف اًمثي ًَ تَ ؿ ايمْ ػًما هلؿ أّني ف ظَم وُمٕمٜمك يمقٟمِ » :ي  خمنَم اًمزي  ىم٤مَل 

٦م ُمٜمٝم٤م ُمًت٘مٚمي  ةٍ واطمدَ  يمؾ   ،ة آي٦منْم ومٞمف صمًمن قمَ  ٧ْم وإٟمف ٟمزًمَ ، رةً سمئاًء ُمٌٞمٜم٤ًم وحمٜم٦ًم فم٤مهِ  يم٤منَ 

روقان اهلل  اعم١مُمٜملمَ  م  وشمٜمزيٌف ُٕ  ،وشمًٚمٞم٦ٌم ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  ؾمقلِ رَ  سمًم هق شمٕمٔمٞمٌؿ ًمِم٠منِ 

 ذٟم٤مه..ف أُ ع سمف ومٚمؿ متجي ٛمِ ؾَم  أو َؽ ؿ ذم ذًمِ عمـ شمٙمٚمي  قيٌؾ وَت ، ٞم٧ِم ٕهؾ اًمٌَ  ٝمػمٌ وشمٓمْ  ،قمٚمٞمٝم٤م

ًي   وآداٌب  ٙم٤ممٌ يٜمٞم٦م وأطْم وومقاُِد دِ  ٞم٤مُم٦مِ اًم٘مِ  إمم يقمِ  ٤مًملمَ واًمتي  ٤مُمٕملمَ َوقِمّدُة أًمٓم٤مف ًمٚم

 .(3)ٚمٞمٝم٤مت٠مُم  ك قمغم ُمُ ٗمَ ختْ  ٓ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ذم 19( ؾمٜم٦م سمـ أب اًمٕم٤مص ُمٞمٜمٞم٦م ويم٤من أُمػمهؿ ومٞمٝم٤م )قمثًمنذم ُمٕمريم٦م أر ڤاؾمتِمٝمد  (1)

 (.1/318، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»ظمئاوم٦م قمٛمر، اٟمٔمر: 

سمـ قمٛمر  ، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقدشاًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مِؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ» (3)

سمػموت  –، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب دياًمرزاق اعمٝم : قمٌد ت٘مٞمؼ - اخلقارزُمل اًمزخمنمي

(2/317-318 .) 
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
 .[11]ؾمقرة اًمٜمقر: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ} -6

 ِؽ اإلومْ  ؼمَ  يمِ اًمذي شمقممي  أني ، ُمٕمف ؿمؽي  اًمذي ٓ واًمٞم٘ملمَ  ،ومٞمف ري٦مَ ُمِ  اًمذي ٓ احلؼي  إني 

٦م َِم هبذا قمـ قم٤مِِ  واي٤مُت ت اًمر  رَ وسمذًمؽ شمٔم٤مهَ ، ٚمقلسمـ ؾَم  بّ سمـ أُ  اهلل قمٌدُ  :هق

٦مّمي ٦م اًم٘مِ ٌَ ل ص٤مطمِ وهِ  ڤ
 :ىمقًمف سم٤مٌب  :سم٘مقًمف $ ب اًمٌخ٤مري  وم٘مد سمقي ، (1)

ڤ ڤ ڤ } :... إمم أن ىم٤مل[11]ؾمقرة اًمٜمقر: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ}

ًَ  ؾم٤مَق  ؿي صمُ ، [11]ؾمقرة اًمٜمقر: {ڤ ڦ ڦ ڦ ڤ } ڤ قمـ قم٤مِِم٦مَ  :هٜمدِ سم

.. وقمٜمده أيًْم٤م ُمـ (3)ٚمقل(سمـ ؾَم  بّ سمـ أُ  اهلل قمٌدُ  :ىم٤مًم٧م [11]ؾمقرة اًمٜمقر: {ڤ ڤ

سمـ  اهلل قمٌدُ  ِؽ ؼم اإلومْ  يمِ اًمذي شمقممي  ويم٤منَ »: هريقمـ اًمز   (2)٤ًمنٞمْ سمـ يمَ  حرواي٦م ص٤مًمِ 

 .(4)شٚمقلؾَم  اسمـ بّ أُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م  –سمػموت  –( إلسمراهٞمؿ اًم٘مريٌل. ًمٌٜم٤من 337ش )ُمروي٤مت همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ» (1)

 ( 1992 - 1412اًمٓمٌٕم٦م إومم )  –اًمث٘م٤مومٞم٦م 

 ( يمت٤مب اًمتٗمًػم.6/84اًمٌخ٤مري ) (3)

، أسمق حمٛمد، وي٘م٤مل: أسمق احل٤مرث، ُمقمم سمٜمل همٗم٤مر، وي٘م٤مل: ُمقمم سمٜمل هق: ص٤مًمح سمـ يمٞم٤ًمن اعمدين (2)

قم٤مُمر، وي٘م٤مل: ُمقمم آل ُمٕمٞم٘مٞم٥م، اًمدود، وهق ُم١مدب وًمد قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، رأى قمٌد اهلل سمـ 

اًمزسمػم، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: ؾمٛمع ُمٜمٝمًم. وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أب 

٥م سمـ قمٌد اهلل اًمزسمػمي: يم٤من ُمقمم اُمرأة ُمـ دوس، ويم٤من قم٤معًم٤م، وٛمف قمٛمر سمـ ظمٞمثٛم٦م، قمـ ُمّمٕم

قمٌد اًمٕمزيز إمم ٟمٗمًف، وهق أُمػم، ومٙم٤من ي٠مظمذ قمٜمف، صمؿ سمٕم٨م إًمٞمف اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ، ومْمٛمف إمم 

اسمٜمف قمٌد اًمٕمزيز سمـ اًمقًمٞمد، ويم٤من ي٠مظمذ قمٜمف، ويم٤من ص٤مًمح ضم٤مُمًٕم٤م ُمـ احلدي٨م واًمٗم٘مف واعمروءة. 

إؾمًمقمٞمؾ: ؾمئؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمٜمف وم٘م٤مل: سمخ سمخ. وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ وىم٤مل طمرب سمـ 

ىمٚم٧م ًمف، يٕمٜمل ٕسمٞمف: ص٤مًمح سمـ يمٞم٤ًمن يمٞمػ روايتف قمـ اًمزهري؟ وم٘م٤مل: ص٤مًمح أيمؼم ُمـ 

(، 12/79) ، ًمٚمٛمزيشتذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل»اًمزهري: ىمد رأى ص٤مًمح اسمـ قمٛمر. يٜمٔمر: 

 (.414/ 1) ل، ًمٚمذهٌشؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»

 ( يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب طمدي٨م اإلومؽ. 1/96اًمٌخ٤مري ) (4)
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 ويم٤منَ » :هري  ـ اًمز  س قمَ قٟمُ ـ يُ قمَ  (3) ٞم٨م، واًمٚمي (1)ٞمًمنٚمَ سمـ ؾُم  حٚمٞمْ اي٦م ومُ وَ وذم رِ 

 .(2)شٚمقلسمـ ؾَم  بّ سمـ أُ  اهلل قمٌدُ   اإلومَؽ ذي شمقممي اًمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ أب اعمٖمػمة، واؾمٛمف راومع، وي٘م٤مل: ٟم٤مومع، سمـ طمٜملم اخلزاقمل، وي٘م٤مل، هق: ومٚمٞمح سمـ ؾمٚمٞمًمن  (1)

 ومٚمٞمح إؾمٚمٛمل، أسمق حيٞمك اعمدين، ُمقمم آل زيد سمـ اخلٓم٤مب. ىم٤مل اًمقاىمدي: قمٌٞمد سمـ طمٜملم قمؿ أب

سمـ ؾمٚمٞمًمن سمـ أب اعمٖمػمة واؾمٛمف قمٌد اعمٚمؽ، وومٚمٞمح ًم٘م٥م همٚم٥م قمٚمٞمف. وىم٤مل قم٤ٌمس اًمدوري، قمـ 

حيٞمك سمـ ُمٕملم: ًمٞمس سم٘مقي، وٓ حيت٩م سمحديثف، وهق دون اًمدراوردي. واًمدراوردي أصم٧ٌم 

ُمٜمف.وىم٤مل أسمق قمٌٞمد أضمري: ؾم٠مًم٧م أسم٤م داود: أسمٚمٖمؽ قمـ حيٞمك اسمـ ؾمٕمٞمد أٟمف يم٤من ي٘مِمٕمر ُمـ 

ٞمح؟ ىم٤مل: سمٚمٖمٜمل قمـ حيٞمك اسمـ ُمٕملم ىم٤مل: يم٤من أسمق يم٤مُمؾ ُمٔمٗمر سمـ ُمدرك يتٙمٚمؿ ذم أطم٤مدي٨م ومٚم

ومٚمٞمح، ىم٤مل أسمق يم٤مُمؾ: يم٤مٟمقا يرون أٟمف يتٜم٤مول رضم٤مل اًمزهري. ىم٤مل اًمذهٌل: وًمد: ذم آظمر أي٤مم 

، وُمت٤مسمٕم٦م، وهمػمه  ًٓ اًمّمح٤مسم٦م، وهق أؾمـ ُمـ ُم٤مًمؽ سم٘مٚمٞمؾ. وطمديثف ذم إصقل اًمًت٦م اؾمت٘مئا

ؾمػم أقمئام »(، 217/ 32، ًمٚمٛمزي)شذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملت»أىمقى ُمٜمف. يٜمٔمر: 

 (.213/ 7) ، ًمٚمذهٌلشاًمٜمٌئاء

سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٗمٝمٛمل، اإلُم٤مم، احل٤مومظ، ؿمٞمخ اإلؾمئام، وقم٤ممل اًمدي٤مر هق: اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد  (3)

ٞمؾ: ُمقمم سمـ صم٤مسم٧م سمـ اعمٍمي٦م، أسمق احل٤مرث اعمٍمي، ُمقمم قمٌد اًمرمحـ سمـ ظم٤مًمد سمـ ُم٤ًمومر، وىم

فم٤مقمـ ضمد قمٌد اًمرمحـ سمـ ظم٤مًمد سمـ ُم٤ًمومر، وروي قمـ اًمٚمٞم٨م أٟمف ىم٤مل ُمثؾ ذًمؽ، واعمِمٝمقر إٟمف 

ومٝمٛمل، وومٝمؿ ُمـ ىمٞمس قمٞمئان، وًمد سم٘مرىمِمٜمدة ىمري٦م قمغم ٟمحق أرسمٕم٦م ومراؾمخ ُمـ ُمٍم. ىم٤مل اسمـ 

يد، زهم٦ٌم: ؾمٛمٕم٧م اًمٚمٞم٨م ي٘مقل: ٟمحـ ُمـ أصٌٝم٤من، وم٤مؾمتقصقا هبؿ ظمػًما. وىم٤مل إؾمًمقمٞمؾ سمـ يز

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ي٘مقل: ًمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ُمـ أهؾ أصٌٝم٤من ُمـ ُم٤مرسملم. وىم٤مل حيٞمك سمـ 

سمٙمػم: ؾمٕمد أسمق اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ُمقمم ًم٘مريش وإٟمًم اومؽمض أسمقه ؾمٕمد وضمده واًمٚمٞم٨م ذم ومٝمؿ، يم٤من 

ديقاٟمف ومٞمٝمؿ، ومٜم٥ًم إمم ومٝمؿ، وأصٚمٝمؿ ُمـ أصٌٝم٤من. ذيمره حمٛمد سمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ 

ىم٤مل: ويم٤من ىمد اؾمت٘مؾ سم٤مًمٗمتقى ذم زُم٤مٟمف، ويم٤من صم٘م٦م، يمثػم احلدي٨م صحٞمحف، ويم٤من أهؾ ُمٍم، 

٤م ُمـ اًمرضم٤مل، ٟمٌٞمئًا، ؾمخٞم٤ًّم، ًمف وٞم٤موم٦م. وىم٤مل أمحد سمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمزهري: ؾمٛمٕم٧م  هيًّ

أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٠ًمل قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، وم٘م٤مل: صم٘م٦م صم٧ٌم. وىم٤مل طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق: ؾمئؾ أسمق قمٌد 

أطم٥م إًمٞمؽ قمـ اعم٘مؼمي أو اسمـ قمجئان قمـ اعم٘مؼمي؟ ىم٤مل: اسمـ قمجئان اظمتٚمط اهلل: اسمـ أب ذ٥ِم 

تذي٥م »قمٚمٞمف ؾمًمقمف ُمـ ؾمًمع أسمٞمف، وًمٞم٨م سمـ ؾمٕمد أطم٥م إزم ُمٜمٝمؿ ومٞمًم يروي قمـ اعم٘مؼمي. يٜمٔمر: 

 (.126/ 8، ًمٚمذهٌل)شؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء»(، 311/ 34، ًمٚمٛمزي)شاًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤مل

 ِمٝم٤مدات.( يمت٤مب اًم2/111اًمٌخ٤مري ) (2)
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 ويم٤منَ » :- هري  ٛمر يمٚمٞمٝمًم قمـ اًمز  ٕمْ قٟمس وُمَ يُ  ٦مِ ـ روايَ ُمِ ش ًٚمؿُمُ  حٞمحَص »وذم  

 .(1)شؾمٚمقل اسمـ بّ سمـ أُ  اهلل ه قمٌدُ ؼمَ  يمِ ذي شمقممي اًمي 

ُه هق قمٌْ اًمذي شمقممي  قمغم أني  ح٦مً ِو وا ٦مً دًٓمَ  شمدل   ومٝمذه إطم٤مدي٨ُم  سمـ  اهلل دُ  يِمؼَمَ

 أنْ  دَ لم سمٕمْ اهِ ٦م واًمؼَم ًمي ٌٞمتف سم٤مٕدِ ثْ ذا وشمَ ذم هَ  إمم اًمٙمئامِ  ٦مٍ ٤م سمح٤مضَم وُم٤م يمٜمي ، ٚمقلسمـ ؾَم  بّ أُ 

ًي  إمم أني  ِمػمُ يُ  ُم٤م رودُ ًمقٓ وُ ، ٦مِ ٌٞمثَ اخلَ  ٦مِ هذه اعم٘م٤مًمَ  ٥ُم ف ص٤مطمِ أٟمي  ٗم٤مَض اؾمتَ  سمـ  ٤منَ طم

 .(3)ه أيًْم٤مؼْم  يمِ ممـ شمقممي  ڤ٦م صم٤مصمَ سمـ أُ  حٓمَ ًْ ش، وُمِ حْ ضَم  سمٜم٧َم ٦م ٜمَ ٧م، ومَحْ صم٤مسمِ 

 وشمقممي  ،ِؽ اإلومْ  ٦مِ إذاقمَ  محٚم٦مَ  ٚمَؼ ـمْ قل هق اًمذي أَ ٚمُ سمـ ؾَم  بّ سمـ أُ  اهلل قمٌدُ  ًم٘مد يم٤منَ 

 ّم٦ٌمَ قمُ  ُؾ ق يٛمث  وهُ ، ٦مٛمَ أصمِ  ٘مٞم٤مِت واعمٚمتَ  اعمٜمتدي٤مِت  َؽ ه ُم٠مًوى ًمتٚمْ ويم٤مٟم٧م دارُ  ،فٕمٔمٛمَ ُمُ 

ًِ  هَ ذم واعمٜم٤موم٘ملمَ  اًمٞمٝمقدِ    َؾ طم٤مُمِ  ف يم٤منَ أٟمي  وُمعَ ، ةِ رَ اجل٤مِِ  ٤معم٦مِ اًمٔمي  ػمةِ ذه اعم
ِ
 ،٤مسمقرذا اًمٓمي هَ  ًمقاء

 ٦مِ ريمَ ف ذم اعمٕمْ ِّم خْ ٝمر سمَِم ؿ َئمْ ومٚمَ  :٦مِ اًم٤ٌمًمٖمَ  ٦مِ واحلٞمٓمَ  رِ اعم٤ميمِ  رِ ُمـ احلذَ  ٦مٍ قمغم هم٤ميَ  ف يم٤منَ  أٟمي ٓي إ

ة ارَ ح َذ دَ ف اًمذي ي٘مْ ٜمي ًمٙمِ  ٟمك،ذم اًمز   ٦مَ َِم قم٤مِِ  قعِ سمقىمُ  ُح ومل يٙمـ يٍم  ، يره٤مدِ ف اًمذي يُ ٜمي ًمٙمِ 

ڇ ڇ ڇ ڍ } ًمف دَ قمٚمٞمف وٓ ؿم٤مهِ  ًمٞمَؾ دَ  ومٞمًم ٓ ًمقغِ واًمقُ  قضِ ًمٚمخَ  احلدي٨ِم 

 .[12]ؾمقرة اًمٜمقر: {ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

، سمف قمٚمٞمف ومُٞم٘م٤مم قمٚمٞمف احلد   ذُ ُي١ماظَم  ُم٤م ٦مً ٞمَ قمئاٟمِ  ْؾ ؿ ي٘مُ ومٚمَ ، ٕمٚم٥ِم اًمثي  وهم٤منَ رَ  إٟمف يروغُ 

إمم  ُؾ ويِّم  ،فومُ ًمف هدَ  ُؼ يتح٘مي  سمحٞم٨ُم ، ٨ٌِم ف ُمـ اخلُ ٓمٞمٓمُ وختْ  ةِ ه ُمـ اعمٝم٤مرَ دسمػمُ شمَ  ومٙم٤منَ 

ف يم٤من ُمـ وراِِ  اهللَ ًمقٓ أني ، خيت٤مر ُم٘متئًا  يمٞمَػ  َف ًم٘مد قمرَ ، إًمٞمف ةٍ إؿم٤مرَ  ٖم٤مه دونَ ُمٌتَ 

 .(2)اعمًٚمٛم٦م راقمًٞم٤م ٦مِ وًمٚمجًمقمَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصصًًم قًمف قم٤مؾُم وًمرَ  ،٤مف طم٤مومٔمً يٜمِ دِ ٤م، وًمِ ٞمٓمً حُم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يمت٤مب اًمتقسم٦م.8/113ش )صحٞمح ُمًٚمؿ» (1)

-337، ُمـ )شُمروي٤مت همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ»وهٜم٤مك ُمزيد شمٗمّمٞمؾ وت٘مٞمؼ ذم اعم٠ًمًم٦م ذم رؾم٤مًم٦م  (3)

324 .) 

 ( سمتٍمف. 361-1/364ش )ذم فمئال اًم٘مرآن»اٟمٔمر:  (2)
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 :ٝم٤مِج قمغم اعمٜمْ  ُم٣م إطمٗم٤مدُ  -7

ـِ  ٗم٤مدُ ٣م أطْم ٝم٤م ُمَ ًِ ٟمٗمْ  ٦مِ اوهمَ واعمرَ  رِ اعمٙمْ  ٦مِ ف.. وسمّمٗمَ ريؼ ذاشمِ وقمغم اًمٓمي  ٚمقل قمغم ؾَم  اسم

 ٧م هلؿ ومرٌص صمٛمٞمٜم٦مٌ حَ ٜمَ ٝمؿ وؾَم ٜم٤مىمُ ت أقمْ فمٝمرَ  وم٢مذا ُم٤م :ئامٍ فمَ  ٞمُش ؿ ظمٗم٤مومِ إّني ، اعمٜمٝم٤مِج 

، هؿػمِ قا وًمٙمـ سمٞمِد همَ ٜمُ وـمٕمَ ، يٍح ٍْم شمَ  ٓ ٛمٞمٍح ٚمْ وًمٙمـ سمتَ  ،صمقاتدي  ٦مٌ ُمت٤مطَم  وجم٤مٌٓت 

وطمتك ، ٦مٕمَ ضْم اًمري  طي ٝمؿ ظَم ًِ ٜمقا ٕٟمٗمُ ٛمَ ًمٞمْْم ، ؿقاهُ ؾِم  فمٞمِػ قْ وا وًمٙمـ سمتَ روا ويم٤مدُ ودسمي 

ؿ ذم ُت أَ رْ وضَم  ػمةُ ٝمؿ إظِم و٤مقمُ أوْ  ٧ْم وإن يم٤مٟمَ ، قاٛمُ قا وشمٙمٚمي ىم٤مًمُ  قمغم ُم٤م ونَ ُي١ماظمذُ  ٓ

 ،٦مِ ٗمَ إمم اعمٙم٤مؿَم  قري٦مَ واًمتي  ،ٍميِح إمم اًمتي  ٕمريَض اًمتي  ْت زَ دم٤موَ ٦م اعمٕم٤مسة ٜمَ ُمِ إزْ 

 :ومٛمٜمٝم٤م ةٌ ذًمؽ يمثػمَ  دُ وؿمقاهِ 

 ةً راءَ ىمِ  ديدٍ رآن ُمـ ضَم اًم٘مُ  ةِ راءَ ىمِ  ةَ إقم٤مدَ  إني  :د أريمقن( )حمٛمي ٍْم اًمٕمَ  ٦مُ ًٞمٚمٛمَ ُمُ  ـ ي٘مقُل 

ٜمٝم٤م ُمـ تل ٓسمد ُمِ  اًمي وممقة إُ ٓمْ ٞمدي٦م هل اخلُ ٚمِ ديقًمقضمّٞم٦م شم٘مْ يْ أَ  ةً ىمراءَ  ٓ ّم٦مً ٦م ُمتخّم  ٟم٘مديي 

 ةَ راءَ ذه اًم٘مِ هَ  .. إني ٦مِ ٦م اإلؾمئاُمٞمي رسمٞمي ٦م اًمٕمَ خّمٞمي ًمٚمِمي  ٗمّز ري واًمٜمي ٙمْ ٜم٤مخ اًمٗمِ ؿ اعمُ ٝمْ ؾ ومَ أضْم 

 رُ ٙمْ ف اًمٗمِ ٕمَ ٘مدّي اًمذي ىمٓمَ ٚمًٗمل واًمٜمي اًمٗمَ  اعم٤ًمرِ  يمؾي  ذم آقمت٤ٌمرِ  شم٠مظمذَ  نْ َٕ  ُمْمٓمرةٌ 

احل٤مل )سمٙم٤مرل  ا سمٓمٌٞمٕم٦مِ واٟمتٝم٤مء )سمٗمرويد( ُمرورً  ،ُمـ )ٟمٞمتِمف( اًمٖمرب اسمتداءً 

 .(1)ُم٤مريمس(

ٌَ ٤م ـمف طُم أُمي  ٦م أداب ًمف سمٙمٚمٞمي  ةٍ ذم حم٤مَض  ّمػمة( ومٞم٘مقُل ٍم واًمٌَ ًلم )أقمٛمك اًم

ٓي  اًم٘مرآنُ  ًمٞمَس » :ٕمر اجل٤مهكم٦م اًمِم  وجي  دَ ( سمٕمْ 1938-1937 اًمزقمٗمران )ٍْم سم٘مَ   إ

رى قمٚمٞمٝم٤م، واًمٕمٚمُؿ جُيْ  أن جُيرى قمٚمٞمف ُم٤م ٥ُم ومٞمجِ  :٘مدِ ًمٚمٜمي  ٦مِ ٕمَ اخل٤مِو  ت٥ِم اًمٙمُ  يمت٤مسًم٤م يمُٙمؾ  

وه ؼِمُ شمٕمتَ  وّن٤م، وأنْ رُ ف اًمتل شمتّمقي تِ ٔمر ّن٤مًِٞم٤م قمـ ىمداؾَم شَمٍِمومقا اًمٜمي  حُيت ُؿ قمٚمٞمٙمؿ أنْ 

ء ُمـ َر  دِ ٘مْ ُمٜمٙمؿ سمٜمَ  دٍ يمؾ  واطمِ  خيتصي  أنْ  ٥ُم تٙمؿ، وجيِ ٛمَ ومت٘مقًمقن ومٞمف يمٚمِ  ،٤ميمت٤مسًم٤م قم٤مديًّ 

َ  ،هذا اًمٙمت٤مب  ي٠مظمُذه قمٚمٞمف(. ُم٤م ويٌلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٜمنم اًمدوزم  ، حمًـ اعمٞمكم، دارشفم٤مهرة اًمٞم٤ًمر اإلؾمئاُمل دراؾم٦م تٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م ٕـمروطم٤مت» (1)

 (.43-41، )1414/1992 - سم٤مًمري٤مض
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ـٌ دِ  رآنُ وم٤مًم٘مُ  نْ وي٘مقل: وإذَ  ذه اعمحٚمّٞم٦م ه ذم هَ رُ ٓمَ ف وظَم تُ ىمٞمٛمَ  قم٤معمل   إٟم٤ًمينٌ  ٓ حمكم   ي

ُيٕمد  شمٕمٌػًما  ًمَؽ وًمذَ  ،ومٞمٝم٤م ٝم٤م وقم٤مَش ف اًمتل قم٤مؿَم ًرا سمحٞم٤مشمِ ص٤مطمٌف ُمت٠مصم   فُ ده٤م، ىم٤مًمَ وطْم 

٤م أٟمي ه احلٞم٤مةِ ذِ ص٤مدىًم٤م قمـ هَ  ٤م هدوًم٤م قم٤مُمًّ  ؿَ ؾُم يرْ  أو ،٦مِ اًمٕمرسمٞمي  احلٞم٤مةِ  همػمَ  ُؾ ف يٛمث  ، أُمي

ـٌ ف دِ ، إٟمي ؼٍّ ذًمؽ سمحَ  َس ، ومٚمٞمْ ٤ًمنِ ًملٟم ُُم١مًميػ،  رآنُ واًم٘مُ  ،هلٞم٤ًّمإ٤م طمٞمً وَ  وًمٞمَس  ،سمنمي   ي

ذم  ةِ يرَ ف اجلزِ ٌْ ودة ذم ؿِم دُ اعمحْ  رِب اًمٕمَ  ؾ طمٞم٤مةَ ث  ف يٛمَ ف سم٠مٟمي ؾ شم٠مًمٞمٗمُ وُيٛمث   ،دُٗمف حمٛمي وُم١مًم  

پ ڀ }، (1)٦م واًمديٜمٞم٦م(يي تّم٤مدِ ٦م وآىمْ ٞمي طمٞم٤مت٤م اعمختٚمٗم٦م ـ اًمًٞم٤مؾِم  ٤مه٤مٍت ادم  

 .[1]ؾمقرة اًمٙمٝمػ: {ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ة دَ ًمٚمقطْم  ُض رِ !! اعمٕم٤م-هٙمذا زقمٛمقا  –)أؾمت٤مذ اجلٞمؾ(  (3)ًٞمد٤م أمحد ًمٓمٗمل اًمي ـ أُمي 

 سمٞم٤منِ ذم  لٗميٙمْ  ،٦مرقمقٟمٞمي رة اًمٗمُ ٕمْ واًمٜمي  ، ًمٚمٛمٍميلم(ٍْم ٕم٤مر )ُمِ ؿِم  ٥ُم وص٤مطمِ  ،٦ماإلؾمئاُمٞمي 

ـَ اًمد   قمغم أني  ؾمتقرِ اًمد   ٟمصي  يّمُػ  ف يم٤منَ ٦م أٟمي ٦م اإلؾمئاُمٞمي قمداِف ًمٚمٝمقيي   وًم٦مِ ًمٚمدي  ؾمٛملي اًمري  ي

ـِ ف إمم يقم اًمد  ٘مُ ١موم(.. ويٙمٗمٞمف هذا قم٤مًرا يئاطمِ اعمِْم  ص  )اًمٜمي  :سم٠مٟمف ئامُ هق اإلؾْم   .ي

اًمٕمرب ذاك اًمذي  ِب إدَ  ٛمٞمدِ قمَ  وسملمَ  ،هذا اجلٞمؾِ  ؾمت٤مذِ ٦م سملم أُ ُمي إُ  ٧ِم د و٤مقمَ ـ ًم٘مَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ٕٟمقر اجلٜمدي. 187-186-181حم٤ميمٛم٦م ـمف طمًلم ) (1)

م(: رِٞمس جمٛمع اًمٚمٖم٦م  1962 - 1871هـ =  1283 - 1388)أمحد ًمٓمٗمل سمـ اًمًٞمد أب قمكم  (3)

د ذم ىمري٦م )سمرىملم( سمٛمريمز )اًمًٜمٌئاويـ( سمٛمٍم، ًمِ ٧م سم٠مؾمت٤مذ اجلٞمؾ. وُ ٜمٕمَ اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘م٤مهرة. ويُ 

(، وقمٛمؾ ذم اعمح٤مُم٤مة. وؿم٤مرك ذم شم٠مًمٞمػ طمزب 1889وخترج سمٛمدرؾم٦م احل٘مقق ذم اًم٘م٤مهرة )

ويم٤من ُمـ  1914ومٙم٤من أُمٞمٜمف، وطمرر صحٞمٗمتف )اجلريدة( يقُمٞم٦م إمم ؾمٜم٦م  1918)إُم٦م( ؾمٜم٦م 

ل إمم )إطمرار أقمْم٤مء احلزب اًمقـمٜمل اًم٘مدُم٤مء، وُمـ أقمْم٤مء )اًمقومد اعمٍمي(، وتق

ومٛمديًرا ًمٚمج٤مُمٕم٦م قمدة ُمرات، صمؿ وزيًرا  ، ُمديًرا ًمدار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦ملم  اًمدؾمتقريلم(، وقمُ 

٤م 1949( ومٕمْمقا سمٛمجٚمس اًمِمٞمقخ )1946ًمٚمٛمٕم٤مرف، واًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م ) ًً (، ويم٤من شمٕمٞمٞمٜمف رِٞم

مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين  واؾمتٛمر ومٞمف إمم أن شمقذم، سم٤مًم٘م٤مهرة. شم٠مصمر سمٛمئازُم٦م 1941عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ؾمٜم٦م 

اًمٙمقن  -اًمًٞم٤مؾم٦م  -ُمدة ذم اؾمتٜمٌقل، وسم٘مراءة يمت٥م أرؾمٓمق، وُٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م: قمٚمؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م 

 (. 413 /3(، ُمرآة اًمٕمٍم )311/ 1إظمئاق. يٜمٔمر: إقمئام ًمٚمزريمكم ) -واًمٗم٤ًمد 
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ـَ اًمد   إني » :ىم٤مل  ط يمجُ ؿ وم٘مَ ُيٕمٚمي  أنْ  جي٥ُم  لي اإلؾمئاُمِ  ي
ٍ
ـٍ يمدِ  قُمل ٤ٓمريخ اًم٘مَ ُمـ اًمتي  زء  ي

 ٦مِ احلديثَ  ةِ ذم احلْم٤مرَ  ْح ٚمُ شمّْم  دْ يٜمٞم٦م مل شمٕمُ اًمد   قاٟملمَ وم٤مًم٘مَ ، اِع ًمٚمٌنَم اًمنمي  سملمَ  َل ٟمزَ  هلّل إ

 ٞمؿ احلٞم٤مةِ ٛمِ ذم َص  ٘مك اإلؾمئامُ يٌْ  أنْ  جيقزُ  ؽ ًٓمِ وًمذَ  ،ٙم٤ممِ وإطْم  ئاِق ًمألظْم  يم٠مؾم٤مسٍ 

  ً  .(1)شيـزل قمـ اًمد  ٕمْ ٦م دُمّدد سمٛمَ ُمي وم٤مُٕ  ،يـيد اًمد  دِ جْ ٚمؼ ًمتَ ٜمٓمَ يمٛمُ  خذَ تي يُ  ٦م! أوٞم٤مؾمٞمي اًم

د د  يِم» :ًمف ومٞم٘مقل ذم يمت٤مٍب  -وًمٞمس سمّم٤مدق-ق اًمٕمٔمؿ يمتقر ص٤مدِ ٤م اًمد  ـ أُمي 

ـٌ ظم٤ملٍ  ئامَ اإلؾْم  أني ؿ قمغم ٚمْ واًمٕمِ  اإلؾمئامِ  سملمَ  ؼ اًمت٤مم  قاومِ قن سم٤مًمتي ٚمُ اًم٘م٤مِِ  ُمـ  دي

هذا  صٝم٤مي٦م.. ًمٜمٛمحّ ؿ واطمٌد ذم اًمٜم  ٚمْ ق واًمٕمِ ف هُ أٟمي  سم٤مقمت٤ٌمرِ ، ػمراوم٤مت وإؾم٤مـمِ اخلُ 

 ُمـ اًمد  قم٤مء اًمتي آد  
ٍ
 .(3)شدة مت٤مًُم٤محمدي  ف إمم ُم٠ًمًم٦مٍ ٦م سم٢مطم٤مًمتِ ىمي قومٞم٘مل سمٌمء

ً   ٦مَ ٙمَ ئاِِ اعم أُمرَ  ؿي صمُ  ُمـ ـملمٍ  ؼ آدمَ ظمٚمَ  اهللَ أني  :ُمثئًا  ذم اًم٘مرآنِ  ضم٤مءَ  ، جقد ًمفسم٤مًم

 ًَ ٓي جُ وم ٓمقرة ؾْم ٦م أُ ّمي ؾ هذه اًم٘مِ ٦م.. هؾ شمِمٙم  ه ُمـ اجلٜمي دِ رْ قم٤م اهلل إمم ـمَ مم٤م دَ  ٚمٞمَس  إسمْ دوا إ

ذم  هؾ ُيٗمؽمُض ، ٘ملم وًمٞمس ظمٓم٤مسم٦مً ًدا وطم٤مؾمًًم ُمـ اعمقومي ضمقاسًم٤م حمدي  !.. ٟمريدُ ؟أم ٓ

٧م ٕمَ صم٦م وىمَ ؾ هذه احل٤مدِ ثْ ُمِ  ـ سم٠مني ينْم اًمٕمِ  نِ رْ ّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مَ ذم اًمٜم   دَ ٘مِ يٕمتَ  اعمًٚمؿ أنْ 

ؼ ٚمِ وشمٜمٓمَ ، ٤مىًم٤م شم٤مُمًّ دْ ٦م ِص ىمَ رآٟمٞم٦م ص٤مدِ ٦م اًم٘مُ ّمي ه اًم٘مِ ذِ ٧م هَ يم٤مٟمَ  إنْ  ؟قناًمٙمَ  ومٕمئًا ذم شم٤مريِخ 

 شمٜم٤مىمًْم٤م سحًي٤م ُمع يمؾ   ُض إّن٤م شمتٜم٤مىمَ  ُمـ اًم٘مقلِ  ومئا سمدي ، خيفقن وشم٤مرِ ع اًمٙمَ قمغم واىمِ 

ذم  قمغم وئالٍ  احلدي٨َم  ؿَ ٚمْ اًمٕمِ  سم٠مني  تٜمت٤مِج ب قمٜمدٍِذ ُمـ آؾمٝمرَ وٓ ُمَ ، ٦مٛمٞمي ٚمْ ومٜم٤م اًمٕمِ ُمٕم٤مرِ 

 رِ ذم ٟمٔمَ  -إذن  ع ومًمذا شمٙمقنُ قمغم اًمقاىمِ  ٦مُ اًم٘مرآٟمٞمي  ٦مُ ّمي ؼ اًم٘مِ ٌِ وإن مل شمٜمٓمَ ، ٦مْمٞمي هذه اًم٘مَ 

 .(2)شقرة مجٞمٚم٦مٓمُ ؾْم إن مل شمٙمـ أُ  -٘ملماعمقومي 

ٹ }: ىمديًًم اًمذيـ ىم٤مًمقا قمـ اًم٘مرآنِ  اعمنميملمَ  ق ىمقُل هُ  ري  ٗمْ اًمٙمُ  وهذا اًم٘مقُل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 81- 79، )م1981-هـ1411، حمٛمد اًمٖمزازم، دُمِمؼ، دار اًم٘مٚمؿ، شقمٚمؾ وأدوي٦م» (1)

 ( ًمّم٤مدق اًمٕمٔمؿ. 26، )صشٟم٘مد اًمٗمٙمر اًمديٜمل» (3)

 (. 34-32، )صشيمٚمٝمؿ ؾمٚمًمن رؿمدي» (2)
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 .[6-4]ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: {ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک

 :قمـ اًم٘مرآنِ  ي٘مقُل  وهذا اًمديمتقر ٟمٍم أسمق زيد اعمرشمدّ  -

ـ  ر اجل٤مهكمّ ٕمْ سمٞمٜمف وسملم اًمِم   ًمف! وإني  ٦مَ ىمداؾَم  إٟمف ٟمص  سمنمي  وُمٜمت٩ٌم صم٘م٤مذٌم ٓ

ٚمٞمؼ ٕمْ إمم شمَ  تت٤مُج  ف اًمتل ٕٓم٤مًمٞمؽ ـ ؿمًٌٝم٤م يمٌػًما! وسمٜمّص قم٤ٌمراشمِ ر اًمّمي ٕمْ ٦م ؿِم وظم٤مصي 

، فٞمٛمُ ُمٗم٤مهِ  ٧ْم ف صٞمٖمَ تِ ف وصم٘م٤مومَ تِ ٖمَ )اًم٘مرآن( وُمـ ًمُ  ّص ن اًمٜمي ع شمٙمقي ُمـ اًمقاىمِ  :ي٘مقل

ًٓ  عُ .. اًمقاىمِ اًمٜمصي  هق اًمذي أٟمت٩َم  عُ وم٤مًمقاىمِ   .(1)شواًمقاىمع أظمػًما، واًمقاىمع صم٤مٟمًٞم٤م، أو

، ٜمؼميد قمَ رِ ومٝم٤م هل شمٖمْ ، ذم اًم٤ٌمـمؾِ  ر وًم٩مي ٗمْ ذم اًمٙمُ  ـ ظم٤مَض ٤ًمء ومٞمف ُمَ وطمتك قم٤ممل اًمٜم  

ذم  اعمد   قاُت ُملم اخلقزم ـ ورؾم٤مًمتٝم٤م )أْص ـ ُمدرؾم٦م أَ  ؾِ ٔمَ رة احلٜمْ جَ ؿَم  رة ُمـ صمٛمراِت ٛمَ صمَ 

ُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ ؾمقَل رَ  ٜمؼم( أني ريد قمَ ٖمْ (. زقمٛم٧م )شمَ اًم٘مرآنِ  قيدِ دمْ  ُل ذم يم٤من ُيٖمػم   وُيٌد 

اهلل  ؾمقلِ رَ  ٖمٞمػم واًمتٌديؾ قمغم يدِ ًمٚمتي  ْض اًمٜمصي اًم٘مرآين مل يتٕمري  وأني ، اًمَ٘مَّمِص اًم٘مرآين

 ح٤مسم٦م.ض هلذا اًمتٖمٞمػم قمغم أيدي اًمّمي سمؾ شمٕمري  ،هدَ وطْم 

 رضم٦مَ حٝم٤م اًمدي ٜمْ ػ قمـ ُمَ ٦م سم٤مًمتقىم  ٕمَ اجل٤مُمِ  (3) د حمٛمد طمًلميمتقر حمٛمي اًمد   وعم٤م ـم٤مًم٥َم  

ؼم  يمِ وشمقممي ، يمتقر حمٛمد حمٛمد طمًلمقمغم اًمد   اًمنم   ع أقمقانُ ؿمٜمي ، ٧م اجل٤مُمٕم٦مواؾمتج٤مسمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ًمٜمٍم طم٤مُمد أب زيد. 16ُمٗمٝمقم اًمـ)صص (1)

هق أدي٥م إؾمئاُمل ُمٍمي، همػم ُمٙمثر ذم ُمٞمدان اًمٙمت٤مسم٦م، ًمٙمٜمف رصلم إداء، ُم٘متدر ذم اؾمتٞمٗم٤مء  (3)

اًمذي ردي ومٞمف قمغم ـمف ش  إدب اعمٕم٤مسآدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم»ضمقاٟم٥م ُم٤م يٓمرىمف، أسمرز ُم١مًمٗم٤مشمف: 

ادم٤مه٤مت هداُم٦م ذم اًمٗمٙمر اًمٕمرب »، وشاًمروطمٞم٦م احلديث٦م طم٘مٞم٘متٝم٤م وأهداومٝم٤م»طمًلم وهمػمه، و

وهق  -ي٘مقل اًمديمتقر اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ طمًلم ش. طمّمقٟمٜم٤م ُمٝمددة ُمـ اًمداظمؾ»، وشاعمٕم٤مس

٤ًٌم رومٞم٘مف ذم يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمري٤مض عمدة ؾمٌٕم٦م أقمقام شم٘مر واًمٜم٤مفمر إمم يمتٌف سمئا اؾمتثٜم٤مء جيد : »-ي

ٞمي٥َم ُمٞمداّن٤م يمثػمون، أو أّن٤م ُمقوققم٤مت ذات طم٤ًمؾمٞم٦م ذم  أّن٤م مجٞمًٕم٤م ُمـ اعمقوققم٤مت اًمتل َتَ

شمٙمٛمٚم٦م ». يٜمٔمر: شاعمٞم٤مديـ اًمٗمٙمري٦م: ومٝمؾ شمًتٓمٞمع تًس قمٚم٦م هذا آدم٤مه وإؾم٤ٌمب اًمداومٕم٦م إًمٞمف

 (.143)صش ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم
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 ٦مُ ٧م احلٛمٚمَ ٛمَ وشمزقمي ، قمٚمٞمٝم٤م حمٛمقد أُملم اًمٕم٤ممل )اعمّمقر( اًمتل ُينمُف  ٦مُ ٦م جمٚمي ٚمَ هذه احلٛمْ 

.. (3()1)م37/1/1966ذم )جمٚم٦م اعمّمقر( ذم  أْت سمدَ  ٜم٦م اًمًٕمٞمد( سمٛم٘م٤مٍٓت )أُمٞم

ٓي  هذه اعم٘مقٓت ُم٤م  ؿ هل١مُ تئاـمِ ُمُ  رٍ حْ ُمـ سمَ  اٌت وىمٓمرَ  ،ٞمضٍ ُمـ ومَ   همٞمٌض هل إ
ِ
 ٓء

ـَ اًمٜمي  لم ذم اًمّمػ  اعمٜمدؾم    .(2)ؿ ذًمؽك هلُ وأٟمي  ،اإلؾمئامِ  ٛمقدِ ًمٕمَ  ٤مظمري

 :ٚمقلسمـ ؾَم  سمـ أبّ  اهلل قمٌدِ  ِػ ُمـ ُمقاىمِ  -8
ؿ وشمزقمي  ،ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقلِ اًمري  ر إيذاءَ ٚمقل اًمذي شمّمدي سمـ ؾَم  بسمـ أُ  اهلل قمٌدِ  ِػ ُمـ ُمقاىمِ  -

 ضمؾ ىمقَل ر ذم هذا اًمري ٟمتذيمي ، ٦مَ واعمِم٘مي  ٧َم اًمٕمٜمَ  ف ُمٜمف اعمًٚمٛمقنَ وواضَم  ،٦مِ ذم اعمديٜمَ  ٘ملمَ اعمٜم٤مومِ 

اهلل  ومَ٘مِدَم رؾمقُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ ُمف اهلل ًمرؾمقلِ يقًُم٤م ىمدي ، ٕم٤مثيقم سمُ  يم٤منَ » :ڤ ٦مَ قم٤مَِِم 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ًمرؾمقلِ  ُمف اهللُ رطمقا وم٘مدي وضُم ، (4)ؿواُتُ ٧م َه ٚمَ تِ هؿ وىمُ ١مُ ُمٚمَ  ؽمَق وىمد اومْ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ـ يم٤منَ ؾ ُمَ تْ سم٘مَ  قمقةَ هلذه اًمدي  ۴ د اهلُلُمٝمي  طمٞم٨ُم  :(1)قهلؿ اإلؾمئامذم دظُم 

ـُ  ي٘مقُل ، ذم اإلؾمئامِ  ظمَؾ أن يدْ  ُػ  وي٠مٟمَ يتٙمؼمي  ؾ ُمٜمٝم٤م ُمـ تِ وم٘مُ  :$ر طمجَ  اسم

ـُ  ٓ ـ يم٤منَ رهؿ ُمَ أيم٤مسمِ  يٙمقن  ك ٓطمتي  ذم اإلؾمئامِ  َؾ يدظُم  أنْ  ُػ  وي٠مٟمَ أي: يتٙمؼمي ، ي١مُم

سمـ  أب   اسمـ اهللِ دُ حق قمٌْ غم هذا اًمٜمي ـ قمَ ل ُمٜمٝمؿ ُمَ سم٘مِ  وىمد يم٤منَ ، هؿ همػمِ ٙمْ طُم  ٧َم تْ 

 ..(6)شؾمٚمقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ًمٚمديمتقر حمٛمد حمٛمد طمًلم. ،(313ـ اًمداظمؾ )طمّمقٟمٜم٤م ُمٝمددة ُم (1)

ًمٚمِمٞمخ اًمًّٞمد اًمٕمٗم٤مين،  ،هذه اًمٜمّمقص اًمٙمٗمري٦م ُمًتٗم٤مدة ُمـ اًمًٗمر اعم٤ٌمرك ذي إرسمع جمٚمدات (3)

 ش. واحمٛمداه»وظمّمقًص٤م اعمجٚمد اًمث٤مين، واؾمٛمف: 

، ًمٚمديمتقر شآٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم ومٙمر احلداصم٦م»وعمزيد اـمئاع قمغم ُم٘مقٓت اًم٘مقم وم٤مٟمٔمر:  (2)

 س اًمٖم٤مُمدي.سمـ ٟم٤م ٞمدؾمٕم

ُٙمْؿ،  (4) ْوَن، أي: ي٘متؾ َهي  ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: وُمٜمف احلدي٨م: أٟمف ىم٤مل ٕصح٤مسمف يقم أطمد اًمٞمقم شُمَني

اَتؿ وُمٜمٝمؿ اعمثٜمك سمـ  وم٘متؾ محزة، روقان اهلل قمٚمٞمف. وذم احلدي٨م: عم٤م طمي سمٜمل ؿمٞم٤ٌمن ويمٚمؿ َهَ

و اُة قَمغَم َهَ ات: وُمٜمف طمدي٨م إٟمّم٤مر: اومؽمق ُمٚم١مهؿ طم٤مرصم٦م، أي أذاومٝمؿ. ىم٤مل: وجيٛمع اًمني

َواُتؿ، أي: أذاومٝمؿ. يٜمٔمر:   (.282/ 14ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»وىمتٚم٧م َهَ

 (. 2166أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: ومْم٤مِؾ اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب: ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر، سمرىمؿ: ) (1)

 (. 7/111، ٓسمـ طمجر )شومتح اًم٤ٌمري» (6)
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 وٟمًتٗمٞمد ُمـ هذا أُمريـ:

 أنْ  ـِ ُمِ وقمغم اعم١مْ  ،يـهذا اًمد   رَ  أُمْ هق اًمذي يتقممي  ۴ اهللَ أني  إول:

 رُح ٗمْ ًمٙمل يَ ، ٦مِ ذم اعمديٜمَ  ت٤مَل هذا اًم٘مِ  ٥َم هق اًمذي يمتَ  ۴ وم٤مهلُل، ٕؾم٤ٌمَب ا َؾ يٗمٕمَ 

 دَ سمٕمْ  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقلِ سم٤مًمري  ٝمؿ اهللُ ٕمَ ٛمَ جيْ  ويرضمقا أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقلِ اًمري  ٚم٦مِ سمٛم٘م٤مسمَ  ڤ إٟمّم٤مرُ 

 زيُؾ يُ  ُم٤م ت٤ملِ ذم هذا اًم٘مِ  َؾ ق ؾمٌح٤مٟمف اًمذي ضمٕمَ وهُ ، سمٞمٜمٝمؿ عَ اُمل اًمذي وىمَ ٟمزاقمٝمؿ اًمدي 

 سمـ أبّ  د اهللِ ٌْ ث٤مل قمَ اعمأل أُمْ  ؿ أوًمئَؽ وهُ ، ذم اعمديٜم٦مِ  قمقةِ اًمدي  ٤ٌمِت ُمـ قم٘مَ  ٦مً قم٘مٌَ 

ٝمؿ قمغم َْم سمٕمْ  اعمديٜم٦مِ  َؾ أهْ  طَ ؾمٚمي  طمٞم٨ُم  :٦مَ ؾ ذم ُمٙمي ٝمْ وأُمث٤مل أب ضَم  ،٦مِ ٚمقل ذم اعمديٜمَ ؾَم  اسمـ

قًمقن وحيُ  ئامِ ذم اإلؾْم  ظمقلِ ُمـ اًمد   قنَ ٗمُ ون وي٠مٟمَ اًمذيـ يتٙمؼمي  اًمٙم٤ٌمرُ  َؾ تَ ٘مْ ًمٞمُ  :سمٕمضٍ 

 ومٞمف. ظمقلِ ًمد  ػمهؿ ُمـ اهمَ  دونَ 

 اهللِ  ٛم٦مَ ٕمْ ٟمِ  رَ ًمٙمل ٟمتذيمي ، قعوهق ُمـ هذا اًمٜمي  ،ٚمقلؾَم  اسمـ بّ سمـ أُ  اهلل قمٌدِ  سم٘م٤مءُ  اًمث٤مين:

 ث٤ملِ ـ أُمْ ات ُمِ اًمٕمنَم  وأني  ،قمقةهلذه اًمدي  ۴اهلل  ٦مَ رقم٤ميَ  وٟمٕمرَف  ۴

ف قًمِ ىمَ  ُمثَؾ  ؾمٞم٘مقًمقنَ  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقلِ لء اًمري تك جمِ طَم  احلٞم٤مةِ  ٞمدِ أّب يم٤مٟمقا ًمق سم٘مقا قمغم ىمَ  اسمـ

ـي ، فٚمِ ٕمْ ؾ ومِ ثْ ٚمقن ُمِ ٕمَ ويٗمْ   ،ٓء١مُ هَ  ؿ ذي يمٗم٤مهُ  ُمٜملمَ ١مْ ه ًمٚمٛمُ ٍْمِ ه وٟمَ سمػمِ ف سمتدْ ٌح٤مٟمَ ؾُم  اهللَ ًمٙم

گ گگ ڳ ڳ } :ف ي٘مقلٌح٤مٟمَ ؾُم  واهلُل ،ر هبؿًدا ُمٜمٝمؿ يذيم  ٘مك واطمِ وأسمْ 

[127]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڳ
(1). 

 .{ژ ژڑ} -9 

قمٚمٞمٝمًم اًمّمئاة  قطٍ وًمُ  قٍح رأت ٟمُ ك اُمْ ٦م طمتي َِم سم٤مًمٗم٤مطمِ  ٟمٌلٍّ  ُض رْ قمِ  ذْف ٘مْ ّٟمف مل يُ إ

ک ک ک گ گ گ گ } :اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ًم يم٤منَ وإٟمي ، واًمًئام

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .[11]ؾمقرة اًمتحريؿ: {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ  1434 –اًمٓمٌٕم٦م إومم  –اًمري٤مض ( ًمٚمديمتقر/ زيد اًمزيد. 481-479ش )وم٘مف اًمًػمة» (1)



 542 

 

 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

مل  :أي: ذم اإليًمنِ  ،{ں}» :شمٕم٤ممم فِ ىمقًمِ  قمٜمدَ  $يمثػم  ىم٤مل اسمـ

ع ومَ ف ؿمٞمًئ٤م وٓ دَ ؿ جُيِد ذًمؽ يمٚم  ومٚمَ  ؾم٤مًم٦مِ ىم٤ممه٤م ذم اًمر  وٓ صدي  ٤م قمغم اإليًمنِ ٘م٤ممُه يقاومِ 

  ٟم٤ًمءَ  وم٢مني ، يـسمؾ ذم اًمد   ،٦مٍ َِم ذم وم٤مطمِ  {ں} اعمرادُ  وًمٞمَس  ،قمٜمٝمًم حمذوًرا
ِ
 إٟمٌٞم٤مء

  ٦مِ رُمَ حلُ  :٦مِ َِم ذم اًمٗم٤مطمِ  ىمقعِ قمـ اًمقُ  قُم٤مٍت ٕمُّم قمٚمٞمٝمؿ اًمّمئاة واًمًئام ُمَ 
ِ
قمٚمٞمٝمؿ  إٟمٌٞم٤مء

 .شاًمّمئاة واًمًئام

ـُ  ٌي  ىم٤مل اسم ف ؼم أٟمي خُت  ٧ْم ومٙم٤مٟمَ  ڠ ٟمقٍح  ةُ ٤م اُمرأَ أُمي ، ٟمت٤مزَ  ُم٤م» :ڤ٤مس قم

وهٙمذا ، (1)شفٞم٤مومِ غم أْو ف قمىمقُمَ  ل  دُ شمَ  ٧ْم ومٙم٤مٟمَ  ڠ قطٍ رأة ًمُ اُمْ  ٦مُ ٤م ظمٞم٤مٟمَ وأُمي ، ٜمقنٌ جمْ 

 .(3)اهلل رمحٝمؿؿ هُ ح٤مك وهمػمُ واًمْمي  ،ٌػمسمـ ضُم  ٕمٞمدُ وؾَم  ،٦مُ رُمَ ٙمْ ىم٤مل قمِ 

َ  :٤مهدَ هذا اًمِمي  ُت أوردْ    ٜم٧ِم دى اًمٕمَ ُمَ  ًمٞمتٌلمي
ِ
ُمـ  ڠٜم٤م ٟمٌٞمي  َؼ اًمذي حلِ  واًمٌئاء

 ضمقدِ ُمع وُ  ڠده ف دمِ يمٚم   َؽ ذًمِ  وُمعَ ، فراؿِم ف وومِ ومِ ف وَذ ِو رْ ٤مُمف ذم قمِ اء ات  ضمري 

ِِ اًم٘مَ  ٓي  ٤مرَ يمل اًمٜمي ذْ يُ  ٚمقل يم٤منَ ؾَم  ـَ اسمْ  ـ قمغم أني را ٤ًٌم إ ذم  ڤ ٛمرَ قمُ  ْؼ ف مل يقاومِ  أٟمي طمٓم

 .(2)ؿ ُمٜمفٔمَ سمًم هق أقمْ  رَ ٩م اعمٜمٙمَ يٕم٤مًمِ  ك ٓف طمتي ٜم٘مِ قمُ  ِب َض 

 ؼَم ٛملم يمِ ٌتف اعمتزقم  َّم وقمَ  ٚمقلٍ سمـ ؾَم  سمـ أبّ  اهللِ  قمٌدَ  ٥َم ٕم٤مىمِ ًمٞمُ  ملسو هيلع هللا ىلصك ٓمٗمَ ـ اعمّْم )مل يٙمُ 

 ٘م٤مِب ن ذم أقمْ ٗم٤مء واًمتٚمق  خْ تِ ة قمغم آؾْم رَ ٗمقف ىم٤مدِ اًمّم   سم٦م سملمَ تن  ُم ئ٦مٌ ؿ ومِ : ّٕني ِؽ اإلومْ 

 ٦م: ٕني اًمٔمٜمي  دِ جري ٝمٛم٦م سمٛمُ قمغم اًمت   ٥َم ٕم٤مىمِ ـ ًمٞمُ ومل يٙمُ ، فُ ؾُم مت٤مرِ  ٤ًمدٍ إومْ  صمف أودِ ُتْ  ختري٥ٍم  يمؾ  

ٓي ٛمُ ٚمَ يٕمْ  ٓ ٤مسِ اِر اًمٜمي َه   رون اإليًمنَ ٝمِ ٔمْ ومٝمؿ يُ  ،٤مهرةُ اًمٔمي  إقمًمُل  رِ إُمْ  زم  قَ وًمِ  ، اهلُلٝم٤م إ

ـَ واًمد    {ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک}. (4)(واإلوم٤ًمدَ  قن اًمنمي ٜمُ ٌٓمِ ويُ  ،ي
 .[18]ؾمقرة يقؾمػ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، واحل٤ميمؿ ذم ششمٗمًػممه٤م»( ذم 18937(، واسمـ أب طم٤مشمؿ )38/169أظمرضمف اسمـ ضمرير ) (1)

 ش.صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه»(، وىم٤مل: 3/128ش )اعمًتدرك»

 (.8/198ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (3)

( سمح٨م همػم 24، )صشؼاًمدروس اًمدقمقي٦م ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚم»اٟمٔمر: حمٛمد ؾمٕمٞمد اًم٘مراذم  (2)

 ُمٜمِمقر. 

 (. 27ش )قمٌػم اعمًؽ ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وطم٤مدصم٦م اإلومؽ» (4)
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 أن ي٘متتئا(. ٤منُ )يم٤مد احلٞمي  -11

 سملمَ  ت٤ملٍ تِ ُمـ اىمْ  ٞم٘معُ ؾَم  يم٤منَ  ُم٤م ٦مِ صمَ ه احل٤مدِ ذِ قمـ هَ  ٧ْم ٛمَ اًمتل ٟمجَ  أصم٤مرِ  ؿِ ٔمَ ُمـ أقمْ 

  أني ٓي إ ِؽ ٦م اإلومْ ّمي ذم صمٜم٤مي٤م ىمِ  دَ يمًم ورَ  ٞمؿِ ٤مك إصمِ اء هذا إومي ـ ضمري ُمِ  رِج واخلزْ  سِ إوْ 

٦م َِ دِ ه اعم٤ٌمرك ذم َت رِ وْ سمدَ  ٌل  اًمٜمي  وىم٤ممَ  ،َؽ ـ ذًمِ ُمِ  ٜملمَ ُمِ ٤م اعم١مْ ك وقم٤مومَ ومَح  َػ ر وًمٓمَ ىمدي  اهللَ

 وإـمْ  ،و٤معِ إوْ 
ِ
  وةِ ذْ ضَم  ٗم٤مء

ِ
ًْ  ػي قمق اًمّمي دْ .. وهذا يَ اًمٌئاء  ـ أنْ ُمِ  ٦مِ ٞمٓمَ احلَ  ذِ ظْم إمم أَ  ؿَ ٚمِ اعم

د ىمَ  وم٤مٍت ع ذم شمٍم  شمَن   أو ٕم٤ملٍ أومْ  دودِ ٚمًمٟمٞملم وهمػمهؿ إمم رُ قمَ  قاىمِػ ُمَ  ئالِ ُمـ ظِم  جُيري 

 ٤ٌمه٤م.٘مْ د قمُ ُتٛمَ  ٓ

ـِ  ٠منِ ة اىمُتٍِم ومٞمٝم٤م قمغم ؿَم تٍَم ؼٍم خمْ وقمِ  وسٍ ٍدرُ  ُض هذه سمٕمْ   ٦مُ صمَ  وم٤محل٤مدِ ٓي إو، ٚمقلؾَم  اسم

 ِؽ اإلومْ  ٦مِ صمَ طم٤مدِ  ح٦مُ ٗمْ ى َص قَ أن شُمٓمْ  ٌَؾ ىمَ  ت٤منِ ٗمَ .. وهٜم٤م وىمْ ؼمِ واًمٕمِ  ٔم٤مِت ٛم٦م سم٤مًمٕمِ ٕمِ ٗمْ صمرى وُمُ 

 :مه٤م

 .ڤ َٛقف ايؼٝع١ ايشافض١ َٔ عا٥ؼ١

 ؟ڤح٤مسم٦م اًمّمي  ضِ يمًم ُأىمٞمؿ قمغم سمٕمْ  ٚمقلٍ ؾَم  قمغم اسمـ احلد   ٞمؿَ ىمِ هؾ أُ 

 :ڤموقف الشيعة من عائشة -أ

 ڤ ٦مَ َِم قم٤مِِ  ٜملمَ ُمِ اعم١مْ  أم   ٦ِمِ ؼْم ٞمؿ ذم شمَ ٙمِ ر احلَ يمْ اًمذ   ل ُمـ آي٤مِت شمٜمزي  ُم٤م ُمـ اعمٕمٚمقمِ 

  قمٞمدِ واًمقَ  ٝمديدِ ُمـ اًمتي  أي٤مِت  ِؽ ذم شمٚمْ  وُم٤م ضم٤مءَ 
ِ
ُمك ورَ  ،ِؽ ذم اإلومْ  عمـ ظم٤مَض  واجلزاء

هؿ اءَ ورَ  َؽ ذًمِ  ذوا يمؾي اختي  ٦مَ َْم اومِ اًمري   أني ٓي إ، ِم٦مِ اًمٗم٤مطمِ  ٦مِ ٕمك ذم إؿم٤مقمَ وؾَم  ،ِف سم٤مًم٘مذْ 

ّم٦م ٗمْ ظمّمقًص٤م طَم  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اًمٜمي  وضم٤مِت زَ  َض ومقا سمٕمْ ذَ قا وىمَ ٛمُ ُمقا واتي رَ وم٠مضْم  ،٤مٝمريًّ فمِ 

 :ـ ذًمؽومٛمِ  ڤ٦م َِم وقم٤مِِ 
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، أٟمٙم٤مصًم٤م ةِ قي ىمُ  دِ ٕمْ ٤م ُمـ سمَ هلَ زْ ٧م همَ َْم ٤م اًمتل ٟم٘مَ وأّني ، (1)ڤ ٦مَ َِم قم٤مِِ  رَ ٗمْ هؿ يمُ ٘م٤مدُ تِ . اقمْ 1

 .(2)ؾ ُمٜمفظُم ُمـ أسمقاهب٤م شمدْ  ٤مر وهل٤م سم٤مٌب ٤م ذم اًمٜمي وأّني ، (3)٧م إيًمّن٤مثَ أي: ٟمٙمَ 

 :ف شمٕم٤مممل ىمقًمِ ومٗمِ  ٤ٌمٍق ع ـمِ ٌْ ؾَم  قِق ُمـ ومَ  أه٤م اهلُلوىمد سمري  ٦مِ َِم ٤مطمِ قه٤م سم٤مًمٗمومُ . ىمذَ 3 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ }

هٜم٤م  ٦مَ ٞم٤مٟمَ ُمئاًمٞمٝمؿ اخلِ  سمٕمُض  ، ومني  [11]ؾمقرة اًمتحريؿ: {ڱ ں ں

ٝمؿ اًم٘مّٛمل إُم٤مُمُ  ىم٤مَل   ُم٤م ڤ ّم٦مَ ٗمْ وطَم  ٦مَ َِم ًمٕم٤مِِ  سمف اهلُلؾ َضَ ثف ُمَ وأٟمي ، ٦مَِم سم٤مًمٗم٤مطمِ 

ٓي  {ں} :فٜمل سم٘مقًمِ قمَ  ُم٤م واهلُل» :٦مِ ػمه هلذه أيَ ًِ ذم شمٗمْ   ،٦مَِم  اًمٗم٤مطمِ إ

ـي  ٌَ  ريِؼ ذم ـمَ  ٧ْم ومٞمًم أشمَ  ٦مَ َِم قمغم قم٤مِِ  احلدي  وًمٞم٘مٞمٛم ٌ  ـمَ  ويم٤منَ  ،ةِ ٍْم اًم  ومٚمًمي  ،ٝم٤مٚمح٦م حي

ٌَ  رَج ختْ  أنْ  ْت أرادَ   رمٍ ػم حَمْ رضمل ُمـ همَ ًمِؽ أن خَتْ  حيؾ   ٓ هل٤م ومئان: ة ىم٤ملٍْم إمم اًم

 .(4)شح٦مَ ٚمْ ٝم٤م ُمـ ـمَ ًَ ٧م ٟمٗمْ ضَم وي ومز

ف: أٟمي  حٞمُح واًمّمي  ، احلٌٞم٥مك ي٤مِه ٞمٕم٦م اعمًٛمي ُمئازم اًمِم   دِ أطَم  ٦مُ وىم٤مطَم  ٧ْم ٖمَ ًم٘مد سمٚمَ  

، هـ1421 رُمْم٤من/ /17ٞم٤م ذم ذم سمريٓم٤مٟمَ  ٗم٤ملٍ تِ اطْم  ٦مِ إمم إىم٤مُمَ  دَ قمٛمَ   اخلٌٞم٨م أنْ ظم٤مِه 

 ٦مَ ٜم٤م قم٤مَِِم ُٕم   ةَ رَ ذِ ف اًم٘مَ ٛمَ ٝمؿ ؿمت٤مِِ ٕمَ ٛمِ ًْ هؿ ويُ رَ ٓمِ ٛمْ ف ًمٞمُ تِ ٚمَ ؿ قمغم ؿم٤ميمِ ممـ هُ  ٦مً ٛمققمَ جم عَ ومجَ 

قمٚمٞمٝم٤م  ٥َم تِ يمُ  طَ اِِ ٤م وَذ قمئاُمً ٝمؿ أَ ًَ وأًمٌَ  ٤ٌمرَ واًمٙمِ  ٖم٤مرَ اًمّم   ع إـمٗم٤مَل ، سمؾ مجَ ڤ

٧م ٦م ويم٤مٟمَ ٞمي ٗم٤مًمِ ٤م ذم هذه آطمتِ ة أًم٘م٤مهَ قمـ حم٤مَض  ٞمَؽ ٤مر!!!(. ٟم٤مهِ اًمٜمي  ذم ٦مَِم )قم٤مِِ 

٤مر اًمٜمي  ذم ٤م أنَ أّني  ؿَ وزقمَ  ،٦مِ ٞمٚمَ ٦م اجلٚمِ ح٤مسمٞمي ف قمغم اًمّمي شمِ ؽمى يمٕم٤مدَ اومْ  طمٞم٨ُم  :٦مِ ٤مقم٘مَ يم٤مًمّمي 

 وؾُم  ٦مِ ىم٤مطَم اًمقَ  ُمـ اجلٞمٗم٦م!! وهمػم ذًمؽ ُؾ ٚمٝم٤م..وشم٠ميمُ ضْم رِ  ٘م٦م ُمـٕمٚمي ُمُ 
ِ
 .ِب إدَ  قء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمٚمٛمجٚمز ش سمح٤مر إٟمقار»( ًمٚمٌحراين، و3/282ش )اًمؼمه٤من»(، و3/369ش )شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر» (1)

(7/414 .) 

 اٟمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م. (3)

 (. 3/342ش )شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر» (2)

 (. 241)صش شمٗمًػم اًم٘مّٛمل» (4)
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 م  ٦م سمـ )أُ رومٌٝمؿ اعمٜمحَ تُ ذم يمُ  ٦مَ قن ـ ُيًّٛمقن قم٤مَِِم ٙمُ ١مومَ ك يُ أٟمي  ٚمٝمؿ اهلُلىم٤مشمَ  ْم٦مُ اومِ ٧م اًمري يم٤مٟمَ  .2

ـِ  ٗم٤مدُ هٙمذا أطْم ، (1)(٦مِ ٞمٓم٤مٟمَ ور( وسمـ )اًمِمي اًمنم   ه، دِ ٕمْ سمف ُمـ سمَ زْ ٚمقل وطمِ ؾَم  اسم

 ٝمؿ.ٗمُ ُمقاىمِ  ٧ْم ؿ وشمقاوم٘مَ قهبُ ىمٚمُ  ٧ْم شمِم٤مهَب 

ـُ  ذًمؽ ىم٤مَل  ؾِ ُمـ أضْم   ًْ  ٤مرمِ ٦م ذم اًمّمي شمٞمٛمٞمي  اسم  ؿ ؾم٤مب  ٙمْ قمٜمقان: طُم  ٧َم تْ  ٚمقلِ اعم

 :٦مَ قم٤مَِِم 

، ئاٍف ر سمئا ظِم ٗمَ ُمٜمف يمَ  أه٤م اهلُلسمًم سمري  ِِم٦مَ قم٤م َف ـ ىمذَ ُمَ  :أسمق يٕمكم، (3)اًم٘م٤ميض ىم٤مَل »

، ؿٙمْ هبذا احلُ  ٦مِ ُمـ إِٛمي  دٍ واطمِ  ح همػمُ وسي ، دٍ واطمِ  ذا همػمُ قمغم هَ  ٙمك اإلمج٤معَ د طَم وىمَ 

 رآنِ اًم٘مُ  زولِ ٟمُ  دَ سمٕمْ  ڤُم٤مه٤م ـ رَ ؾ ومٞمٝم٤م ُمَ تِ ع اًمتل ىمُ اًمقىم٤مِِ  سمٕمَض  صمؿ ذيمرَ 

ـُ ، (2)ت٤مسمؼماءَ   .شومٝم٤مر ىم٤مذِ ٗمْ قمغم يمُ  ٦مُ ُمي ٧م إُ ٗم٘مَ اشمي  :ؿاًم٘مٞم   .. وىم٤مل اسم

ـُ  وىم٤مَل  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } :ف شمٕم٤مممىمقًمِ  ٧َم يمثػم ـ تْ  اسم

 .[32]ؾمقرة اًمٜمقر: {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ه٤م ُم٤مُم٤مه٤م سمًم رَ هذا ورَ  دَ سمٕمْ  ڤ ٦مَ َِم قم٤مِِ  ـ ؾم٥مي ُمَ  قمغم أني  ٦مً ٌَ ىم٤مـمِ  اًمٕمٚمًمءُ  أمجعَ »

يـ ر اًمد  دْ وىم٤مل سمَ  .(4)شرآنِ ًمٚم٘مُ  دٌ ف ُمٕم٤مٟمِ : ٕٟمي رٌ ف يم٤مومِ وم٢مٟمي ، ٦مِ ر ذم هذه أيَ يمِ د اًمذي ذُ ٕمْ سمف سمَ 

 .(1)شت٤مسمؼماءَ  ريؿِ اًمٙمَ  رآنِ اًم٘مُ  يِح ٍْم ًمتَ ، رَ يمٗمَ  دْ ٝم٤م وم٘مَ ومَ ـ ىمذَ ُمَ » :ريمٌماًمزي 

  ً ، أي٤مت [11]ؾمقرة اًمٜمقر: {ٱ ٻ ٻ ٻ} :ٞمقـمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممموىم٤مل اًم

ؾ ٘متَ ٝم٤م يُ ومَ ىم٤مذِ  قمغم أني  ٘مٝم٤مءُ سمف اًمٗمَ  لي وم٤مؾمتدَ ، ٧م سمفومَ ومٞمًم ىُمذِ  ٦مَ َِم قم٤مِِ  ةِ ٧م ذم سمراءَ ًمَ ٟمزَ » :ىم٤مل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 121و 2/161، ًمٚمٌٞم٤ميض )شاًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ»يمت٤مب  (1)

دار  -(. اًمدُم٤مم 171(، و)ص167-161، )صشقمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقلش اًمّم٤مرم اعمًٚمقل» (3)

 هـ1417ط إومم  -جمٚمدات  2 –اًمرُم٤مدي ًمٚمٜمنم 

 (. 1/41ش )زاد اعمٕم٤مد» (2)

 (. 2/376ش )شمٗمًػم اسمـ يمثػم» (4)

 (. 13، )صشقمغم اًمّمح٤مسم٦م يمتف قم٤مِِم٦ماؾمتدر اإلضم٤مسم٦م إليراد ُم٤م» (1)
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ٌي  اهللَ : ٕني رٌ ٗمْ ٦م يمُ َِم ف قم٤مِِ ذْ ىمَ  :اًمٕمٚمًمءُ  ىم٤مَل ، رآنِ اًم٘مُ  يٌف ًمٜمص  ذِ ٙمْ ًمتَ  ًَ ؾم  قمٜمدَ  فُ ح ٟمٗم

ٌي ٔمٞمؿٌ قمَ  ذا هبت٤منٌ ح٤مٟمؽ هَ ٌْ ؾُم  :، وم٘م٤مَل (1)رهيمْ ذِ  ف سمف صٗمَ وَ  ر ُم٤ميمْ ذِ  ف قمٜمدَ ًَ ح ٟمٗمْ ، يمًم ؾم

 .(3)شًمدِ واًمقَ  ٦مِ وضَم ُمـ اًمزي  قنَ يمُ اعمنْم 

 :٦م وإرسمٕمقنيَ احل٤مدِ » :اإلومِؽ  دي٨ِم د طَم قاِِ ومَ  ٕمدادِ شمَ  أصمٜم٤مءَ  قوي  اًمٜمي  اإلُم٤ممُ  وىم٤مَل 

ؽ ومٞمٝم٤م ومٚمق شمِمٙمي  زيزِ اًمٕمَ  رآنِ اًم٘مُ  سمٜمص   ٦مٌ ٞمي ىمٓمٕمِ  ةٌ راءَ وهل سمَ  ِؽ ُمـ اإلومْ  ٦مَ َِم قم٤مِِ  ةُ سمراءَ 

ًْ  ا سم٢ممج٤معِ يم٤مومًرا ُمرشمدًّ  ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ص٤مرَ  إٟم٤ًمنٌ  ـُ  ىم٤مَل ، ٛملمَ ٚمِ اعم ٌي  اسم  ڤ٤مس قم

  ٟمٌلٍّ  ةُ رأَ اُمْ  نِ زْ مل شمَ  :هوهمػمُ 
ِ
وهذا ، ٚمٞمٝمؿ أمجٕملمٚمقات اهلل وؾمئاُمف قمَ َص  ُمـ إٟمٌٞم٤مء

ـَ  امٌ رَ إيمْ   .(2)شاهلل شمٕم٤ممم هلؿ ُم

 ؟ڤؾمٚمقل يمًم ُأىمٞمؿ قمغم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م  قمغم اسمـ هؾ ُأىمٞمؿ احلد   - ب

 :ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ضم٤مٟم٤ٌمن

 إمج٤مقًم٤م ًمدى اًمٕمُ  قمٚمٞمف يٙمقنُ  ٗم٤مُق آشم   يٙم٤مدُ  -1
ِ
َٓ ، ٚمًمء ٧م قمٜمف ىم٤مًمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلي  ق أني  وهُ أ

ئا ـ وشمَ  ر ذاكَ يمَ ؼم ومذَ ٜمْ قمغم اعمِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اًمٜمي  قُمذري ىم٤ممَ  َل عم٤م ٟمزَ » :ڤ ٦مَِم قم٤مِِ 

 .(4)شضمٚملم واعمرأة ومُيسمقا طمّدهؿر سم٤مًمري أُمَ  اعمٜمؼمِ ُمـ   ٟمزَل ـ ومٚمًمي  شمٕمٜمل: اًم٘مرآنَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمْمٛمػم )ذم ذيمره( يٕمقد قمغم ىمّم٦م اإلومؽ.  (1)

، ضمئال اًمديـ شًمّمٗمل اًمديـش ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػماًم٘مرآن»اإليمٚمٞمؾ ذم اؾمتٜم٤ٌمط اًمتٜمزيؾ هب٤مُمش » (3)

اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ »(، 12/114إلسمـ طمزم )ش اعمحغم»(. واٟمٔمر: 161اًمًٞمقـمل، ُمٓم٤مسمع اًمٜم٤مُمل، )ص

اًمروض إٟمػ ذم ذح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ »(، و3/219ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض )ش كطم٘مقق اعمّمٓمٗم

اًمرمحـ اًمقيمٞمؾ، دار اًمٙمت٥م احلديث٦م،  : قمٌد ًٝمٞمكم، ت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼاًمرمحـ اًم ، قمٌدشهِم٤مم

ًمنمف ش اإلىمٜم٤مع»(، و1/216ش )قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ حمٛمد اخلرر»(، ويمت٤مب 6/449-411)

اًمٌٝمقت  سمـ يقٟمس عمٜمّمقرش اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤معيمِم٤مف »(، و4/399اًمديـ احلج٤موي احلٜمٌكم )

اًمرزاق  ًمٚمديمتقر ٟمٕمًمن قمٌدش أطمٙم٤مم اعمرشمديـ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م»(، و6/171احلٜمٌكم )

 (. 111اًم٤ًمُمراِل )ص

 (. 1/642، ًمٚمٜمقوي )شصحٞمح ُمًٚمؿ»ذح » (2)

ًم٘مذف، سمرىمؿ: (، وأسمق داود، يمت٤مب: احلدود، سم٤مب: ذم طمد ا6/21ش )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم  (4)

 ش.صحٞمح ؾمٜمـ أب داود»(، وهمػممه٤م، طمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 4474)



 547 

 

 ة يف التعامل معهمخطر املنافقني وقواعد شرعي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم

 
ِ
يٜم٥م ظم٧م زَ ش أُ حْ ضَم  سمٜم٧َم ٦م ٜمَ ومَحْ  ،٦مصم٤مصمَ سمـ أُ  حٓمَ ًْ وُمِ  ،سمـ صم٤مسم٧م ٤منًي طَم  وه١مٓء

 مجٞمًٕم٤م.. ڤ شحْ سمٜم٧م ضَم 

  ومخئاُف  -3
ِ
 قمدم ذًمؽ. ٚمقل أوؾَم  قمغم اسمـ ٌقت إىم٤مُم٦م احلد  ذم صمُ  اًمٕمٚمًمء

 :وُمٜمٝم٤م ـ ُأىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد  ٚمقل ومٞمٛمَ ؾَم  اسمـ ٦مِ ًٛمٞمَ  إمم شمَ نِمْ واي٤مت مل شمُ اًمر   وم٠مصح  

 يح سم٠مني ٍْم سمٞمف اًمتي وة قمـ أَ رْ سمـ قمُ  ِم٤ممهِ  ريِؼ ُمـ ـمَ  ؼمي  اًمٓمي  اإلُم٤ممِ  قمٜمدَ  ُم٤موردَ 

: (1) وانرَ سمـ ُمَ  اعمٚمؽ دِ ٌْ إمم قمَ  ٥َم ف يمتَ وة أٟمي رْ قمـ قمُ ، ِؽ اإلومْ  ؾِ ذم أهْ  مل ُيًؿي  أب   اسمـ

ٱ ٻ ٻ } :شمٕم٤ممم اهللُ  ؿ يمًم ىم٤مَل وهُ  ِؽ سم٤مإلومْ ا وذيـ ضم٤مؤُ شم٠ًمًمٜمل ذم اًمي  زمي إ ٧ٌَم يمتَ 

ٓي  دٌ ُمٜمٝمؿ أطَم  ف مل ُيًؿي ، وأٟمي  [11]ؾمقرة اًمٜمقر: {ٻ ٻ پپ  ،٧مسمـ صم٤مسمِ  ٤منًي  طَم إ

ؿ زم ٚمْ قمِ  ٓ :ذم آظمريـ وهق ي٘مقُل  ،ڤحٌم ٜم٦م سمٜم٧م ضَم ومَحْ  ،صم٤مصم٦مسمـ أُ  حٓمَ ًْ وُمِ 

 .(3)شمٕم٤ممم اهلُل ّم٦ٌم يمًم ىم٤مَل ؿ قمَ همػم أّني ، هبؿ

ي   وطـدَ  خار ل   وكانَ  :ت طائشةقالَ  :الب تو لذي  الفْ بْ ى كِ ا بْ  ِك ر    دُ ط
ِ
هلل بن  ا

 أُ 
ّ

لبن َس  بي وةقال طُ ، ؾو خربت أك   :ر عُ  ه كانَ ُأ ّر ، هـدَ به طِ  ُث وُيتحد   ُيشا ه فُقؼ

َتْوِشقهعَ ؿِ ويستَ   .(2)ه وَيْس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ احلٙمؿ سمـ أب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م، أسمق اًمقًمٞمد، اعمدين اًمدُمِم٘مل. ُمـ  هق: قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان (1)

ي٦م وضم٤مسمر وأب أقم٤مفمؿ اخلٚمٗم٤مء وده٤متؿ. يم٤من وم٘مٞمًٝم٤م واؾمع اًمٕمٚمؿ. روى قمـ أسمٞمف وقمثًمن وُمٕم٤مو

هريرة وأم ؾمٚمٛم٦م وهمػمهؿ. وقمٜمف اسمٜمف حمٛمد وقمروة سمـ اًمزسمػم واًمزهري وظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان 

ؾمٜم٦م. واٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف اخلئاوم٦م سمٕمد ُمقت أسمٞمف،  16وهمػمهؿ، واؾمتٕمٛمٚمف ُمٕم٤موي٦م قمغم اعمديٜم٦م وهق اسمـ 

ػم ذم وفمٝمر سمٛمٔمٝمر اًم٘مقة، واضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم سمٕمد ُم٘متؾ ُمّمٕم٥م وقمٌد اهلل اسمٜمل اًمزسم

طمرهبًم ُمع احلج٤مج اًمث٘مٗمل، وٟم٘مٚم٧م ذم أي٤مُمف اًمدواويـ ُمـ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمروُمٞم٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م، وهق 

أول ُمـ صؽ اًمدٟم٤مٟمػم ذم اإلؾمئام، ويم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمد صؽ اًمدراهؿ. وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم 

/ 6، ٓسمـ طمجر )شتذي٥م اًمتٝمذي٥م»اًمث٘م٤مت وىم٤مل: يم٤من ُمـ وم٘مٝم٤مء أهؾ اعمديٜم٦م وىمراِٝمؿ. يٜمٔمر: 

 (.198/ 4(، واسمـ إصمػم )112/ 3ش )ُمٞمزان آقمتدال»(، و433
 (. 18/86ش )شمٗمًػم اًمٓمؼمي» (3)

َتْقؿِمٞمف» (2) ًْ  =أي: يًخرج ُمـ أومقاه اًم٘مقم طمديثٝمؿ قمـ اإلومؽ سمرومؼ وسمٌمء ُمـ اًمٌح٨م واًم١ًمال  ،شَي
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 ،صم٤مصم٦مسمـ أُ  حٓمَ ًْ وُمِ  ،سمـ صم٤مسم٧م ٤منًي  طَم ٓي إ ِؽ اإلومْ  ؾِ ُمـ أهْ  ًؿي مل يُ » :أيًْم٤م روةُ قمُ  وىم٤مَل 

٦ٌم يمًم ىم٤مل ّْم ؿ قمُ ػم أّني همَ ، ؿ زم هبؿٚمْ قمِ  آظمريـ ٓ ذم ٟم٤مسٍ  ڤٜم٦م سمٜم٧م ضمحش ومَحْ 

اهلل سمـ  ٌدِ قمَ  رِ يمْ ًمذِ  ْض ري اًمتل مل شمتٕمَ  ٦مِ حٞمحَ اًمّمي  ي٨ِم ئال هذه إطم٤مدِ وُمـ ظِم  ،(1)ششمٕم٤ممم اهللُ 

 ،ح هبؿ ومٞمٝم٤مئاصم٦م اعمٍَمي ر اًمثي يمْ قمغم ذِ  ْت وإٟمًم اىمتٍَمَ ، ىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد  أُ  ـْ ٚمقل ومٞمٛمَ سمـ ؾَم  أبّ 

روا وذيمَ  ،ؿ قمٚمٞمف احلد  ٚمقل مل ُي٘مَ سمـ ؾَم  سمـ أبّ  د اهللِ ٌْ قمَ  ٚمًمء سم٠مني ُمـ اًمٕمُ  مَ ـ ضمزَ ُمَ  مَ وىمد ضمزَ 

  ةَ قمدي 
ٍ
ـَ ، قمٚمٞمف احلد   ٦مِ إىم٤مُمَ  كِ ٦م ذم شمرْ ٛمَ ٙمْ ف احلِ ضْم ذم وَ  أؿمٞم٤مء  :ذااهٌلم إمم هاًمذي  وُم

  :رـمٌلاًم٘مُ  اإلُم٤ممُ  -1

ٚم٧م ىمُ  :فقًمِ ٥م سم٘مَ ـ قم٘مي  ٞمؿ قمٚمٞمف احلد  ىمِ سمـ أّب أُ  اهللِ  دَ ٌْ قمَ  فم٤مِهُره أني  ُم٤م رَ ذيمَ  أنْ  دَ ف سمٕمْ وم٢مٟمي 

  ٜمدَ قمِ  وُف رُ واعمٕمْ  ،٤ٌمرِ قر ُمـ إظْم ٝمُ اعمِْم 
ِ
ٜم٦م ح ومَحْ ٓمَ ًْ ٤من وُمِ ًي اًمذي طُمدي طَم  أني  اًمٕمٚمًمء

 أبّ  دي٨َم أورد طَم  صمؿي ، سمـ أبّ  اهلل ٌدِ ًمٕمَ  سمحدٍّ  عْ ، ومل ُيًٛمَ ڤش سمٜم٧م ضمحْ 

 فِ ضْم إمم وَ  أؿم٤مرَ  صمؿي ، ٚمقلسمـ ؾَم  سمـ أبّ  اهلل ٌدِ قمَ  ونَ دُ  ئاصم٦مِ قمغم اًمثي  ذم إىم٤مُم٦م احلد  ، (3)داود

 ٕني  :سمـ أبّ  اهلل قمٌدُ  ًم مل حُيدي وإٟمي  :قمٚمًمؤٟم٤م ىم٤مَل  :قمٚمٞمف وم٘م٤مل احلد   ٦مِ إىم٤مُمَ  دمِ ذم قمَ  ٛم٦مِ ٙمْ احلِ 

ًّم٤م ُمـ ٟم٘مْ  ًمَؽ ذَ  ٟمٞم٤م ًمٙم٤منَ ذم اًمد   ومٚمق طُمدي ، قمذاسًم٤م قمٔمٞمًًم  ةِ رَ ًمف ذم أظِم  أقمدي  دْ شمٕم٤ممم ىمَ  اهللَ

 ڤ ٦مَ َِم قم٤مِِ  ةِ سمؼماءَ  دَ ٝمِ شمٕم٤ممم ىمد ؿَم  اهللَ  ُمع أني ، ٗمٞمًٗم٤م قمٜمفوخَتْ  ةِ رَ ف ذم أظِم ذاسمِ قمَ 

ة راءف وسمَ ٝم٤مراًم٘م٤مذِ ه إفمْ قدُ ُّم ٘مْ ُمَ  إذْ  :احلد   ةُ دَ وم٤مِِ  ٧ْم ٚمَ طمَّم  دْ وم٘مَ ، ُم٤مه٤مـ رَ ُمَ  يمؾ   ِب ذِ وسمٙمَ 

]ؾمقرة  {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ}يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، وفذُ اعم٘مْ 

ًْ هَ  دي ، وإٟمًم طُم  [12اًمٜمقر:  ِف ذْ قمٜمٝمؿ ُمـ اًم٘مَ  رَ دَ َص  ُم٤م ؿَ ٜمٝمؿ إصمْ ر قمَ ًمٞمٙمٗم   ٛملمَ ٚمِ ١مٓء اعم

 .ةِ رَ ٦م ُمـ ذًمؽ ذم أظِم ٌٕمَ ٚمٞمٝمؿ شمَ ٌ٘مك قمَ يَ  طمتك ٓ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨م أظمرضمف (. واحلدي11/292ش ) ًم٤ًمن اًمٕمرب»قمٜمف، ُيَ٘م٤مل: ور واؾمتقؿمك إِذا قمٚمُٛمقا سمِِف. يٜمٔمر:  =

 (.2911اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اعمٖم٤مزي، سم٤مب: طمدي٨م اإلومؽ، سمرىمؿ: )

 (. 2911أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اعمٖم٤مزي، سم٤مب: طمدي٨م اإلومؽ، سمرىمؿ: ) (1)

 (.4474سمرىمؿ: )ش صحٞمح ؾمٜمـ أب داود» (3)
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل   

 معهم
سمـ  ة٤ٌمدَ قمُ  دي٨ِم يمًم ذم طَم ، ش٧م قمٚمٞمفىمٞمٛمَ ٤مرة عمـ أُ ٤م يمٗمي إّني » :ذم احلدودِ  ملسو هيلع هللا ىلص د ىم٤مَل وىم

 قين قمغم أني سم٤ميٕمُ » :وم٘م٤مل، ٚمسذم جمْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌل  اًمٜمي  ٤م قمٜمدَ يمٜمي  :ىم٤مل ،(1)ڤ٤مُم٧م اًمّمي 

ؿ ٜمٙمُ  ُمِ ـ ورمي ومٛمَ ، ٝم٤مٚمي يمُ  ٦مَ أيَ  أ هذهوىمرَ  ،ٟمقازْ ىمقا وٓ شمَ ْن ؿمٞمًئ٤م وٓ شمَ  يمقا سم٤مهللِنْم شمُ  ٓ

ُمـ  ـ أص٤مَب وُمَ  ،ف٤مرشمُ سمف ومٝمق يمٗمي  ٥َم قىمِ ؿمٞمًئ٤م ومٕمُ  َؽ ُمـ ذًمِ  ـ أص٤مَب وُمَ ، قمغم اهللِ  هُ رُ وم٠مضْم 

 ًَ  :أيًْم٤م وىم٤مل اًم٘مرـمٌل  ش.سمفقمذي  وإن ؿم٤مءَ ، ر ًمفهمٗمَ  قمٚمٞمف إن ؿم٤مءَ  ه اهلُلؽَم ذًمؽ ؿمٞمًئ٤م وم

ٗم٤مء وإـمْ ، ٜمفؽماًُم٤م ٓسمْ ف واطْم قُمِ اؾمتئئاوًم٤م ًم٘مَ  :أبٍّ  اسمـ طمد   ركَ ًم شمُ إٟمي » :ي٘م٤مَل  أنْ  ُؾ وحيتٛمَ 

 ڤة ٤ٌمدَ سمـ قمُ  دٕمْ ٝم٤م ُمـ ؾَم ُِ وىمد يم٤من فَمَٝمَر ُم٤ٌمدِ ، ٦م ُمـ ذًمؽٕمَ ٜم٦م اعمتقىمي تْ ة اًمٗمِ رَ ًمث٤مِِ 

 .(2)شيمًم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ، (3)وُمـ ىمقُمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ ؾمقُل رَ  رَ أُمَ  ڤ ٦مَ َِم قم٤مِِ  ةِ سمؼماءَ  ُل طْم اًمقَ  وعم٤م ضم٤مءَ » :اًم٘مٞمؿ ىم٤مل اسمـ -2

س أْ ف رَ أٟمي  ُمعَ  سمـ أبٍّ  اهلل قمٌدُ  اخلٌٞم٨ُم  دي ًمٟملم ومل حُي وا صمَ ومُحد   ِؽ سم٤مإلومْ  َح ـ سي سمٛمَ 

 :.. وم٘م٤ملَؽ ٦م ُمـ ذًمِ ٛمَ ٙمْ ف احلِ ضْم ذيمر وَ  ؿي صمُ ، اإلومِؽ  ؾِ أهْ 

وىمد ، أهئًا ًمذًمؽ ٞمَس ًمَ  واخلٌٞم٨ُم ، ٤مرةٝم٤م ويمٗمي ٚمِ قمـ أهْ  ٗمٞمٌػ خَت  احلدودَ  ٕني  :ىمٞمؾ  أ( 

 .قمـ احلد   َؽ ٞمف ذًمِ ومٞمٙمٗمِ ، ةِ رَ أظِم  ذم ٔمٞمؿِ اًمٕمَ  سم٤مًمٕمذاِب  ه اهلُلدَ وقمَ 

ًْ  سمؾ يم٤منَ  :ب( وىمٞمؾ ٥م ُمـ رضمف ذم ىمقاًمِ ٞمف وخُيْ ف وحيٙمِ ٕمُ ٛمَ وجيْ  قر احلدي٨َم تَ ي

ٓ  ًَ  ٥م إًمٞمف.ُيٜم

، دٌ سمف قمٚمٞمف أطَم  دَ ٝمِ وٓ ؿَم  ِف ذْ سم٤مًم٘مَ  ق مل ُي٘مري وهُ ، رارهإىمْ  أو ٜم٦مٍ  سمٌٞم  ٓي إ٧م ٌُ يثْ  ٓ احلد   :ج( وىمٞمؾ

 .ُمٜملمَ اعم١مْ  ره سملمَ يمُ ـ يذْ ٙمُ ومل يَ  ،وا قمٚمٞمفٝمدُ ِْم ومل يَ ، فح٤مسمِ ْص أ ره سملمَ يمُ ف يم٤من يذْ وم٢مٟمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. ىمٚم٧م: أي٦م هل 137-1/136(، وُمًٚمؿ ومٞمف )8/122احلدي٨م ذم يمت٤مب احلدود قمٜمد اًمٌخ٤مري ) (1)

 . [13]ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م:  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ}شمٕم٤ممم: ىمقًمف 

 (.313-13/311ش )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل» (3)

 ( ُمـ يمت٤مب اًمتقسم٦م. 8/116ش )صحٞمح ُمًٚمؿ»اٟمٔمر: احلدي٨م ذم  (2)
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 ٝمقرِ ف ُمع فمُ ٚمُ تْ ىمَ  كَ رِ يمًم شمُ ، ٚمٞمفف قمَ تِ ؿ ُمـ إىم٤مُمَ ٔمَ ل أقمْ هِ  ٦مٍ ٚمحَ ه عمّْم د  طَم  كَ سمؾ شُمرِ  :د( وىمٞمَؾ 

ػمهؿ قمـ ٜمٗمِ دم شمَ وقمَ ، فقُمِ وهل شم٠مًمٞمػ ىمَ ، راًراف ُمِ ٚمَ ىمتْ  ٥ُم ٛمف سمًم يقضمِ ٚم  ف وشمٙمَ ٗم٤مىمِ ٟمِ 

٤م قمٚمٞمٝمؿ، ُمٓم٤مقًم٤م ومٞمٝمؿ ف يم٤منَ وم٢مٟمي ، ئاماإلؾْم  ًً  ه.د  ٜم٦م ذم طَم تْ ـ إصم٤مرة اًمٗمِ ُمَ ١مْ ومٚمؿ شمُ ، رِٞم

صم٤مصم٦م سمـ أُ  حٓمَ ًْ د ُمِ ٚمِ ومجُ ، ٝم٤مٚم  ضمقه يمُ هلذه اًمقُ  كَ رِ ف شمُ وًمٕمٚمي » :ىم٤مل ذم ظمت٤مم يمئاُمف صمؿي 

ًي   :٤مدىملماًمّمي  ٜملمَ ُمِ ، وه١مٓء ُمـ اعم١مْ ڤٜم٦م سمٜم٧م ضمحش سمـ صم٤مسم٧م ومَحْ  ٤منوطم

 .هـا. (1)شذاك ؾِ هق ُمـ أهْ  سمـ أّب: إْذ ًمٞمَس  اهلل قمٌدُ  كَ رِ وشمُ ، شمٓمٝمػًما هلؿ وشمٙمٗمػًما

   لراجَح  أن   :ص القولوملخ لذي طؾقه َج  ا لعُ  قٌر غػِ  عٌ ؿْ وا م أك   ؾؿاءِ من ا ه ل

لؼذْ  م طؾقه حد  ُيؼَ   .(3)ِف ا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 138-3/137ش )زاد اعمٕم٤مد» (1)

.. وهق اًمٕمزيز احلٛمٞمدي ( ًمٚمديمتقر/ قمٌد398-394ُمـ ) ،شاعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن» اٟمٔمر: رؾم٤مًم٦م (3)

 ؾمٚمقل ىمد أىمٞمؿ قمٚمٞمف احلّد.  ممـ رضّمح أن اسمـ
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 413 ج( آاثر حادثة اإلفك.  

 415 مفاحتة الرسول صلى هللا عليه وسلم لعائشة رضي هللا عنها.  د(
 416 هـ( براءة عائشة رضي هللا عنها. 

 418 و( موقف أيب بكر الصديق ممن تكلم يف عائشة رضي هللا عنهما. 
 420 و( إيذاؤهم لنساء املؤمنني وجواريهم. 

 421 لغري شرع هللا تعاىل.  اتسعا : التحاكم



 421 حتاكم اليهود لغري شرع هللا تعاىل.  (أ
 423 إعراضهم عن كتاب هللا وإمياهنم ابجلبت والطاغوت.  -1
 424 تفريطهم يف التوراة وحتريفهم هلا.  -2
 425 تغيريهم وتبديلهم كالم هللا.  -3
 425 أضافوا إىل التوراة وأنقصوا منها.  -4
 428 لبسهم احلق ابلباطل.  -5

 430 فضة لغري شرع هللا تعاىل. حتاكم الرا( ب
 431 كتب زعم الرافضة أهنا منزلة :  -1
 431 اجلامعة.  (أ

 432 صحيفة الناموس.  (ب
 432 ج( صحيفة العبيطة . 

 432 د( صحيفة "ذؤابة السيف". 
 432 هـ( اجلفر. 

 434 زعم الرافضة أن ألئمتهم حق التحليل والتحرمي.  -2
 436 مصحف فاطمة رضي هللا عنها.  -3
 436 زعمهم أن القرآن حمّرف.  -4

 436 من علماء الشيعة الذين قالوا بتحريف القرآن الكرمي.
 438 جـ( حتاكم املنافقني لغري شرع هللا تعاىل. 

 439 احلقد والكراهية:  عاشرا:
 439 . حقد وكراهية يهود (أ

 440 حقد اليهود على شقني: 
 441 أقسام الناس عند اليهود. 

 442 اليهود لغريهم. نظرة 
 442 استباحة اليهود قتل األمميني.  -1
 444 مال األممي حالل لليهودي.  -2
 444 ني  ي انتهاكهم ألعراض األمم -3
 445 حقد األسود على املسلمني.  -4



 447 عقيدة اليهود يف جربيل عليه الصالة والسالم.  -5
 448 حقد كراهية الرافضة ألهل السنة.  (ب

 448 وعلمائهم يف: أقوال أئمة الرافضة 
 448 استباحتهم دماء املسلمني من أهل السنة.  -1
 450 استحالهلم أموال املسلمني من أهل السنة.   -2
 450 عقيدة الرافضة يف أهل السنة يف اآلخرة.  -3

 451 جـ( حقد املنافقني وكراهيتهم للمؤمنني. 
 454 احلادي عشر: قسوة القلب. 

 455 قسوة قلوب اليهود.  (أ
 456 الرافضة.  قلوب قسوة  (ب

 458 املنافقني.  قسوة قلوبج( 
 460 الثاين عشر: املتاجرة ابلدين. 

 461 متاجرة اليهود ابلدين. (أ
 465 متاجرة الرافضة ابلدين.  (ب
 466 املتاجرة ابلعقيدة.  -1
 466 املتاجرة ابلدين إلشباع شهواهتم. -2
 466 املتاجرة ابلدين مبا يسّمى ابلتقية.  -3
 467 . عند الرافضة  الغفرانصكوك  -4

 467 بدينهم.  جـ ( متاجرة املنافقني
 468 وجه الشبه بني املنافقني واليهود يف املتاجرة ابلدين.

 471 نقض العهد.  الثالث عشر:
 472 اآلاثر املرتتبة على نقض العهد. 

 472 موجٌب للعنة وقسوة القلب.  -1
 473 مسبب للخسران يف الدنيا واآلخرة.  -2
 473 انتشار القتل وتسلط األعداء.  -3
 473 شرار اخللق عند هللا.  -4
 473 نقض اليهود للعهود.  (أ



 481 نقض طوائف اليهود ابملدينة عهدهم مع النيب صلى هللا عليه وسلم.
 481 نقض يهود بين قينقاع العهد.  -1
 485 . العهد النضرينقض يهود بين  -2
 490 . العهدقريظة نقض يهود بين  -3

 496 غدا هم يهود األمس. اليوم و يهود 
 496 نقض الرافضة للعهود.  (ب

 497 عالقة الرافضة ابليهود. 
 500 جـ( نقض املنافقني للعهود. 

 500 مواقف نقض املنافقني لعهودهم. 
 500 والء املنافقني لليهود وللمشركني. 

 502 األعذار الواهية والتويل يوم الزحف. 
 503 احلرام. الرابع عشر: أكل 

 504 أكل اليهود للحرام.  (أ
 506 أكلهم الراب.  -1
 507 أكالون للسحت.  -2
 508 حتايلهم ألكل املال احلرام.  -3
 511 الغاية عندهم تربر الوسيلة.  -4

 512 اكل الرافضة للحرام. 
 512 استحالهلم مال الغري.  -1
 512 أكلهم الراب.  -2
 513 تروجيهم املخدرات والدعارة.  -3
 514 ظلما وعدواَن. أكلهم اخلمس  -4
 517 صكوك الغفران.  -5

 517 جـ( أكل املنافقني للحرام. 
 518 أتكلهم من وراء البغاء.  -1
 518 إذا ائتمنوا خانوا. -2
 520 الغلول. -3



 524 اخلامس عشر: أتباع الدجال. 
 525 اليهود يتبعون الدجال.  (أ

 525 الرافضة يتبعون الدجال. (ب
 526 جـ( املنافقون يتبعون الدجال. 

 528 : التربج واالختالع. السادس عشر 
 530 . تربج اليهودايت (أ

 531 تربج الرافضيات.  (ب
 531 نكاح املتعة. 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 

 املطوب اهثاهث

 ًن اهػصًات ىًٌاقف

 ُمقىمٗمف ُمـ هَمزَوة سمدر: 

مل َئمٝمْر زم ظمالل سمحثِل اًم٘م٤مِس ذم قمدد ُمـ اعمراضمع َُمقىمٌػ ًمرأس اًمٜمِّٗم٤مق ذم أصْمٜم٤مء هَمزَوة 

ّل  -واهلل أقمٚمؿ-سمدر وٓ ًمَٖمػِمه ُمـ اعمٜم٤َموم٘ملم، وذًمَؽ  هق وُمـ ُمٕمف ط ٕن ُمٌدأ ظُمروج اًمٜمٌَّ

٤مم، طمتك إن اعمّمٓمٗمك إٟمَّام يم٤من سم ڤُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ٤مقمثُف دم٤مرُة ىمريش اًمٕم٤مئِدة ُمـ اًمِمَّ

يَم٥ْم َُمَٕمٜم٤َم»ىم٤مل: ط  ا وَمْٚمػَمْ ـْ يَم٤مَن فَمْٝمُرُه طَم٤مِضً .. ومجٕمؾ رضم٤مٌل يًت٠مذٟمقٟمف شإِنَّ ًَمٜم٤َم ـمِْٚم٦ًٌَم وَمَٛم

ا» قمٚمقِّ اعمَديٜم٦َم، وَم٘م٤مَل: ذم فُمٝمراهنؿ ذم ـْ يَم٤مَن فَمْٝمُرُه طَم٤مِضً َّٓ َُم .. إِ  .(1)شَٓ

ّل  وقمٚمٞمف وم٘مد يم٤من اخلروُج ًم٘م٤مومَِٚم٦م حتٛمؾ دم٤مرة ًمُ٘مريش ٓ ط ًمٖمزَوٍة، طمتك إنَّ اًمٜمٌَّ

:  ڤوصح٤مسمَتف  ڑ }مل يَتٝمٞم١ما اًمتَّٝمٞم٠م اعمُٜم٤مؾِم٥م ُِمـ قمت٤مٍد وؾمالٍح عمالىم٤مة اًمَٕمدوِّ

ڳ ڱ ڱ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮳  ﮲  ٟمٗم٤مل: {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ..[7-5 ]ؾمقرة ا

قيَم٦م َوِهل اًم٘مت٤مل وأطمٌُّقا أن يٚم٘مقا اًمٕمػَِم:  ﮷  }أي: يمِرهَ اعمًٚمُٛمقن اًمِمَّ ﮶  ﮵  ﮴

 .[7 ]ؾمقرة إٟمٗم٤مل: {﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 ضم٤مء ذم شمٗمًػم  ُمـ أضْمِؾ ذًمِؽ مَل َيٙمـ ًمِٚمٛمٜم٤مومِ٘ملم دوٌر سم٤مرٌز وواِوح ؾِمقى َُم٤م

 :سمٕمض أي٤مت
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ }أ( يمَ٘مقًمِف شمَٕم٤ممَم: 

ٟمٗم٤مل: {ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ىم٤مَل اإلُم٤َمم اًمٓمَّؼمي ، [49 ]ؾمقرة ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سم٤مًمٔمٝمر هٜم٤م ُمريمقسمف ُمـ سمٕمػم وٟمحقه. (، واعمراد7/385ش: )ومتح اًم٤ٌمري»( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
٦م شمٙمٚمَّٛمقا سم٤مإِلؾْمالم، ومَخرضمقا ُمع اعمنُميملَم يقَم »: $  أٟم٤مٌس ُِمـ أهؾ َُمٙمَّ

ِ
إن َه١ُمٓء

ٟمٗم٤مل: {ڻ ڻ ۀۀ}سَمدر، ومٚمامَّ رأوا ىمِٚم٦َّم اعمًُٚمٛملم ىَم٤مًمقا:   .(1)ش[49 ]ؾمقرة ٕا

ر سمٕمُض اًم٤ٌم واَي٦م وهمػِمه٤م ىمرَّ ٦م أيًْم٤م: َوُمـ ظِمالل َهذه اًمرِّ طِمثلم أن اًمٜمِّٗم٤مق فَمٝمَر سمٛمٙمَّ

٤مر ىَمد َوؿَّ قمدًدا ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وُوٕمٗم٤مء اإليامن ِِمَـّ  طَمٞم٨م ي٘مقل: َويم٤من ضَمٞمش اًمُٙمٗمَّ

لم  ٗمَّ  اًمّمَّ
ِ
٧ٌُِم اإلياَمن ذم ىُمٚمقِِبؿ، وقِمٜمد اًمتِ٘م٤مء ٦َم ومل َيث دظَمؾ ذم اإِلؾْمالم ُِمـ أهِؾ ُمٙمَّ

دد وٕمٞمػ اًمُٕمَدْد: طمٞم٨م مل يٙمقٟمقا َيزيدوَن أسَمٍموا ضمٞمش اعم١مُمٜملم وم٢مذا هق ىَمٚمٞمُؾ اًمٕمَ 

 قمـ صَمالصمامئ٦م وسمِْْمٕم٦م قَمنَم رضماًل.

ق  ٤مر وَمرأوه َيٌٚمُغ طَمقازم صَمالصم٦م أْوٕم٤مف ضَمٞمش اعمًُٚمِٛملم ويتٗمقَّ وَٟمٔمروا إمَم ضمٞمِش اًمٙمٗمَّ

يَمثػًما قمغم ضَمٞمش اعمًُٚمٛملم ذم اًمُٕمدد، وَمزادت وَمتٜمُتٝمؿ قَمـ اإِلؾْمالم وىَمقي٧ْم ومِٞمٝمؿ َدواومع 

ل ضمقًم٦ٍم َي٘مقُمقن ِب٤م ُمع اًمُٙمٗم ر، وفَمٜمقا أنَّ )سمدًرا( ؾَمتٙمقن َُم٘مؼمًة ًمٚمُٛم١مُمٜملم ُِمـ أوَّ

خرَي٦م ُمـ اعم١مُمٜملم واًمتَّح٘مػِم هلُؿ، واـمٛم٠مٟم٧َّْم ُٟمٗمقؾمٝمؿ إمم  ًُّ اًمٙمٗم٤مر، وٟمٓم٘مقا سمٙمٚمامت اًم

 اًمُٙمٗمر اًمِذي يَم٤مٟمقا ىمد ضَمٕمُٚمقه حمؾَّ ُُمقازَٟم٦م َُمع اإليامن ىمٌؾ ذًمَِؽ.

٤مر وىُمقشمِف  ومَل يٌَؼ ُهٜم٤مك ََم٤مٌل  ًمؽِمضمٞمِح اإليامِن سمٕمَدُم٤م ؿَم٤مهدوا َوخ٤مَُم٦م ضَمٞمش اًمُٙمٗمَّ

حؼ اًمَٙم٤مُمؾ واإلسَم٤مدَة اًمت٤َّمُم٦َم ًمٚمُٛمًٚمٛملَم  ًَّ ُٕمقا اًم أَُم٤مم َوآًم٦م ضَمٞمش اعم١ُمُمٜملِم وَوٕمِٗمف وشمقىمَّ

يـ سم٠مٟمَّف َُمرد ظَمٞم٤مٓت  قَمغم يد يمٗم٤مِر ىُمريش، وم٠مقمٚمٜمُقا يُمٗمَرهؿ طمٞمٜمام وَصُٗمقا هذا اًمدِّ

 ٚمؼ َِب٤م أْصح٤مسُمف وم٠مؾْمٚمٛمُٝمؿ إمم َهذا اعمَّمػم اعمَِم١موم اًمِذي يٜمَتٔمُرهؿ.وأوَه٤مٍم قمَ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے }ب(. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﮸  ﮹ ﮺ ﮵  ﮶ ﮷ ﮴  ]ؾمقرة  {ے ۓ ۓ ﮲﮳

 .[3-2 اًمٕمٜمٙمٌقت:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وإؾمٜم٤مد اًمرواي٦م إمم اًمِمٕمٌل صحٞمح، وًمٙمٜمٝم٤م ُمرؾمٚم٦م ويٕمْمده٤م سمٕمض 11/21ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 1)

 (.68ش: )اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن»اًمٕمزيز احلٛمٞمدي ذم رؾم٤مًمتف  اًمرواي٤مت إظمرى. ذيمر ذًمؽ اًمِمٞمخ د/قمٌد
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ }وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڑ 

 .[11-11 ]ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت: {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

، قمـ اسمـ يم٤من ىَمقٌم ُمـ أهؾ ُمّٙم٦َم »: ىم٤مل ڤقم٤ٌمس  روى اإلَُم٤مُم اًمٓمَّؼميُّ

سم٢مؾِْمالُمٝمؿ، وم٠مظْمرضمٝمؿ اعُمنميُمقن َيقم سَمدر َُمٕمُٝمؿ، وم٠مصٞم٥َم  أؾْمٚمٛمقا ويَم٤مُٟمقا َيًتخٗمقن

 ُُمًٚمِٛملم وأيمِرُهقا : سَمٕمُْمٝمؿ ىَمٌؾ سَمٕمض، ومَ٘م٤مل اعمًُٚمُٛمقن
ِ
يم٤من أصَح٤مسُمٜم٤م َه١ُمٓء

 {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ}وم٤مؾْمتَٖمِٗمروا هَلُؿ، ومَٜمَزًم٧َم: 
٦م ُِمـ اعمًُٚمٛملم َِبِذه أَي٦مإمم آظمر أي٦م، ومٙمَتٌ ،[97 ]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: : قا إمَم َُمـ سَم٘مل سمِٛمٙمَّ

قمذَر هَلؿ، وَمخرضمقا وَمٚمحَ٘مٝمؿ اعُمنميمقن وَم٠مقمٓمقهؿ اًمِٗمتٜم٦َم، ومٜمزًم٧م ومٞمٝمؿ هذه  أْن ٓ

 {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ}أي٦م: 
 إمم آظمر أي٦م. [11 ]ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت:

ًٚمُٛمقن إًَمٞمٝمؿ سمِذًمَؽ ومَخرضمقا وَأيًقا ُِمـ يُمؾ ظَمؼم، صُمؿ َٟمزًم٧م ومِٞمٝمؿ: وَمٙمت٥َم اعمُ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې }

قا إًمٞمِٝمؿ  ،[111 ]ؾمقرة اًمٜمحؾ: {ې ې ى ى ائ ائ ەئ ومَٙمٌت

وم٘م٤مشمٚمقُهؿ طمتَّك  إنَّ اهلل ىَمد ضمٕمؾ ًمٙمؿ خمرضًم٤م، وَمخرضمقا وم٠مدريمٝمؿ اعمنِميُمقن: سمِذًمَؽ 

 .(1)ٟمج٤م َُمـ ٟمَج٤م وىُمتَؾ ُمـ ىُمتِؾ

٦م  ث قَمـ ُأٟم٤مٍس ُِمـ َأهؾ َُمٙمَّ ٤م شَمتحدَّ واَي٦م يَمذًمَؽ أهنَّ وًمِذا وَم٢مٟمَّف ُيًَتٗم٤مد ُِمـ َهذه اًمرِّ

٦م ُُمًتْخِٗملم سم٢مؾِْمالُمٝمؿ، وطمٞمٜماَم ُٟم٘م٤مرن  أؾْمٚمُٛمقا ومَل ُُي٤مضِمروا إمَم اعمَديٜم٦َم سَمؾ أىَم٤مُمقا سمِٛمٙمَّ

٤مُِمٝمؿ سم٤مًمٜمِّٗم٤مق َيتٌلمَّ ًمٜم٤م أٟمَّف ىَمد يم٤من ذم َذًمؽ سمام َٟمزل ومٞم طم٧م سم٤مِّتِّ ٝمؿ ُمـ أي٤مِت اًمتِل سَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإؾمٜم٤مده صحٞمح.21/135ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ّل  ٦م أيًْم٤م.ط َزُمـ اًمٜمٌَّ  ُمٜم٤مومُ٘مقن ُمـ أهِؾ ُمٙمَّ

يْمٓمُر إمم  وىمد يٙمقُن هذا ُُمًتٖمرسًم٤م ذم اًمٜمَّٔمرِة إومم: ٕنَّ اإلْٟم٤ًمن قَم٤مدًة ٓ

٤م أْن يٙمقن ُم٘مٞماًم اًمٜمِّٗم٤مق إٓ إذا يم٤من يٕمت٘مد قَم٘مٞمَدة ضَم٤مهٚمٞم٦م وهق َيٕمٞم ش سَملم اعم١ُمُمٜملم، أُمَّ

سملم اًمٙمٗم٤مر ُُمتٛمتًِّٕم٤م سمحاميتِٝمْؿ صُمؿَّ ُئمٝمر اإليامن ًمٚمٛم١مُِمٜملَم ٟمِٗم٤مىًم٤م وم٠مُمر خُم٤مًمٌػ ًمٚمَٕم٤مدة، 

 وًمٙمٜمَّف ُمع َذًمؽ ُِمٙمـ اًمقىمقع.

وذًمؽ أن سمٕمض اًمٜم٤مِس يٙمقن هدوُمف إؾمٛمك ذم َهذه احلٞم٤مة هَق شم٠مُملُم ؾَمٌٞمؾ اًمَٕمٞمش 

ئٜم٤من، وم٢مذا َوضمد ذم َُمتٛمٕمِف َدقمقة سَم٤مرزًة شُمٜم٤مىمض شمٕم٤مًمٞمُٛمٝم٤م اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمتل ًمٜمٗمًف سمراطم٦م واـمٛم

٦م، ٕن  شَمقارصمٝم٤م ذًمؽ اعمجتٛمع: سمدأ سم٤مًمتَّٗمٙمػِم ذم إُمِر اًمذي ُُي٘مُؼ ًمف َُمّم٤محلَف اخل٤مصَّ

اًمٜمتٞمج٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمذًمؽ آظمتاِلف ِهل طُمدوث اًمٍماع سملم إوْمٙم٤مر اعمُتقارصَم٦م وسملم 

قمقات وُيداومع قمٜمٝم٤م.اًمٗمٙمرة اجلِديدِة ا  ًمتل شمٜم٤مىِمُْمٝم٤م إذا ُوضمَد َُمـ يٛمثؾ شمٚمؽ اًمدَّ

٥َم  ًِ وٓ سُمد ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمـ همٚم٦ٌم إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم قمغم إظمرى، ومٝمق يريُد أن يٙم

الُم٦م ُمـ  ًَّ ِودَّ اجلٛمٞمع ومٞمٔمٗمُر سَمٕمد ذًمَؽ سم٤مخلُٓمقة ًَمدى اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمَْتٍمة ُمٜمٝمام واًم

 قمقاىم٥م ُمَٕم٤مداِِّت٤م.

صم٧م قَمٜمُٝمؿ هذه َوىمد متثَّٚم٧م هِذه اًم  اًمِذيـ حَتدَّ
ِ
ِٗمٙمرة ذم قَم٤مملِ اًمَقاىمع ذم َه١ُمٓء

 ِمَـّ أفمٝمَر اإليامن سم٤مإِلؾْمالم ًمٚمٛم١مُمٜملم طمٞمٜماَم 
ِ
أَي٤مت، وىَمد يٙمقن سمٕمض َه١ُمٓء

وا سم٤مٟمتَّم٤مرهؿ قمغم اعمنميملم ذم ُمٕمريم٦م سَمدر.  اؾمتَٕمزُّ

ؿ ِمَـّ َدظمؾ ذم اإِلؾْمالم ىمدياًم وًمٙمـ إياَمهنؿ ىمد  شمزقمزَع سم٥ًٌم ومتٜم٦م واًمَٖم٤مًم٥م أهنَّ

ٙملم سم٤مإِلؾْمالم،  ًِّ ٓ  َيزاًمقن ُُمتٛم ؿ اعمنُِميملم، ومٚمامَّ اٟمتٍَم اعمًُٚمٛمقن سمٌِدر أفمَٝمروا هَلؿ أهنَّ

ٔي٤مت  وهذا ُم٤َم ڑ ک ک ک ک گ گ گ }يُرؿمد إًمٞمف ىمقًمُف شمَٕم٤ممم ذم هذه ا

 .(1)[11 ]ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت: {گڳ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمٕمزيز احلٛمٞمدي. (، د/قمٌد111-111ش: )اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن»( 1)
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ضمح يمام ُذيمر ؾم٤مسمً٘م٤م: هق أنَّ اًمٜمِّٗم٤مق َٟمِم٠م وفمٝمر ذم وًمٙمـ ئمؾُّ اًم٘مقُل اًمرا

 .(2)وهذا اًمذي قمٚمٞمف ُُجٝمقُر اًمٕمٚمامء ،(1)اعمديٜم٦م

 ٔطًٍٛ بعذ ايػض٠ٚ: َٛقف اب 

... ومٚمامَّ همزا »: أٟمف ىم٤مل ڤسمـ زيد  قمـ أؾم٤مُم٦مَ  $وم٘مد روى اًمٌخ٤مري 

٤مر ىُمريش، ىم٤مل اسمـط اهلل  َرؾمقُل  سمـ ؾمٚمقل وُمـ  أبِّ  سمدًرا وم٘مَتؾ اهلل سمف صٜم٤َمديَد يمٗمَّ

ف، وم٤ٌمَيٕمقا اًمرؾمقل  قمغم ط َُمٕمف ُِمـ اعمنِميِملم وقمٌدة إْوصَم٤من: َهذا أُمٌر ىمد شمقضمَّ

 .(3)شاإِلؾْمالم وم٠مؾْمٚمٛمقا

ؾمُٚمقل وأشْم٤ٌمقُمف ِِبذا اًمٜمٍَّم وُٟمٙمًقا قمغم رؤوؾمٝمؿ، وُهؿ ُمـ يم٤من  ًم٘مْد ذق اسمـ

َتحّمُد، وأٟمَّف ًمـ ٓ ًْ سم٤مىمٞم٦ٌم، وم٢مذا سم٤معمٗم٤مضم٠مة  شمٌَؼ هلؿ سمٕمده٤م يِمؽ أن ظَمياء اعمًٚمٛملم ؾمُت

همػم اعمتقىمَّٕم٦م، أٓ وهل ٟمٌٍم ُمـ اهلل ُمَع ىمتٍؾ ًمّمٜم٤مديد اًمُٙمٗمر: طمٞم٨م ُأًم٘مقا ذم اًم٘مٚمٞم٥ِم 

٤م، قمٜمده٤م سمَزَغ اًمٜمِّٗم٤مق وسمدأت َُمًػَمة اعمُٕم٤مٟم٤مة  ضمثًث٤م َه٤مُمدة ىمد وضمدوا َُم٤م ؿ طَم٘مًّ وقمدُهؿ رِبُّ

 وؾمخري٦ٍم َُمع َهذا اًمٓم٤َّمسُمقر اخل٤مُمس ُمـ إرضم٤مٍف وإؿم٤مقم٦ٍم وىمٕمقٍد قمـ 
ٍ
اجلٝم٤مد واؾمتٝمزاء

 وُمٙمٍر وظمديٕم٦ٍم وعمٍز وهمٛمٍز وىمذٍف وومراٍر ُمـ اجلٝم٤مد... اًمخ.
ٍ
َـّ ؾمقء  وفم

ل واحلَذر أيْمثر ُِمـ اًمَٗمؽمات  ذ اًمٜمِّٗم٤مق ذم َهذه اًمَٗمؽمة ؿَمٙماًل ُمـ اًمتَخٗمِّ )ًم٘مد اَّتَّ

خري٦م واًمٜم ًُّ ٘مِد اًمتِل شَمٚم٧م هذه اًمَٗمؽمة، ومل ُي١مصمر قمـ اًمٜمِّٗم٤مق آٟمذاك رء ُمـ يمٚمامت اًم

وٓ رء ُمـ أقمامل اًمٙمٞمِد اًمٔم٤مهِر، سمؾ يم٤مٟمقا يتٔم٤مَهُرون سمت٠ميٞمد َدقمقِة اإِلؾْمالم 

ّل   إُمٕم٤مًٟم٤م ُمٜمٝمؿ ذم اًمٜمٗم٤مق.ط واًمثَّٜم٤مء قمغم اًمٜمٌَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.24اٟمٔمر ُمٌح٨م ٟمِم٠مة اًمٜمٗم٤مق: )ص: ( 1)

 (.7/211) ، ًمِمٞمخ اإِلؾْمالم:شاًمٗمت٤موى»و (،1/47ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»اٟمٔمر ( 2)

خ٤مري، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: ( 3) ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې }أظمرضمف اًٌم

 (.4291رىمؿ: )[، سم186]ؾمقرة آل قمٛمران:  {ې ې ى ى ائائ
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ط اهلل  سمـ أبِّ يم٤من َي٘مقم ذم يمؾ ُُجُٕم٦م وُمٞمْثٜمِك قمغم رؾمقل اهلل وُمـ ذًمؽ أن قمٌد

اومُع هلؿ إمم ه ٚمقك ظَمقوُمٝمؿ ُمـ اعُم١مُمٜملم سَمٕمد وي٠مُُمر اًمٜم٤َّمس سمِت٠ميٞمده، ويم٤من اًمدَّ ًُّ ذا اًم

وا ِب٤م سَمٕمد ذًمؽ ُِمـ  ٤ٌَمهر ذم سَمدر، وقَمدم ُُمرورهؿ سم٤مًمتَّج٤مرب اًمتِل ُمرُّ اٟمتَّم٤مِرهؿ اًم

ّل   قمٜمٝمؿ وإهْمْم٤مِئف قمـ هٗمقاِّتؿ.ط قَمٗمق اًمٜمٌَّ

ٚمغ  إمم أن ؾَمٜمح٧م هلؿ اًمٗمرص٦م ذم هَمزَوة أطمد طمٞمٜماًم ىم٤مسًمؾ اعم١مُمٜمقن ضمٞمَش ىمريش اًمذي ٌي

إمم أن ط اهلل  ومِٝمؿ، ومح٤موًمقا شمثٌٞمَط اعم١ُمُمٜملم وَّتذيٚمِٝمؿ قَمـ ُٟمٍمِة رؾمقلِ صمالصم٦َم أوَٕم٤م

َٟمجُحقا ذم اؾمتاَمًم٦م سَمٕمِْمٝمؿ، ومرضمٕمقا سمِثٚم٨ِم اجلَٞمش اإِلؾْمالُمل وظَم٤مٟمقا اعم١ُمُمٜملَم ذم َذًمؽ 

اعمَقىمػ احلَرج، ويم٤من عمـ سَم٘مل ُمٜمٝمؿ ُمع اعم١مُمٜملم سمٕمُض إصمر ذم إَص٤مسمتِٝمؿ، صُمؿ عم٤َّم فَمٝمرت 

امشم٦م سم٤ِمعم١مُمٜملم يماَم ؾَمٞم٠مي(ٟمتٞمج٦م اعم  اعمٜم٤مومِ٘مقن أفمٝمروا اًمِمَّ
ِ
 .(1)ٕمريم٦م قمغم ُم٤م يتٛمٜم٤َّمه َه١ُمٓء

 ٔ٠َٚ َٛقف اب :بين قٝٓكاع طًٍٛ َٔ إخٛاْ٘ ايٝٗٛد يف َغض
(2) 

َـّ اإلؿم٤مرة هٜم٤م  (3)ؾَمٌؼ أن ُهدت شَمٗم٤مصٞمؾ َهذه اًمَٖمزوة وأؾم٤ٌمِب٤م وٟمت٤مِئجٝم٤م، ًمٙم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.82-81)ص: ش: اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن»يٜمٔمر ( 1)

 قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:( 2)
ِ
ـ َه١ُمٓء ك هَمزَوة وُم ـ قمٚمامء اًمًػمة وهمػُمهؿ قمغم أن إضمالء سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ُيًٛمَّ  اشمٗمؼ ُجع ُم

 (.3/191ش: )زاد اعمٕم٤مد»اًم٘مٞمؿ ذم  )أ( اسمـ

 (.2/48ش: )شم٤مرخيف»)ب( اًمٓمؼمي ذم 

سمـ سمره٤من اًمديـ احلٚمٌل، دار اعمٕمروم٦م سمػموت،  قمكمش  ؾمػمة إُملم اعم٠مُمقناًمًػمة احلٚمٌٞم٦م ذم»)ج( 

 (.2/382هـ(: )1411ؾمٜم٦م )

 (.1/196ش: )شم٤مريخ اإِلؾْمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم وإقمالم»)ج( 

 (.3/296) ٓسمـ يمثػم:ش اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»)هـ( 

سمـ اجلقزي أسمق اًمٗمرج، دار  سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمرمحـ قمٌدش اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿ»)و( 

( وهمػمهؿ. ُمـ أضمؾ ذًمؽ ذيمرت هذه 1/381هـ(: )1358سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم ) – ص٤مدر

 ؾمٚمقل ُمـ اًمٖمزوات اًمٜمٌقي٦م. اًمَٖمزَوة وٛمـ ُمقاىمػ اسمـ

 (.381اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ هَمزَوة سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع: )صـ: ( 3)
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اًمَٞمٝمقد.. وًٓء وشمٕم٤مـمًٗم٤م وٟمٍمًة وشم٠ميٞمًدا،  ؾمٚمقل ُمـ إظْمقاٟمفِ  ؾَمتٙمقُن قمـ ُمقىمػ اسمـ

يٙمقن ُمٜمف ذًمؽ دم٤مهَٝمُؿ وُهؿ قمٞم٦ٌُم ٟمّمِحف وُمقوع ُمِمقرشمِف وُمٕمِ٘مُد شمدسمػمِه  ويمٞمػ ٓ

 وَّتٓمٞمٓمِف ويمٞمِده..

ّل  عم٤م همدَر َُيقد ُمٞمث٤مىَمٝمؿ اًمذي واصم٘مٝمؿ سمف، ط سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع اًمٕمٝمد وَٟم٘مْمقا ُمع اًمٜمٌَّ

قم٥م ۴طم٤مَسهؿ  واوٓمروا ًمٚمٜمُّزول قَمغم  وىَمذف اهلل ذم ىمٚمقِبؿ اًمرُّ

 ط.طُمٙمٛمف 

سم٠مؾمٚمقب احِلّم٤مر وم٠مرسمَٙمُٝمؿ وأوىمٕمٝمؿ ذم طَمػمٍة ُمـ أُمرهؿ سمٕمد أن ط وم٘مد وم٤مضَم٠مهؿ 

ؾ، ِم٤َّم ضمٕمٚمٝمؿ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م  ىمٓمع قمٜمٝمؿ يمؾ ُمدد وُجَّد طمريمتٝمؿ، ومٕم٤مؿمقا ذم ؾمجـ ُُمتٜم٘مِّ

ؼم.  يٞم٠مؾُمقن ُمـ اعم٘م٤موُم٦ِم واًمّمَّ

دون َرؾمقل ىمقم خْيتٚمِٗمقن سم٠مؾًم٤م وؿمدة قمـ ُُمنِميمل سم٠مهنؿ ط اهلل  ومٌٕمد أن يم٤مٟمقا ُيدِّ

ون ًمٚمٜمُّزول قمغم طمٙمِؿ رؾمقل وَم٠مُمر ِبؿ ومُرسمٓمقا،  (1)طاهلل  ىُمريش، إذا ِِبؿ يْمٓمرُّ

 (2)سمـ ىمداُم٦م قمغم يمِت٤َمومٝمؿ اعمٜمذرط اهلل  ومٙم٤مٟمقا يٙمتٗمقن أيمت٤موًم٤م، واؾمتٕمٛمؾ رؾمقل

 .(3)ڤاًمًٚمٛمل إود 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس، اًمٜم٤مذ: دار سمـ قمٌ ، حمٛمدشذم فمالل اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م -اًمٍماع ُمع اًمٞمٝمقد »اٟمٔمر ( 1)

 (.1/144هـ: )1418اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م  -قمامن  -اًمٗمرىم٤من 

سمـ  سمـ اًمٜمح٤مط ؿمٝمد سمدًرا ذم رواي٦م ُمقؾمك سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ احل٤مرث سمـ ىمداُم٦م هق: اعمٜمذر( 2)

سمـ قمامرة إٟمّم٤مري،  دسمـ حمٛم اهلل سمـ قمٛمر وقمٌد سمـ إؾمح٤مق وأب ُمٕمنم وحمٛمد قم٘م٦ٌم وحمٛمد

ُمٕمروم٦م »و (،3/482ٓسمـ ؾمٕمد: )ش اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»وؿمٝمد أيًْم٤م أطمًدا وًمٞمس ًمف قم٘م٥م. يٜمٔمر 

آؾمتٞمٕم٤مب ذم »و (،5/259) ٓسمـ إصمػم:ش أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»و (،5/2521) ٕب ٟمٕمٞمؿ:ش اًمّمح٤مسم٦م

 (.4/1451) اًمؼم: ٓسمـ قمٌدش ُمٕمروم٦م إصح٤مب

اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم  – سمـ ٟم٤مس اًمِم٘م٤مري، دار ـمٞم٦ٌم اهلل قمٌدش اًمٞمٝمقد ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة»اٟمٔمر ( 3)

 (.1/281م(: )1996-هـ1417)



  
01 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ُمّمػم ُيقد: 

ٜم٤موم٘ملم أن َُيؾَّ طمٚمٗم٤مَءه ُمـ وصم٤مىمٝمؿ، ومٕمٜمدُم٤م ُمرَّ قمٚمٞمٝمؿ ؾمٚمقل زقمٞمُؿ اعم طَم٤مول اسمـ

ُيٚمٝمؿ  واهلل ٓ ؟طاهلل  أحتٚمقن ىمقًُم٤م رسمٓمٝمؿ رؾمقل»: طُمٚمُّقهؿ، وم٘م٤مل اعمٜمذر: ىم٤مل

سمـ ؾمٚمقل أن يؽماضمَع قمـ أُْمِره،  سمـ أب اهلل ، وم٤موٓمر قمٌدش(1)رضمؾ إٓ ضسم٧م قمٜم٘مف

ّل   .(2)هؿسمٗمؽِّ أهط ويٚمج٠م إمم اؾمتّْمَدار إُْمر ُِمـ اًمٜمٌَّ

: ، ىم٤مل-ويم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مء اخلزرج-ي٤م حمٛمد، أطمًـ ذم ُمقامم : وم٘م٤ملط اهلل  وم٠مشمك رؾمقل
د، أطمًـ ذم ُمقامم، ىم٤مل: ، وم٘م٤ملطاهلل  وم٠مسمٓم٠م قمٚمٞمِف رؾمقل وم٠مقمرض قمٜمف، وم٠مدظمؾ : ي٤م حمٛمَّ

 .شأَْرؾِمْٚمٜمِل»: طاهلل  ، وم٘م٤مل ًمف رؾمقلطاهلل  أبِّ يده ذم ضمٞم٥م ودرع رؾمقل اسمـ

، شَوُْيََؽ َأْرؾِمْٚمٜمِل»: صمؿ ىم٤مل ،(3)رأوا ًمقضمٝمف فمٚماًل طمتك ط اهلل  وهمْم٥م رؾمقل

ىمد  ،(4)أرؾمٚمؽ طمتك حتًـ ذم ُمقامم أرسمٕمامئ٦م طم٤مه وصمالصمامئ٦م دارع واهلل ٓ ٓ: ىم٤مل

إين واهلل اُمرٌؤ أظمِمك  ؟ُمٜمٕمقين ُمـ إمحر وإؾمقد، حتُّمدهؿ ذم هَمداة واطِمدة

 .(5)شُهْؿ ًَمَؽ »ط: اهلل  وم٘م٤مل رؾمقل: اًمدوائر

ٚمٛمقن َُم٤م طاهلل  ؾمٌٞمٚمٝمؿ صُمؿ أَُمر سم٢مضْمالئِٝمؿ، وهمٜمَِؿ رؾمقل طاهلل  ومخغمَّ رؾمقُل  ًْ يم٤من  واعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل احلٛمٞمدي، اًمٜم٤مذ: دار  سمـ قمٌد اًمٕمزيز ًمٚمديمتقر/قمٌدش اًمت٤مريخ اإِلؾْمالُمل ُمقاىمػ وقمؼم»اٟمٔمر ( 1)

 (.5/32م: )1997 -هـ  1418اًمدقمقة ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م: إومم ؾمٜم٦م 

 (.5/33عمّمدر ٟمٗمًف: )ا( 2)

إمم اًمًقاد طملم  طاهلل  فمٚماًل: ُجع فمٚم٦م وهل اًمًح٤مسم٦م ذم إصؾ، وم٤مؾمتٕم٤مره٤م هٜم٤م ًمتٖمػم وضمف رؾمقل( 3)

ًٓ أيًْم٤م. يٜمٔمر   (.211)ص: ش: اإلُمالء اعمختٍم ذم ذح همري٥م اًمًػم»اؿمتد همْمٌف، ويروى فمال

اإلُمالء اعمختٍم ذم ذح همري٥م »احل٤مه: اًمذي ٓ درع ًمف هٜم٤م، واًمدارع اًمذي قمٚمٞمف درع. يٜمٔمر ( 4)

 (.211)ص: ش: اًمًػم

 (.1/281ش: )اًمٞمٝمقد ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة»اٟمٔمر ( 5)



 

 

02 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ـ َُم٤مل، وىمد شمقممَّ َُجع أُمَقاهلؿ وإطمَّم٤مءه٤م حُمٛمد ـ  ًمدُيِؿ ُم ـ ُمًٚمٛم٦م    ـ. (1)ڤسم

ث رؾمقل سَمٜمل ىَمٞمٜمَ٘م٤مع ًَمٙمل ُي٘مرهؿ ذم  ذم ُيقد طاهلل  وطم٤مول اسمـ ؾمٚمقل أن ُيدِّ

سمـ ؾَم٤مقمدة إْٟمّم٤مري إْود  قُمقيؿ ط اهلل دي٤مرهؿ، ومقضمد قمغم سم٤مب رؾمقل

ه قمقيؿ وىم٤مَل  ،(2)ڤ ًمؽ، ومدومٕمُف  طاهلل  شمدظمؾ طمتك ي٠مذَن َرؾمقُل  ٓ: ومردَّ

ـُ  م َوضمف اسمـ (3)ؾمٚمقل، ومٖمٚمَّظ قمٚمٞمف قمقيؿ طمتك ضَمحش اسم ٤مل اًمدَّ ًَ  .(4)أبِّ اجلدار وم

ّل  ٌَّك ؾمٚمقل: طم اًمًٞم٤مد ذم شمٕم٤مُُمٚمِف َُمع اسمـط وئمٝمر ذم هذا اخلؼِم ومِ٘مُف اًمٜمٌَّ ٞم٨م ًم

: ـمٚمٌف، ومٚمٕمؾ هذا اعَمقىمػ َيٖمًؾ ىَمٚمٌف، ويزيُؾ اًمِٖمِم٤موة قمٜمف ومَتتؿ ِهدايتف، وم٘م٤مَل ًمف
 .شُهْؿ ًَمَؽ »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمدوم٤مع قمـ احلدي٨م »(، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم 3/71ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم ( 1)

 (.1/281ش: )اًمٞمٝمقد ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة»(. اٟمٔمر 26)صش: اًمٜمٌقي

سمـ قمقف  سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ أُمٞم٦م سمـ زيد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ىمٞمس سمـ قم٤مسمس سمـ ؾم٤مقمدة هق: قمقيؿ( 2)

. هذا هق اعمِمٝمقر ذم ٟمًٌف. وىم٤مل طاهلل  اًمرمحـ اعمدين، ص٤مطم٥م رؾمقل إٟمّم٤مري، أسمق قمٌد

سمـ ىمْم٤مقم٦م، طمٚمٞمػ  سمـ احل٤مف سمـ قمٛمرو سمـ سمكم سمـ وٚمٕمج٦م سمـ ؾم٤مقمدة سمـ إؾمح٤مق: قمقيؿ حمٛمد

زيد. ؿمٝمد اًمٕم٘مٌتلم ذم ىمقل اًمقاىمدي. وىم٤مل همػمه: ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع اًمًٌٕملم ُمـ  سمـ ًمٌٜمل أُمٞم٦م

. وىمٞمؾ: سمؾ ُم٤مت ذم ظمالوم٦م طاهلل  آٟمّم٤مر، وؿمٝمد سمدرا، وأطمدا، واخلٜمدق، وُم٤مت ذم طمٞم٤مة رؾمقل

ّل  قمٛمر ، وىمد طسمـ اخلٓم٤مب سم٤معمديٜم٦م وهق اسمـ مخس أو ؾم٧م وؾمتلم ؾمٜم٦م. واًمّمحٞمح أٟمف سم٘مل سمٕمد اًمٜمٌَّ

سمـ  سمـ قمت٦ٌم سمـ ؾم٤ممل اًمرمحـ سمـ اخلٓم٤مب ذم طمدي٨م اًمِم٘مٞم٘م٦م. روى طمديثف قمٌد ٜمف قمٛمرطمٙمك قم

ّل  قمقيؿ سمـ ؾمٕمد قمٜمف إن يم٤من  . وروى قمـ ذطمٌٞمؾطسمـ ؾم٤مقمدة، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، قمـ اًمٜمٌَّ

سمـ أب سمٚمتٕم٦م  سملم طم٤مـم٥م طاهلل  سمـ إؾمح٤مق: آظمك رؾمقل سمـ ؾم٤مسمؼ، قمـ حمٛمد حمٗمقفم٤م. وىم٤مل صدىم٦م

ِّتذي٥م اًمٙمامل » سمـ قمقف. سمـ ؾم٤مقمدة أظمل سمٜمل قمٛمرو اًمٕمزى، وسملم قمقيؿ سمـ قمٌد طمٚمٞمػ سمٜمل أؾمد

 (.1/513) ، ًمٚمذهٌل:شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»(، 22/466، ًمٚمٛمزي: )شذم أؾمامء اًمرضم٤مل

 (6/271ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب» - ضمحِمف: ظمدؿمف طمتك اٟمًح٩م ضمٚمده( 3)

 (.5/31، ًمٚمحٛمٞمدي: )شاًمت٤مريخ اإِلؾْمالُمل»اٟمٔمر ( 4)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

ؾمٚمقل يّْمُٚمحقن سمّمالطمِف وَمٞمتامؾمؽ  وًمٕمؾ اًمذيـ يًػمون وراء زقم٤مَُم٦م اسمـ

ػ، ويٚمتِحؿ ومال يت٠مصمر ُمـ يَمٞمد أقمداء اإِلؾْمالم  .(1)اًمّمَّ

٤مدى طمُدوث اًمِٗمتٜم٦م ذم َُمتَٛمع اعم١ُمُمٜملم، أن يتٗمط وهٜم٤مك سُمْٕمٌد آظمر: طمٞم٨م طمرص 

طمٞم٨م إن سمٕمض إٟمّم٤مر طَمدي٨م قَمٝمد سم٤مإِلؾْمالم، وخُيِمك أن ُي١مصمِّر ومِٞمٝمؿ رأس اعمُٜم٤موم٘ملم 

ُمٕمف أؾُمٚمقب اعمُداراِة ط وًمذًمِؽ ؾمٚمؽ  ،(2)سمـ أب ًمًِٛمَٕمتف اًمٙمٌػمة ومِٞمٝمؿ اهلل قمٌد

٤ًٌم ًمٚمٗمتٜم٦م، وإفمٝم٤مًرا حل٘مٞم٘م٦م ا ًمرضمؾ ُمـ ظمالل شمٍموم٤مشمف واًمّمؼم قمٚمٞمف وقمغم إؾم٤مءشمف، دمٜم

 وُمقاىمٗمف قمٜمد ُمـ جيٝمٚمٝم٤م، وُمـ صمؿ يٗمرُّ اًمٜم٤مس ُمـ طمقًمف وٓ يتٕم٤مـمٗمقن ُمٕمف.

ؼ َهذا إؾمٚمقب ٟمج٤مطًم٤م سم٤مهًرا، وم٘مد فمٝمرت طم٘مٞم٘م٦م اسمـ ؾمٚمقل جلٛمٞمِع  وىمد طم٘مَّ

اهلل، ومٙم٤مٟمقا سمٕمده٤م إذا شمٙمٚمََّؿ  اًمٜم٤َّمس طمتك أىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمف، وُمٜمٝمؿ وًمُده قمٌد

 سمؾ أراُدوا ىمتَٚمف يمام ؾمٞم٠مي سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم. ،(3)يمالُمفأؾمٙمُتقه، وشمَْم٤مي٘مقا ُمـ 

 َِٓٗ: ڤ بٔ ايصاَت تربؤ عباد٠ -

٤مُم٧م أطمدُ  سمٜمق ىَمٞمٜم٘م٤مع اًمٕمٝمد، ويم٤من قم٤ٌمدة عم٤م َٟم٘مْم٧م هلؿ ُمـ -سمٜمل قمقف  سمـ اًمّمَّ

 طاهلل  َُمِمك ًمرؾمقل -سمـ أب اهلل سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ُمثؾ اًمذي هلؿ ُمـ قمٌد طمٚمػ

أ إمم اهلل  اهلل،  ي٤م َرؾمقل: ُمـ طِمٚمٗمٝمؿ، وىم٤مل طوإمم رؾُمقًمِف  ۵وظَمٚمَٕمٝمؿ إًمٞمف، وشمؼمَّ

٤مر ووٓيتٝمؿ طأشمقمم اهلل ورؾمقًمف   ِاًمٙمٗمَّ
ِ
وعم٤َّم  ،(4)واعم١مُمٜملم، وأسمرأ ُمـ طِمٚمػ َه١ُمٓء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ حمٛمد اًمٖمْم٤ٌمن، دار اًمقوم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مذة، ؾمٜم٦م  ، ُمٜمػمشريمل ًمٚمًػمة اًمٜمٌقي٦ماعمٜمٝم٩م احل»اٟمٔمر ( 1)

 (.247م(: )ص1998-هـ1419)

 (.5/32، ًمٚمحٛمٞمدي: )شاًمت٤مريخ اإِلؾْمالُمل»اٟمٔمر ( 2)

 (.1/148، ٕب وم٤مرس: )شاًمٍماع ُمع اًمٞمٝمقد»اٟمٔمر ( 3)

(، 3/175ش: )دٓئؾ اًمٜمٌقة» (، واًمٌٞمٝم٘مل ذم6/275ش: )شمٗمًػمه»أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم ( 4)

(، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق. واٟمٔمر 26/192ش: )شم٤مريخ دُمِمؼ»وُمـ ـمري٘مف اسمـ قم٤ًميمر ذم 

 (.283، 1/282ش: )اًمٞمٝمقد ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة»
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ر ضمالء ٤مُم٧م أن جُيٚمٞمِٝمؿ وم٠مضَمالهؿ  قم٤ٌمدة طاهلل  سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع أُمر رؾمقل شم٘مرَّ سمـ اًمّمَّ

 .(2()1)وحل٘مقا سم٠مْذُرقم٤مت

، ىمد أًم٘مقا ؾِمالطمٝمؿ وشمريُمقا أُْمقاهلؿ سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع  وهٙمذا ظمرج ـَ ُِمـ اعمديٜم٦َِم ص٤مهِمري

هؿ سم٠مؾًم٤م وأيمثرهؿ قمَدًدا  هَمٜمٞمٛم٦م ًمٚمُٛمًٚمٛملم، وهؿ يم٤مٟمقا ُمـ أؿْمجع َُيقد اعمَديٜم٦م وأؿمدِّ

 ومؽمة ُمـ اًمزُمـ سمٕمد هذا 
ِ
ٛم٧م واهلدوء ٦م سم٤مًمّمَّ ة، وًمذًمؽ ٓذت اًم٘م٤ٌمئُؾ اًمٞمٝمقِديَّ وقمدَّ

ادع، وؾمٞمٓمر اًمرقم٥م قمغم ىمٚمُ   .(3)قِب٤م وظمْمدت ؿَمقيمتٝم٤ماًمٕم٘م٤مب اًمرَّ

 ؾمٚمقل ُمـ هَمزَوة أطمد ُمقىمػ اسمـ: 
مل يٙمـ اًمٜمِّٗم٤مق ذم ُمقىمػ وطمدٍث ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي ؾمٚمقل ىمٌؾ اًمٖمزوة:  ُمقىمػ اسمـأ(. 

يم٤من ُمٜمف ذم  هق ُمـ اجلالء واًمقوقِح واًمٔمٝمقِر وآٟمٙمِم٤مف يمام ذم هَمزَوة أطُمد، إٓ َُم٤م

ى سمِّمقرة قمٛمٚمٞم٦م وىمقًمٞم٦ٍم وقمدواٟمٞم٦ٍَّم هَمزَوة إطمزاِب وشَمٌقك: وم٠مُم٤م ذم هَمزَوة أطُمد وم٘م د شَمٌدَّ

٤ًٌم. وَّت٤مذًمٞم٦ٍم يم٤من ُمـ ُمٔم٤مهره٤م اجلٚمٞم٦َِّم اٟمًح٤مُب اسمـ  ؾمٚمقل سمُثٚم٨ِم اجلَٞمش شم٘مري

َوهذا َيدلُّ قَمغم يَمثرة أشْم٤ٌمع َرأس اًمٜمِّٗم٤مق وأقْمقاٟمِف.. ومَ٘مد سَمرزت ٓسْمـ ؾَمٚمقل 

 َُمقاىِمٗمف ىَمٌؾ اعمَٕمريَم٦م وذم أصْمٜم٤مئٝم٤م وسَمٕمده٤م.

ٝمؿ ُمـ اهلزيٛم٦م اعمخزَي٦م اًمتل عم٤َّم اؾمت٘مر  ًِ رأي زقمامء ىمريش قمغم أن يث٠مروا ْٕٟمٗم

وا ضمٞمًِم٤م  روا اخلروج ًم٘مت٤مل اعمًٚمٛملم ذم اعمديٜم٦م، وم٠مقمدُّ طمٚم٧َّم ِبؿ يقم سمدر اًمٙمؼمى: ىمرَّ

ِّتؿ وقمت٤مِدهؿ، وُمٕمٝم٤م ُمـ شم٤مسمٕمٝم٤م ُمـ يِمٜم٤مٟم٦م وأْهؾ  ىمقاُمف صمالصم٦م آٓف ُم٘م٤مشمؾ سمَٙم٤مُمِؾ قمدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚمدان أهن٤م سم٤مًمِم٤مم، واظمتٚمٗمقا ( 1) أْذِرقم٤مُت: سمٗمتح اهلٛمزة وؾمٙمقن اًمذال اعمٕمجٛم٦م ويمن اًمراء، أُجع اًمٕم٤مرومقن سم٤مًٌم

رضمح أهن٤م اًمٞمقم ىمري٦م ُمـ قمٛمؾ طمقران داظمؾ احلدود اًمًقري٦م ىمرب  ذم حتديد ُمقىمٕمٝم٤م سم٤مًمْمٌط، إٓ أن ٕا

 (، سمتٍمف يًػم.1/11ش: )اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م اًمقاردة ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»ُمديٜم٦م درقم٦م. اٟمٔمر 

 (، خمتًٍما.1/284ش: )اًمٞمٝمقد ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة»اٟمٔمر ( 2)

 (.1/149رس: )ٕب وم٤مش اًمٍماع ُمع اًمٞمٝمقد»اٟمٔمر ( 3)
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ة سم٠مؾِمٝمؿ، وٟمزًمقا ُم٘م٤مسمؾ  ِّت٤مَُم٦م، وأظمرضمقا ُمٕمٝمؿ ٟم٤ًمَءهؿ ًمٞمزدن ذم مح٤مؾمتٝمؿ وؿمدَّ

ّم٧م ىمريش ىم٤مومٚم٦م أب ؾمٗمٞم٤من اًمتل َٟمج٧م ُِمـ اعمًٚمٛملَم  ٤ًٌم ُمـ أطُمد، وظمّمَّ اعمديٜم٦م ىمري

 وأرسَم٤مطمٝم٤م ًمتجٝمٞمِز ضَمٞمِِمٝمؿ ًمَٖمزَوة أطُمد.

سمتحريمٝمؿ ُمٜمذ ظمرضمقا ُمـ ُمٙم٦م، وعم٤م ؾمٛمع سمقصقهلؿ اؾمتَِم٤مر ط وقَمٚمَِؿ اًمرؾمقل 

ُمر، وقمرض وَم٢مِْن َرأَْيتُْؿ أَْن شُمِ٘مٞمُٛمقا سم٤ِمعمَِديٜم٦َِم َوشمََدقُمقُهْؿ »: قمٚمٞمٝمؿ رأيف وم٘م٤مل هلؿ اعمًُٚمِٛملم ذم ٕا

 .(1)ش؟ٚمَٞمْٜم٤َم ىَم٤مشَمٚمْٜم٤َمُهْؿ ومِٞمَٝم٤م: وَم٢مِْن أىََم٤مُُمقا أىََم٤مُُمقا سمنَِمِّ َُمَ٘م٤مٍم، َوإِْن ُهْؿ َدظَمٚمُقا قمَ طَمٞم٨ُْم َٟمَزًُمقا

: ؾمٞمحُدث ذم أطُمد، وذيمَرُه ٕصح٤مسمِف، ىَم٤مئاًل  ذم ُمٜم٤مُِمِف ُم٤مط وُأري اًمرؾمقل 
ـَ اعُم١ْمُِمٜملَِم  َرَأْي٧ُم ذِم ُرْؤَي٤مي َأينِّ َهَزْزُت ؾَمْٞمًٗم٤م وَم٤مْٟمَ٘مَٓمَع َصْدُرُه، وَم٢مَِذا ُهَق َُم٤م» ُأِصٞم٥َم ُِم

ـِ َُم٤مَيْقَم ُأطُمٍد، صُمؿَّ َهَزْزشُمُف ُأظْم  ًَ ـَ اًمَٗمْتِح  يَم٤مَن، وَم٢مَِذا ُهَق َُم٤م َرى وَمَٕم٤مَد يَم٠َمطْم ضَم٤مَء اهلُل سمِِف ُِم

 .(2)شوَم٢مَِذا ُهُؿ اعُم١مُِمٜمُقَن َيْقَم ُأطُمدٍ  -َواهللُ ظَمػمٌ -َواضْمتاَِمِع اعُم١ْمُِمٜملَِم، َوَرَأْي٧ُم سَمَ٘مًرا 

ًمْ »: وذم رواي٦م أظمرى وومنَّ  ،(3)شُتَٝم٤م اعَمِديٜم٦َمَ َوَرَأْي٧ُم َأينِّ ذِم ِدْرٍع طَمِّمٞمٜم٦ٍَم وَم٠َموَّ

 .ڤهذه اًمرؤي٤م سم٠من هزيٛم٦م وىمتاًل ؾمٞم٘مٕم٤مِن ذم أْصح٤مسمِف ط اًمرؾمقل 

٦َم حِلرب اعمًُٚمٛملم، ؿم٤مور أْصح٤مسَمف ط قمٜمدُم٤م قمٚمؿ اًمرؾمقل  سمٛمِجلء ضَمٞمش ُمٙمَّ

و ظم٤مرضَمٝم٤م. ٌْ٘مقا داظمؾ اعمديٜم٦م، أو أْن خيرضُمقا عمالىَم٤مة اًمَٕمدِّ  سملم أن ي

ي٤م َٟمٌلَّ اهللِ، إٟم٤م َٟمٙمره أْن ٟم٘متؾ ذم ـمريؼ اعمديٜم٦م، وىمد يمٜم٤م : وم٘م٤مَل َُج٤مقم٦م ُمـ إْٟمَّم٤مر

َٟمٛمَتٜمع ُمـ اًمَٖمزو ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وم٤ٌمإِلؾْمالم أطَمؼُّ أن َٟمٛمتٜمع ُِمٜمف، وم٤مسْمُرْز إمم اًمَ٘مقم، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 4/9ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»(، واسمـ هِم٤مم ذم 4/71ش: )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم ( 1)

 (.3/226ش: )دٓئؾ اًمٜمٌقة»

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب: قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإِلؾْمالم، سمرىمؿ: ( 2)

 (.2272، سمرىمؿ: )ط (، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمرؤي٤م، سم٤مب: رؤي٤م اًمٜمٌَّّل 3425)

ش: اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»( وصححف. واٟمٔمر 2/141(، واحل٤ميمؿ: )1/271ش: )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم ( 3)

(1111) 



 

 

06 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ض ٟمٌل اهلل : ومتالوَم اًمَ٘مقم وم٘م٤مًمقا ،(1)ومَٚمٌس َُٕمَتفط اهلل  وم٤مْٟمٓمٚمَؼ رؾمقُل  ط قَمرَّ

وتؿ سمِٖمػِمه، وم٤مذ أُمُرٟم٤م ُْٕمرك شمٌع، وم٠مشمك محزة : طه٥م ي٤م محزة وم٘مؾ ًمٚمٜمٌل سم٠مُْمر وقمرَّ

اهلل  أُمُرٟم٤م ُٕمِرك شَمٌَع، وم٘م٤مل رؾمقل: ي٤م َٟمٌل اهلل إن اًم٘مقَم ىمْد شمالوُمقا، وم٘م٤مًمقا: وم٘م٤مل

هِ »ط:  َُْمَتُف َأْن َيَْمَٕمَٝم٤م طَمتَّك َُيُْٙمَؿ اهللُ سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ قَمُدوِّ َٕ ٌَِٖمل ًمِٜمٌَِلٍّ ًَمٌَِس   .(2)شَُم٤م َيٜمْ

: طمٞم٨م ىم٤مل: َي٤م طاهلل  سمـ ؾمٚمقل ومَ٘مد يم٤من َرأُيف ُِمـ رأي َرؾمقل اهلل أُم٤م قمٌد

ٟم٤م ىمطُّ إٓ ظَمرضمٜم٤م ُِمٜمٝم٤م إ َّْترج إًَمٞمٝمؿ، ومقاهللِ ُم٤م اهلل، أىمؿ سم٤معمَديٜم٦م ٓ رؾمقل مم قَمدوِّ

ٌْٜم٤م ُمٜمف، ومدقمٝمؿ ي٤م رؾمقل اهلل، وم٢من أىم٤مُمقا أىم٤مُمقا  أص٤مَب ُمٜم٤َّم وٓ َدظمٚمٝم٤م قَمٚمٞمٜم٤َم إَّٓ أص

٤مء واًمّمٌٞم٤من  ضم٤مل ذم َوضمِٝمٝمؿ، ورُم٤مهؿ اًمٜمًِّ سمنمِّ حمٌس، وإن دظمٚمقا ىم٤مشمٚمٝمؿ اًمرِّ

 سم٤محِلج٤مرة ُمـ ومقىمٝمؿ.

طمتك ظمرج ذم ط  وإن رضمٕمقا رضمٕمقا ظم٤مئٌلَم يمام ضم٤مؤا، ومٚمؿ يزل اًمٜم٤مس سمرؾمقل

 .(3)ڤأًمٍػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

٤م قمٜمْد طاهلل  ؾمٚمقل هذه، وإن َواوم٘م٧م َُم٤م قمٚمٞمف َرأي َرؾُمقل إن ُم٘مقًم٦م اسمـ ، إٓ أهنَّ

ـْ َص٤مدرة قمـ ٟمّمٍح ص٤مِدٍق وَُمِمقرٍة أُمٞمٜم٦م، وَمام شمٚمؽ سمّمٗم٦مٍ ٍ ُمـ صٗم٤مت  ؾ مَل شمٙم اًمت٠مُمُّ

 :ُع إممؾمٚمقل وٓ ظمٚم٦َّم ُمـ ظمالًمف، وًمٕمؾ شمٗمًػم ذًمؽ ِم٤َّم أراَده يرضمِ  اسمـ
أن أرض اعمٕمريم٦م ذم ؾم٤مطَم٤مِِّت٤م اًمقاؾِمَٕم٦م َيٜمٙمِمُػ ومٞمَٝم٤م طم٤مُل اعمٜمخِذِل واعمتَج٤مذم  -1

قمـ اًم٘مت٤مل، واًمالئذ ُمـ اعمٕمريم٦م ومراًرا وهزيٛم٦م، واعمٜم٤موم٘مقن يمام ٟمٕمٚمؿ أطمرُص اًمٜم٤َّمس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم »اًمألُم٦م: اًمدرع احلّمٞمٜم٦م وؾم٤مئر أداة احلرب وىمد شمؽمك اهلٛمزة ًمٚمتخٗمٞمػ، اٟمٔمر ( 1)

 .(12/532ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب(. »1/464ش: )وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م

(: رضم٤مًمف 6/117ش: )َمٛمع اًمزوائد»(، وهمػمه، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 3/351أظمرج ٟمحقه أمحد: )( 2)

 (1111ش: )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»رضم٤مل اًمّمحٞمح. واٟمٔمر 

(، يمالمه٤م ُمـ 4/71ش: )شمٗمًػمه»(، واًمٓمؼمي ذم 4/9ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم ( 3)

 ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق.
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ُيٕمٚمؿ قمٜمٝمؿ أىَم٤مشمٚمقا أم  ؾمُٚمقل وُمـ ُمَٕمُف أن يٙمقٟمقا ذم سمٞمقِِّتؿ ٓ قمغَم طمٞم٤مة، ومرهم٦ٌم اسمـ

 ُي٘م٤مشمٚمقا، أضم٤مهدوا طمً٘م٤م أم مل َيٗمٕمٚمقا..مَل 

ـَ  -2 ؿ قمغَم َُم٘م٤مشمِؾ  وًَمٕمؾَّ اسم ؾَمٚمقل إٟمام أراَد أن َيٙمقن قمقًٟم٤م ًمٚمٙمٗم٤مر وقمٞمٜم٤ًم هَلؿ: يدهلُّ

اعمًُٚمٛملم وَُمداظمِؾ َوٕمٗمِٝمؿ طَمتك يٜمٗمذوا ُمٜمٝم٤م، وَُم٤م رء أطم٥مُّ إًمٞمف ُِمـ يمْنِ ؿَمقيم٦م 

 ٘ملم ًمٚمَٞمٝمقِد واعمنُميملَم ًَمٞم٧ًم سمِخ٤مومِٞم٦م.اعمًٚمٛملم وٟمٞمؾ إقْمداء ُِمٜمٝمؿ.. وُُمقآة اعمُٜم٤مومِ 

واي٤مِت ذم َهذه اًمَٖمزَوة جَيد يَمذَب اسمـ -3 ـْ جَيٛمع اًمرِّ ؾمٚمقل سَم٤مرًزا  زْد قمغم َذًمؽ أن ُم

ٟم٤م ىمط إٓ أص٤مب ُمٜم٤َّم، وٓ دظمٚمٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م  ضمٚمٞم٤ًّم، وَمٝمق َي٘مقل: )واهلِل ُم٤م ظمرضمٜم٤م ُمٜمٝم٤م إمم قَمدوِّ

ح٤مسم٦م إٓ أصٌٜم٤م ُمٜمف..(. وىمد ضم٤مء ذم رَواي٦م َص   ىم٤مًمقا:  ڤحٞمح٦م أنَّ اًمّمَّ

 .(1)شُدظمَؾ قَمٚمٞمٜم٤م ذم اجل٤َمهٚمٞم٦َّم، ومٙمٞمػ ُيدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م ذم اإِلؾْمالم واهللِ ُم٤م» 

اب أِذ، وٕن اسـم ؾمٚمقل قمغَم  وىمقُل اًمّمح٤مسَم٦م قمٜمدَٟم٤م أصَدُق وأطَمؼُّ ُمـ ىَمقل يمذَّ

 ِِبؿ إمم اًمٖمْزوة. قَمالىم٦م محِٞمٛم٦م وىُمرب ؿَمديد ُمـ إظمقاٟمِف اًمٞمَٝمقد، وم٘مد طَمِمَدهؿ ُمَٕمف وظمرَج 

ؾمقل ؾمٚمقل ذم أصمٜم٤مء اًمٖمزوة:  ُمقىمػ اسمـب(  ذم ُمًػمِه إمَم ط وَمٕمٜمدُم٤م دَم٤موز اًمرَّ

 »: أطمد صَمٜمٞم٦َّم اًمَقداع رأى يمتٞم٦ٌم ظَمِْمٜم٤َمء )يمثػمة اًمًالح(، ومَ٘م٤مل
ِ
ـْ َه١ُمٓء : . ىم٤مًمقاش؟َُم

٤مع، وهؿ سمـ ؾمٚمقل ذم ؾِمتامئ٦ٍم ُِمـ ُمقاًمٞمف ُمـ اًمَٞمٝمقد ُِمـ أهؾ ىمٞمٜم٘م سمـ أب اهلل َهذا قمٌد

ىُمقًُمقا »اهلل، ىم٤مل:  ٓ ي٤مرؾمقل: ىم٤مًمقا .ش؟َوىَمْد َأؾْمَٚمُٛمقا»: ؾمالم ىَم٤مل اهلل اسمـ رهط قمٌد

 َٓ ٤م  ضِمُٕمقا، وَم٢مِٟمَّ يِملمَ  هَلُْؿ: وَمْٚمػَمْ يملَِم قَمغَم اعُمنْمِ َتِٕملُم سم٤ِمعُمنْمِ ًْ  .(2)شَٟم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمًٚمًٚم٦م »(، وهمػممه٤م. اٟمٔمر 2/45ش: )اًمٓمٌ٘م٤مت»(، واسمـ ؾمٕمد ذم 2159) أظمرضمف اًمدارُمل:( 1)

 (، طمدي٨م صحٞمح.1111سمرىمؿ: )ش اًمّمحٞمح٦م

ش: اعمٓم٤مًم٥م»( ُمرؾماًل، وأظمرضمف اسمـ راهقيف يمام ذم 36767ش: )اعمّمٜمػ»أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم ذم ( 2)

ش: صٚمٞم٦ماًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إ»( ُمتّماًل، وطمًـ إؾمٜم٤مده اسمـ طمجر. اٟمٔمر 17/356)

 (.1111ش: )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»(، وىمد طمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 1/466)
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 :حهِ االطتعا١ْ بايهفاس 

٤مر ُِمـ اعمًَ ٤مئؾ اعمُٕم٤مِسة ويَ٘مع ومِٞمٝم٤م اخلْٚمط واًمٚمٌَّس يَمثػًما وٕنَّ ُم٠ًمًَم٦م آؾْمتٕم٤مَٟم٦م سم٤ِمًمٙمٗمَّ

يمتقر/ قَمٌد  .(1)اهلل اًمٓمَّري٘مل أطم٧ٌٌُم ُهٜم٤م إيراَد َُمٌح٨م رأيتف ُمـ أضْمقد اعم٤ٌمطم٨م ومِٞمٝم٤م ًمٚمدُّ

 :إًمٞمؽ شمٗمّمٞمٚمف ًمٚمٛم٠ًمًم٦م سم٠مىمقاهل٤م

 :أدي١ ايكا٥ًني بعذّ دٛاص االطتعا١ْ بايهفاس 

ُل  ىِمٌَؾ سَمدر، وَمٚمام يم٤من ط اهلل  لظمرَج رؾُمق»: ىَم٤مًَم٧م ڤقَمـ قَم٤مئِم٦م : إوَّ

ة اًمَقسمرة أدريمف َرضمٌؾ ىَمد يم٤من يذيمر ُمٜمُف ضَمرأة وٟمجدة، وَمٗمرح أْصح٤مُب  ،(2)سَمحرَّ

ٌُٕمؽ وأِصٞم٥م ط اهلل  طملم َرأوه، وَمٚمامَّ أدريمف ىم٤مَل ًمَرؾمقلط اهلل  َرؾمقل ضِمئ٧ُم ٕشمَّ

ـُ سم٤ِمهلِل َوَرؾُمقًمِفِ »: طاهلل  َُمٕمؽ، ىم٤مل ًمف رؾمقل ـْ »: ٤ملٓ. ىم: ، ىم٤ملششُم١ْمُِم وَم٤مْرضِمْع وَمَٚم

كٍ  ضمُؾ، وم٘م٤مل ًمف : ، ىم٤مًم٧مشَأؾْمَتِٕملَم سمُِٛمنْمِ جرة، أدريمف اًمرَّ صمؿ ُم٣م طمتك إذا يمٜم٤َّم سم٤مًمِمَّ

ّل  ـْ َأؾْمَتٕملَم »: يمام ىم٤مل أول ُمرة، ىم٤ملط يمام ىم٤مل أول ُمرة، وم٘م٤مل اًمٜمٌَّ وَم٤مْرضِمْع وَمَٚم

كٍ  ٌَٞمَداء: ىم٤مل ،شسمُِٛمنْمِ ـُ سم٤ِمهللِ »: وم٘م٤مل ًمف يمام ىم٤مل أول ُمرة ،(3)صمؿ رضمع وم٠مدريمف سم٤مًم شُم١مُِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ إسمراهٞمؿ  اهلل ، أ. د. قمٌدشاًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم أصقل ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ واؾمتٕمامهلؿ دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م»( 1)

-هـ1428اًمري٤مض، ودار اهلدي اًمٜمٌقي ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) –اًمٓمري٘مل، دار اًمٗمْمٞمٚم٦م 

 .(318-311م(: )2117

ش: اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ»طمرة اًمقسمرة: ُمقوع قمغم ٟمحق ُمًػم أرسمٕم٦م أُمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦م، اٟمٔمر ( 2)

 (.1331ًمٚمٌٙمري حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمً٘م٤م: )صش: اؾمتٕمجؿ ُمٕمجؿ ُم٤م»(، واٟمٔمر 12/198)

ٌَْٞمَداُء: اًمَٗماَلُة، واعمٗم٤مزة اعمًتقي٦م جيرى ومٞمٝم٤م اخلٞمؾ، وىمٞمؾ: ُمٗم٤مزة ٓ رء ومٞمٝم٤م. وىم٤مل اسمـ ضم( 3) ٜمل: إٟمام اًم

ؾمٛمٞم٧م سمذاًمؽ ٕهن٤م شُمٌٞمُد ُمـ ُيٚمٝم٤م، وىم٤مل اسمـ ؿمٛمٞمؾ: اًمٌٞمداء: اعمٙم٤من اعمًتقي اعمنمف، ىمٚمٞمٚم٦م اًمِمجر 

ضمرداء شم٘مقد اًمٞمقم وٟمّمػ يقم وأىمؾ، وهل هٜم٤م اؾمؿ ُمقوع سمٕمٞمٜمف، وهل أرض ُمٚم٤ًمء سملم احلرُملم 

 (.7/453: )ششم٤مج اًمٕمروس»اًمنميٗملم، سمٓمرف اعمٞم٘م٤مت اعمدين اًمذي ي٘م٤مل ًمف ذو احلٚمٞمٗم٦م. يٜمٔمر 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .(1)شوَم٤مْٟمَٓمٚمِْؼ »: طاهلل  ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل: . ىم٤ملش؟َوَرؾُمقًمِفِ 

طمتَّك إذا ط اهلل  ظَمرج َرؾمقُل »: ىم٤مل (2)ڤقمـ أب محٞمد اًم٤ًمقمدي : اًمث٤مين

ـْ َه١مُ »: ظمٚمػ صَمٜمٞم٦َّم اًمقداع وم٢مذا يَمتٞم٦ٌم، وم٘م٤مل  َُم
ِ
سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع وهؿ رهط  :ىم٤مًمقا .ش؟ٓء

ىُمقًُمقا »: ٓ، سمؾ هؿ قمغم ديٜمٝمؿ، ىم٤مل: ىم٤مًمقا .ش؟َوَأؾْمَٚمُٛمقا»: سمـ ؾمالم، ىم٤مل اهلل قمٌد

َٓ : هَلُؿْ  ٤م  ضِمُٕمقا، وَم٢مِٟمَّ يملِمَ  وَمْٚمػَمْ َتِٕملُم سم٤ِمعُمنْمِ ًْ  .(3)شَٟم

ٌَْٞم٥ُم : اًمث٤مًم٨م ، ىَم٤مل: ڤقمـ أسمٞمف، قمـ ضمده  ،(4)اًمرمحـ سمـ قمٌد وقمـ ظُم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1817أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب: يمراهٞم٦م آؾمتٕم٤مٟم٦م ذم اًمٖمزو سمٙم٤مومر، سمرىمؿ: )( 1)

اًمرمحـ،  ، ىمٞمؾ: اؾمٛمف قمٌدطاهلل  إٟمّم٤مري اعمدين ص٤مطم٥م رؾمقلهق: أسمق محٞمد اًم٤ًمقمدي ( 2)

سمـ  سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ، وىمٞمؾ: اعمٜمذر ؾمٕمد سمـ سمـ ؾمٕمد اسمـ اعمٜمذر، وىمٞمؾ: اعمٜمذر وىمٞمؾ: اعمٜمذر

سمـ اخلزرج، ي٘م٤مل: إٟمف قمؿ  سمـ صمٕمٚم٦ٌم اسمـ قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد قمٛمرو

سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي. ىم٤مل اًمقاىمدي: شمقذم ذم آظمر ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م أو أول ظمالوم٦م يزيد، وىم٤مل  ؾمٝمؾ

ِّتذي٥م اًمٙمامل »ا. يٜمٔمر طمدً سمـ ؾمٕمد ؿمٝمد أ سمـ قمٛمرو اًمرمحـ ظمٚمٞمٗم٦م واسمـ ؾمٕمد وهمػممه٤م: إن قمٌد

 (.12/81) :ٓسمـ طمجر ،شِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،33/264، ًمٚمٛمزي: )شذم أؾمامء اًمرضم٤مل

ش: اعمٓم٤مًم٥م»، يمام ذم شاسمـ راهقيف»( ُمرؾماًل، وأظمرضمف 36767ش: )اعمّمٜمػ»أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم ذم ( 3)

( 3/241ش: )ُمِمٙمؾ أصم٤مر»( ُمتّماًل، وطمًـ إؾمٜم٤مده اسمـ طمجر. وررواه اًمٓمح٤موي ذم 17/356)

(، واًمٚمٗمظ ًمف، ىم٤مل اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ 2/122ش: )اعمًتدرك»سمـ رضم٤مل، واحل٤ميمؿ ذم  ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد

اًمرمحـ  سمـ قمٛمرو وقمٌد سمـ اعمٜمذر مل يرو قمٜمف ؾمقى حمٛمد إًم٤ٌمين: وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ، ًمقٓ أن ؾمٕمد

(: 3/423ش: )ٟمّم٥م اًمراي٦م»(، ىم٤مل: ذم 1111سمرىمؿ: )ش: ؾمٚمًٚم٦م أطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م»اًمٖمًٞمؾ، 

 (.1/215سمـ راهقيف، ىمٚم٧م: وأظمرضمف اًمقاىمدي ذم اعمٖم٤مزي ) ورواه إؾمح٤مق

سمـ ي٤ًمف إٟمّم٤مري اخلزرضمل، أسمق احل٤مرث اعمدين، ظم٤مل  سمـ ظمٌٞم٥م اًمرمحـ سمـ قمٌد هق: ظمٌٞم٥م( 4)

٘م٦م. سمـ ُمٕملم: صم سمـ ُمٜمّمقر قمـ ُيٞمك سمـ قم٤مصؿ. ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ طمٗمص سمـ قمٛمر اهلل قمٌٞمد

سمـ  ويمذًمؽ ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ص٤مًمح احلدي٨م. وشمقذم ظمٌٞم٥م ذم ظمالوم٦م ُمروان

، وىم٤مل: ُم٤مت "اًمث٘م٤مت  "سمـ احلٙمؿ، ويم٤من ىمٚمٞمؾ احلدي٨م. وذيمره اسمـ طم٤ٌمن رم  سمـ ُمروان حمٛمد

ِّتذي٥م »و (،8/227، ًمٚمٛمزي: )شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وُم٤مئ٦م. 

 (.3/136) ـ طمجر:ٓسمش اًمتٝمذي٥م
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إٟم٤َّم : ذم سَمٕمِض هَمزواشمِف، وم٠مشمٞمُتف أٟم٤م وَرضمؾ ىَمٌؾ أن ُٟمًٚمِؿ، وم٘مٚمٜم٤مط اهلل  ظمرج رؾمقل»

٤م وَم٢مِٟمَّ »: ٓ، ىم٤مل: . ىمٚمٜم٤مش؟َأَأؾْمَٚمْٛمتاَُم »: ٟمًتِحل أن َيِمَٝمد ىَمقُمٜم٤م َُمِمٝمًدا وٓ َٟمِمٝمُده، وم٘م٤مل

يملِمَ  َٓ  يملَِم قَمغَم اعُمنْمِ َتِٕملُم سم٤ِمعُمنْمِ ًْ  .(1)شَٟم
٤مر، يمَ٘مقًمِف شمٕم٤ممم: : اًمراسمع ی }ويمذًمؽ أي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٜمَّٝمُل قَمـ ُمقآة اًمُٙمٗمَّ

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت 

 .[57 ئدة:]ؾمقرة اعم٤م {يتجث مث ىث يث حج مج جح

 شمٚمَؽ أَهؿُّ أدًِم٦َّم اعم٤َمٟمٕملم. ،(2)شَمًتَٜمٍِموا ِِبؿ اًمٜمٍُّمة، أي ٓ: َوُِمـ َُمٕم٤مين اًمَقَٓي٦م: ىم٤مًمقا

 ٞأَا َٔ أداص االطتعا١ْ فاطتذٍ مبا ٜأت: 

، وم٘م٤مل ًمَرضمٍؾ ِمَـّ طاهلل  ؿَمٝمدٟم٤م ُمع رؾمقلِ »: ىم٤مل ڤقمـ أب هريرة  -1 

قمل اإِلؾْمالم ًٓ ؿمديًدا هذا ُمـ أْهِؾ اًمٜم٤َّمر: يدَّ ضمُؾ ىِمت٤م ، ومٚمام طمي اًم٘مت٤مل ىم٤مشمَؾ اًمرَّ

ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمرِ »اًمذي ىمٚم٧م: ، اهلل وم٠مص٤مسمتف ضمراطم٦ٌم، وم٘مٞمؾ: ي٤م رؾمقل ُف ُِم وم٢مٟمف ىم٤مشمؾ  ،شإِٟمَّ

ًٓ ؿمديًدا وىَمد ُم٤مَت  ّل اًمٞمقم ىمت٤م  .شإِمَم اًمٜم٤َّمرِ »: ط، وم٘م٤مل اًمٜمٌَّ

إٟمَّف مل يٛم٧ْم َوًمٙمـ سمِف : ومٙم٤مد سمٕمض اًمٜم٤مس أن َيرشَم٤مب، ومٌَٞمٜماَم هؿ قَمغم َذًمؽ، إْذ ىمٞمَؾ ًمف: ىم٤مل

ّل  ف، وم٠ُمظمؼم اًمٜمٌَّ ًَ سمذًمَؽ،  طضِمراطًم٤م ؿمديدة، ومٚمامَّ يم٤مَن ُمـ اًمٚمَّٞمؾ مَل َيّمؼم قمغم اجِلراح وَم٘متَؾ ٟمٗم

ًٓ ومٜم٤مدى ذم اًمٜم٤مسشاهللِ َوَرؾُمقًمِفِ  ُد أيَنِّ قَمٌْدُ اهلُل أيَْمؼَمُ أؿَْمٝمَ »: وَم٘م٤مل َٓ »: ، صمؿَّ أَُمر سمال َيْدظُمؾ  أَٟمَُّف 

ضُمِؾ اًمَٗم٤مضِمرِ  ـَ سم٤ِمًمرَّ ي ٚمَِٛم٦ٌم، َوإِنَّ اهللَ ًَمٞم١َُميُِّد َهَذا اًمدِّ ًْ َّٓ َٟمْٗمٌس ُُم  .(3)شاجلَٜم٦ََّم إِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وىم٤مل: صحٞمح 122-2/121ش: )اعمًتدرك»( واحل٤ميمؿ ذم 3/454ش: )اعمًٜمد»رواه أمحد ذم ( 1)

 (.2292، سمرىمؿ: )شصحٞمح اجل٤مُمع»اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه واًمٚمٗمظ ًمف، وصححف إًم٤ٌمين ذم 

 - بسمـ قمكم اًمرازي اجلّم٤مص أسمق سمٙمر، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمر ، أمحدشأطمٙم٤مم اًم٘مرآن»اٟمٔمر ( 2)

اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم »و (،2/447هـ(: )1415سمػموت، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمّم٤مدق ىمٛمح٤موي، ؾمٜم٦م )

 (.6/224) ًمٚم٘مرـمٌل:ش اًم٘مرآن

 =ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب: إن اهلل ي١ميد اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر، ( 3)
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، وَمرسمَّام أٟمَّف ذم طمَ٘مٞم٘م٦م أُْمره ىَمد َُم٤مت إمَم اًمٜم٤َّمر طومَٝمذا اًمِذي ىم٤مشَمؾ َُمع َرؾُمقل : ىم٤مًُمقا

وي١ميُد َذًمؽ آظمُر : أٟمف ارشم٤مب وؿمؽ ذم اإليامن ومامت يم٤مومًرا، ىم٤مًمقا يَم٤من يم٤مومًرا، أو

 .(1)احلدي٨ِم، وُهق اًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر، وم٤مًمُٗمجقر قم٤ممٌّ َيِمٛمؾ اًمٗمًؼ واًمٙمٗمر

ػم -2 ًِّ ّل  أنَّ َصٗمقان: واؿْمتَٝمر قِمٜمد أْهؾ اًم ويم٤من  طسمـ أُمٞم٦َّم ؿَمٝمد طُمٜمٞمٜم٤ًم ُمع اًمٜمٌَّ

 .(2)شوىمّمتف ُمِمٝمقرة ذم اعمٖم٤مزي»: طمجر ُُمنميًم٤م. ىم٤مل اسمـ

ّل  -3 سمِٜم٤مٍس ُمـ اًمٞمٝمقد ومل ُيًٝمؿ  اؾمتَٕم٤من طوضم٤مء قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمًػم أن اًمٜمٌَّ

ّل »: وىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي. .(3)هَلؿ هري: أنَّ اًمٜمٌَّ أؾْمَٝمؿ ًم٘مقم ُمـ  طيروى قمـ اًمزُّ

 .(4)شاًمَٞمٝمقد ىَم٤مشمٚمقا ُمٕمف

ؾمٛمٕم٧م : ىم٤مل (5)ڤ -وي٘م٤مل: ذو خمٛمر-ٌٌموقمـ ذي خمؼم احل -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.111ٟمٗمًف، سمرىمؿ: ) (، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اإليامن، سم٤مب: همٚمظ حتريؿ ىمتؾ اإلٟم٤ًمن2897سمرىمؿ: ) =

 (.7/474ش: )ومتح اًم٤ٌمري»اٟمٔمر ( 1)

 (.6/179ش: )ومتح اًم٤ٌمري»( 2)

هـ(: ص 1414سمـ قمٛمر اًمقاىمدي، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ) ، حمٛمدشاعمٖم٤مزي اًمٜمٌقي٦م»( 3)

 (.3/422ش: )ٟمّم٥م اًمراي٦م»(. اٟمٔمر 684)

، سمرىمؿ: 11اًم٤ٌمب  -اًمًػم-ش ؾمٜمـ اًمؽمُمذي(. »1558ذيمره اًمؽمُمذي قمٜمد طمدي٨م رىمؿ: )( 4)

 (.12/395(، وىمد وٕمػ اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين، ورواه اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم: )1558)

، وهق اسمـ أظمل اًمٜمج٤مر، ويم٤من إوزاقمل ط، وي٘م٤مل: ذو خمٛمر احلٌٌم ظم٤مدم اًمٜمٌَّّل هق: ذو خمؼم( 5)

سمـ ٟمٗمػم، وأسمق  روى قمٜمف: ضمٌػم .طٓ يرى همػم ذًمؽ. روى قمـ اًمٜمٌَّّل  -سم٤معمٞمؿ–ي٘مقل: ذو خمٛمر 

سمـ يمري٥م، ويم٤من ِمـ ٟمزل اًمِم٤مم وُم٤مت سمف. روى ًمف أسمق داود، واسمـ ُم٤مضمف.  اًمزاهري٦م طمدير

ِّتذي٥م »وصححف يمذًمؽ اسمـ ؾمٕمد )أى شمًٛمٞمتف: ذو خمٛمر(، وأُم٤م اًمؽمُمذى ومّمححف سم٤مًمٞم٤مء. يٜمٔمر 

(، 3/224) ٓسمـ طمجر:ش ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،8/531، ًمٚمٛمزي: )شاًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل

 (،2/314) ًمٚمٌٖمقي:ش ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م»و (،2/1136) ٕب ٟمٕمٞمؿ:ش ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»

 (.7/425ٓسمـ ؾمٕمد: )ش اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»و
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ـْ »: ي٘مقلط اهلل  رؾمقل ا ُِم وَم ُصْٚمًح٤م شَمْٖمُزوَن َأْٟمُتْؿ َوُهْؿ قَمُدوًّ ؾَمُتَّم٤محِلُقَن اًمرُّ

 .(1)شَوَراِئُٙمؿْ 

 .(4)هلؿ (3)ُِمـ اًمَٞمٝمقد وَمروخ هَمزا سمِ٘مقم (2)سْمـ ُم٤مًمؽ وروي أنَّ ؾَمٕمد -5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 2767أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: اجلٝم٤مد، سم٤مب: ذم صٚمح اًمٕمدو، سمرىمؿ: )( 1)

( وأسمق داود، اجلٝم٤مد، سم٤مب ذم 4/91ش: )ُمًٜمده»(. رواه أمحد ذم 3612، سمرىمؿ: )شصحٞمح اجل٤مُمع»

ُمّم٤ٌمح »(، ىم٤مل ذم 4189(، سمرىمؿ: )35(، واسمـ ُم٤مضمف، اًمٗمتـ، اًم٤ٌمب )2767صٚمح اًمٕمدو سمرىمؿ: )

(، وىم٤مل اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين: ؾمٜمده صحٞمح. اٟمٔمر 4/216إؾمٜم٤مده طمًـ: )ش: اًمزضم٤مضم٦م

 (.11/26ش: )ضم٤مُمع إصقل»( واٟمٔمر 5428، احلدي٨م رىمؿ: )شُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»

سمـ  سمـ زهرة سمـ قمٌد ُمٜم٤مف -وي٘م٤مل: وهٞم٥م-سْمـ أهٞم٥م  واؾمٛمف َُم٤مًمِؽسمـ َأب وىم٤مص  هق: ؾَمْٕمد( 2)

سمـ هم٤مًم٥م اًم٘مرر، أسمق إؾمح٤مق اًمزهري، أطمد اًمٕمنمة، ووم٤مرس  سمـ ًم١مي سمـ يمٕم٥م سمـ ُمرة يمالب

راهٞمؿ، وحمٛمد، وقمٛمر، ، وقمـ ظمقًم٦م سمٜم٧م طمٙمٞمؿ، وقمٜمف سمٜمقه إسمطاإِلؾْمالم، روى قمـ اًمٜمٌَّّل 

سمـ اعمًٞم٥م،  سمـ ؾمٛمرة، وقم٤مئِم٦م، وؾمٕمٞمد وقم٤مُمر، وُمّمٕم٥م، واسمـ قم٤ٌمس، واسمـ قمٛمر، وضم٤مسمر

وظمٚمؼ، ؿمٝمد سمدرا، واومتتح اًم٘م٤مدؾمٞم٦م، واظمتط اًمٙمقوم٦م، ويم٤من ؾم٤مسمع ؾمٌٕم٦م ذم اإِلؾْمالم، ويم٤من 

ُم٤م ؾمٛمٕم٧م  ، اًمٚمٝمؿ ؾمدد َرُْمٞمتف وأضم٥م دقمقشمف، وىم٤مل قمكم:طُمِمٝمقرا سم٢مضم٤مسم٦م اًمدقمقة، دقم٤م ًمف اًمٜمٌَّّل 

ُجع أسمقيف ٕطمد إٓ ًمًٕمد وم٢مين ؾمٛمٕمتف ي٘مقل يقم أطمد: إرم ومداك أب، وأُمل. وىم٤مل  طاهلل  رؾمقل

ذم ُمٖم٤مزيف، وهق  طاهلل  اًمؼم: يم٤من أطمد اًمٗمرؾم٤من اًمِمجٕم٤من اًمذيـ يم٤مٟمقا ُيرؾمقن رؾمقل اسمـ قمٌد

قمغم يديف  اًمذي يمّقف اًمٙمقوم٦م، وـمرد إقم٤مضمؿ، وشمقمم ىمت٤مل وم٤مرس، أُّمره قمٛمر قمغم ذًمؽ، وومتح اهلل

أيمثر وم٤مرس، صمؿ يم٤من ِمـ ًمزم سمٞمتف ذم اًمٗمتٜم٦م وُم٤مت ذم ىمٍمه سم٤مًمٕم٘مٞمؼ قمغم قمنمة أُمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦م، 

ومحؾ قمغم اًمرىم٤مب إمم اًمٌ٘مٞمع ومدومـ سمف ذم ؾمٜم٦م مخس ومخًلم، وىمٞمؾ ؾمٜم٦م ؾم٧م وىمٞمؾ ؾمٜم٦م ؾمٌع وًمف 

ًمٚمٛمزي: ، شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»سمْمع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م، وهق آظمر اًمٕمنمة ووم٤مة. يٜمٔمر 

 ٓسمـ طمجر:ش ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،1/92) ًمٚمذهٌل:ش ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»و (،11/319)

 (.3/137ٓسمـ ؾمٕمد: )ش اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»و (،3/484)

ٟمف قمٓمٞم٦م دون اًمًٝمؿ. وي٘م٤مل أروخ٧م ًمٚمرضمؾ، ( 3) ْوخ ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ،ٕ  ْوخ: اًمَٕمٓمِٞم٦َّم اًم٘مٚمٞمٚم٦م، وُمٜمف اًمرَّ اًمرَّ

 (.7/258) ، ًمٚمزسمٞمدي:ششم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس»ر إذا أقمٓمٞمتف ىمٚمٞمال ُمـ يمثػم. يٜمٔم

 =(. هذا 9/37ش: )اًمًٜمـ اًمٙمؼمى»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 12/396ش: )اعمّمٜمػ»رواه اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم ذم ( 4)
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 هذه أسمرز إدًم٦م ًمٚم٘م٤مئٚملم سم٤مجلقاز.

 :َٓاقص١ أدي١ ايطشفني 

٤م ذم صمٌقِّت٤م أو ٤م َوٕمٞمٗم٦م، إُمَّ ٦م اًمٓمرف أظمر سم٠مهنَّ ذم ِدًٓمتٝم٤م:  ٟم٤مىمَش اعم٤َمٟمُٕمقن أِدًمَّ

ضمؾ اًمِذي ىم٤مڤيمحدي٨م أب ُهريرة  ّل ، إْذ ًمٞمَس َسًُي٤م ذم أنَّ اًمرَّ ط شمؾ ُمَع اًمٜمٌَّ

قِمل اإِلؾْمالم، يمام : يم٤مَن يَم٤مومًرا، سمْؾ ومٞمِف قَمٙمس َذًمؽ، طَمٞم٨م ىم٤مل أسمق هريرة قَمٜمف إِٟمَّف َيدَّ

ّل  أن اًم٘مّم٦م ٓ اؾمتٕم٤من سمِف، وإٟمَّام أِذن ًمُف وم٘مط ذم احُلْمقر ط شمٗمٞمد أن اًمٜمٌَّ

ّل  ،(1)واًمِ٘مت٤مل ٦م َصٗمقان، وم٤مًمٜمٌَّ ٠من ذم ىِمّمَّ ْن ُي٘م٤مشمؾ، سمؾ مل يٓمٚم٥ْم ُِمٜمف أط ويمَذًمؽ اًمِمَّ

 سمٜمْٗمًف اًمذي ؿمِٝمَد اًمَقىمٕم٦م. إٟمَّف ُهق

٦م َومل يذيمروا َٟمًًخ٤م  ضمٞمِح ذم اجلَٛمع سَملم إَدًمَّ وُمـ هٜم٤م ؾمٚمَؽ اعم٤َمٟمٕمقن ـَمريؼ اًمؽمَّ

 .(2)ومٞمٝم٤م

 :ٚأَا اجملٝضٕٚ فٓاقصٛا أدي١ املاْعني َٔ ٚدٛٙ

ّل : أطمدمه٤م َس ومط أنَّ اًمٜمٌَّ هم٦ٌم ذم ردَّ اعُمنمك َرضم٤مء إؾِْمالُمف، طمٞم٨ُم شمٗمرَّ ٞمِف اًمرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: طمٞم٨م أصم٧ٌم سمٕمْمٝم٤م اإلؾمٝم٤مم ًمٚمٙم٤مومر، وذم 5(، )3ويالطمظ آظمتالف سملم هذه أصم٤مر رىمؿ ) =

ًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ، أي ومٞمام إذا طمي اًمٙم٤مومر اعمٕمريم٦م سمٕمْمٝم٤م اًمروخ دون اإلؾمٝم٤مم، وُمـ هٜم٤م اظمتٚمػ ا

ش: آٟمّم٤مف»ورواي٦م قمـ أمحد  سم٢مذن اإلُم٤مم، وم٘مٞمؾ: يًٝمؿ ًمف، وهق ىمقل اًمزهري وإوزاقمل،

يًٝمؿ ًمف سمؾ يروخ  (، وىم٤مل اجلٛمٝمقر: 12/199ٓش: )ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ»و (،4/171)

ش: اعمٝمذب»و (،3/132ش: )طم٤مؿمٞم٦م اخلرر»و (،4/148ش: )قم٤مسمديـ طم٤مؿمٞم٦م اسمـ»ًمف. 

 (.8/18ش: )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»و (،11/455ش: )اعمٖمٜمل»و (،2/245)

 (.7/255ش: )ٟمٞمؾ إوـم٤مر»و (،7/474ش: )ومتح اًم٤ٌمري»اٟمٔمر ( 1)

سمـ قمثامن  سمـ ُمقؾمك ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر حمٛمدشآقمت٤ٌمر ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ أصم٤مر»اٟمٔمر ( 2)

طمٞمدر آسم٤مد،  -هـ(، اًمٜم٤مذ: دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م 584احل٤مزُمل اهلٛمداين، زيـ اًمديـ )اعمتقرم: 

 ، اًم٤ًمسمؼ.شٟمٞمؾ إوـم٤مر»و (،218هـ: ص ) 1359اًمديمـ، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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٤مومٕمل . وذًمؽ ُيٗمٞمد .(1)اإِلؾْمالم، ومّمَدق فَمٜمُّف وم٠مؾمٚمؿ.. َذيمره اًمٌْٞمَٝم٘مل قمـ اإلُم٤مِم اًمِمَّ

أنَّ إُمَر َُمقيمقل إمَم اإلَُم٤مم، وم٢مْن رأى َُمّمٚمَح٦م ذم ُُمِم٤مَريم٦م اًمَٙم٤مومر ىَمٌِٚمف، وإن رأى 

 .(2)شوذم ذًمؽ ٟمٔمر»: طمجر هَمػم ذًمؽ وم٤مُْٕمر إًمٞمف.. ىم٤مل اسمـ

ّل  أن ردَّ : صم٤مٟمٞمٝم٤م ًمٚمُٛمنمك ٕٟمف ظمٌِمَ أن يٙمقن قمٞمٜم٤ًم ًمٚمُٛمنميملَم، َذيمره ط اًمٜمٌَّ

٤مص  .(3)اجلّمَّ

اًمتْٗمريؼ سَملم اعُمنميملم وأْهِؾ اًمٙمت٤مب، وم٠مهُؾ اًمٙمِت٤مب دُمقز آؾْمتٕم٤مَٟم٦ُم ِِبؿ، : صم٤مًمثٝم٤م

٤م اعُمنميمقن ومال، وم٢مِن ظَمرضمقا ُمع اعُمًٚمٛملم مل ُيٛمٜمَٕمقا.  وأُمَّ

ٝمؿ أن قمٜمَْد يَمثػم ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمِؿ، َُمٜمُٝمؿ هذا طمٙمٛم»: . وىَم٤مل.(4)ذيمره اًمٓمح٤موي

سَم٠مس سم٤ِمٓؾمتَِٕم٤مٟم٦م سم٠مهؾ اًمٙمِت٤َمب ذم ىِمت٤مل  ٓ: ي٘مقًمقن ڤأسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف 

ُمـ ؾِمقاهؿ إذا يم٤من طمْٙمٛمٜم٤َم ُهق اًمٖم٤مًم٥م، وَيٙمرهقن َذًمؽ إذا يم٤مَٟم٧م أطْمٙم٤مُُمٜم٤م سمخالف 

 .(5)شذًمِؽ، وٟمُٕمقذ سم٤مهلل ُمـ شمٚمؽ احل٤مل

٦م اجلَقاز َٟم٤مؾمَخ٦م ِٕدًم٦َّم اعمَٜمع، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـأن ُي٘م٤مل سم٠منَّ أدِ : راسمٕمٝم٤م وهَذا : طمجر ًمَّ

 .(6)أىْمرب إَوضُمف، وقَمٚمٞمف َٟمصَّ اًمِم٤مومٕمل

ّل »: ىم٤مًمقا ٤م ط واًمدًمٞمُؾ قَمغم اًمٜمًَّخ أن ردَّ اًمٜمٌَّ ًمٚمُٛمنمك يم٤من َيقم سمدر، وأُمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/37) ، ًمٚمٌٞمٝم٘مل:شاًمًٜمـ اًمٙمؼمى»اٟمٔمر ( 1)

 (.4/112ش: )شمٚمخٞمص احلٌػم»( 2)

 (.2/447ش: )أطمٙم٤مم اًم٘مرآن»( 3)

 (.239، 3/236ش: )ُمِمٙمؾ أصم٤مر»اٟمٔمر ( 4)

 (.241اًم٤ًمسمؼ: ص )( 5)

 (.4/112ش: )شمٚمخٞمص احلٌػم»( 6)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
٦م َصٗمقان، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م يقم طمٜملم  .(1)شاًمٜمُّّمقص اعمٕم٤مرَو٦م وَمٝمل ُُمت٠مظمرة، يَم٘مّمَّ

٦م  شمٚمؽ ُمٜم٤مىمِم٦م يمؾ ومريؼ ٕدًم٦م اخلّمؿ.. واًمقاىمع أن َُمـ أُْمَٕمـ اًمٜمٔمر ذم إِدًمَّ

٦م اعم٤مٟمٕملم َصحٞمح٦م وِسَُي٦م  .(2)وَمًٞمًتٌلم ًَمف شَمٙم٤موُم١مه٤م إمم طَمدٍّ يمٌػم، وم٠مِدًمَّ

يٌدو ذم سمٕمْمٝم٤م اًمْمٕمػ وذم سمٕمٍض قَمدم اًمتٍَّميح سم٤ِمٓؾمتٕم٤مٟم٦م،  وأدًم٦م اعمجٞمزيـ

وم، وَ  سم٠مس َِب٤م قَمغم ضَمقاز  هق طمدي٨م طمًـ يٕمٓمل ِدًَٓم٦م ٓإٓ أن طَمدي٨م ُُمّم٤محل٦م اًمرُّ

 آؾمتٕم٤مٟم٦ِم سم٤مًمٙمٗم٤مر.. وإطم٤مدي٨م سمَٛمجُٛمققمٝم٤م شمِّمُؾ إمم َدرضم٦م احَلًـ ًمَِٖمػمه.

٤مر  سَمٕمض اًمٖمَزواِت َُمع  -يمّمٗمقان–صُمؿ إٟمَّف ىَمد ُي٘م٤مل: سم٠من طُمْمقر سَمٕمض اًمُٙمٗمَّ

ًخ وَمال َئمٝمُر زم اًمَ٘مقُل ىمد َيًتدل سمِف قَمغم ضَمقاز آؾْمتَٕم٤مٟم٦م.. أُم٤م اًمٜمَّ ط اهلل  َرؾمقل

ضمٞمح. َيٜمٌِٖمل اًمٚمُّجقء إًمٞمِف إٓ إَذا مَل يُٙمـ اجلَٛمُع أو سمِف، ٕٟمَّف ٓ  اًمؽمَّ

ٞمخ اًمٓمَّري٘مل اًمذي َيٜمٌِٖمل اًمَ٘مقُل سمِف واعمَّمػُم إًمٞمِف ُهق اجلَٛمُع سملم »: ىم٤مل اًمِمَّ

 .شاًمٜمُّّمقص، ومال ٟمًَخ وٓ شَمرضِمٞمح

 :وم٤مًمٜمّمقص اعم٤مٟمٕم٦م حتٛمؾ قمغم طم٤مٓت، ُمثؾ
 .قَمدم احل٤مضَم٦ِم إمم اًمَٙم٤مومرش 

 ه: إُم٤م َرضم٤مء إؾِْمالُمِف، أو ًمٚمٔمُّٝمقر أَُم٤مم اًمَٕمدو  وضمقد ُمّمٚمح٦م فم٤مهرٍة ذم َردِّ

٤مر، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ.  سم٤مًمُ٘مقِة وقَمدم احل٤مضم٦م إمم اًمُٙمٗمَّ

ذم رد  ڤقَمغم إطمدامه٤م طَمدي٨م قَم٤مئِِم٦م  وه٤مشم٤من احل٤َمٓن ىَمد ُُيٛمُؾ قَمٚمٞمِٝمام أو

 اعمنمك.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش: اًم٘مقل اعمٌلم ذم طمٙمؿ اعمٕم٤مُمٚم٦م سملم إضم٤مٟم٥م واعمًٚمٛملم»و (،3/121) ش:شمٗمًػم إًمقد»اٟمٔمر ( 1)

 (.51ص )

 (.6/224ش: )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»اٟمٔمر ( 2)
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 ٤مر أىم قي٤مء سمِحٞم٨م خُيَِمك سَمٓمُِمٝمؿ وسم٠مؾُمٝمؿ، وهذا ىَمد ُيٗمٝمؿ ُِمـ إذا يم٤من اًمُٙمٗمَّ

 طمدي٨م أب محٞمد اًم٤ًمقمدي.

  ٤مر َُمٕمرووًم٤م قمٜمٝمؿ آؾمتٝمزاُء سم٤ِمإِلؾْمالم واًمٜمِّٙم٤مَي٦م سم٤معمًُٚمٛملم  اًمُٙمٗمَّ
ِ
إذا يم٤مَن َه١ُمٓء

ٔي٦م اًمٙمريٛم٦م:  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب }واًمت٠َّمًمٞم٥م قَمٚمٞمٝمؿ، يمام هق فم٤مهر ا

 {مج حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث مث ىث يث حج
٤مر  ،[57 ]ؾمقرة اعم٤مئدة: وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م.. وأُم٤م أي٤مت اعمٓمٚمَ٘م٦م اًمتل شَمٜمٝمك قمـ ُُمقآة اًمٙمٗمَّ

 وَم٘مد شم٘مٞمُده٤م هذه أي٦م وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م.

مل ذًمؽ قمـ اًمٜمّمقص اعم٤مٟمٕم٦م، وأُم٤م اًمٜمُّّمقص اعُمٌٞمَح٦م وَمتْحَٛمؾ قَمغم اًمُٙمٗم٤مر اًمذيـ 

 َئمٝمْر ُِمٜمٝمؿ أَذى ًمِٚمٛمًٚمِٛملم وُأُمٜم٧َم ظِمٞم٤مَٟمتٝمؿ.

ؿ ذم طَم٤مل أىمؾ وأوَٕمػ ُمـ اعمًُٚمٛملم َُمع ُوضمقد احل٤َمضَم٦م إًَمٞمٝمؿ.. ذًمؽ  هذا إمم أهنَّ

 .-واهلل أقمٚمؿ-ُيٛمٙمِـ أْن َيقومَّؼ سمف سملم اًمٜمُّّمقص اًمتل شمٌدو ُُمتٕم٤مرَو٦م،  ُم٤م

 :ْٞصٌ إىل ايتفصٌٝ ايتاي َ٘ٓٚ 

 اًمٙمٗمَّ 
ِ
٤م أن َيٙمقٟمقا أومراًدا حمدودي اًمَٕمدد، أو ََمٛمققم٦م يمثػمة، ٓخيٚمق َه١ُمٓء ٤مر إُمَّ

 :وَم٢مذا يم٤مُٟمقا أومراًدا وَمتجقز آؾمتٕم٤مَٟم٦ُم ِِبؿ سمنمـملم
سَم٠مس ؿمِديٍد قمغم  أن شمدقمق احل٤مضَم٦ُم إمم ذًمؽ، يَم٠من يٙمقٟمقا أصَح٤مَب َرأي، أو: أوهلام

 سَمذُل اًمَٕمقن واًمٜمَّّمٞمَح٦م. أوشمْدقمق اعمَّمٚمح٦م إمم ذًمَؽ، يم٠مْن ُيرضمك ُمٜمٝمُؿ اإِلؾْمالم  اًمٕمدو.. أو

 أن شُم١مَُمـ ظِمٞم٤مَٟمتٝمؿ.: صم٤مٟمٞمٝمام

 .أُم٤م إن يم٤مٟمقا يمثػميـ ومال يًتٕم٤من ِبؿ إٓ سمثالصم٦م ذوط.. سم٤مًمنمـملم اًم٤ًمسم٘ملم
قمدة  أٓ شمٙمقن هلؿ ؿمقيم٦ٌم وىمقٌة شُمٜم٤مزع ىمقَة اعمًُٚمٛملم، إُم٤م قمدًدا أو: واًمث٤مًم٨م

 سم٠مؾًم٤م ورأًي٤م. أو
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 مم.هذا هق اًمراضمح، واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤م

سم٠مس سمِف،  وأُم٤م أظمُذ َرأُيؿ ذم أُمقِر احلْرِب وأطمقاِل اًمَٕمدو، وم٤مًمذي ئمٝمُر زِم أٟمَّف ٓ

ٕنَّ ذًمؽ ُِمـ ؿم١مون اًمدٟمٞم٤م، وىمد ؾَمٌؼ سَمٞم٤من ضمقاز ذًمؽ، قمغم أٓ ُيٕمتٛمد قمٚمٞمِٝمؿ اقْمتامًدا 

أظْمذ احلَذر  سُمد ُمـ يمٚمٞم٤ًّم، ٕٟمَّف طِمٞمٜمِئذ ُيّمٌح ُريمقًٟم٤م إًمٞمِٝمؿ، وُهق َُمٜمٝملٌّ قَمٜمف، يَمام أٟمَّف ٓ

٤مر قَمغم اًمٙمٗم٤مر  .(1)قمٜمْد َذًمؽ.. يُمؾ هذا قمـ آؾْمتٕم٤مَٟم٦م سم٤مًمٙمٗمَّ

 :أثٓا٤ َعشن١ أحذ يف طًٍٛ ا ع٢ً َٛقف ابٔٚعّٛد

ذم ُمًػِمه إمم أطمد صمٜمٞم٦َّم اًمقَداع، رأى يمتٞم٦ٌم ظَمِْمٜم٤َمء يمثػمة ط ومٕمٜمدُم٤م دم٤موز اًمرؾمقُل 

 »: اًمًالح، وَم٘م٤مل
ِ
ـْ َه١ُمٓء سـم ؾمٚمقل ذم ؾِمتامئ٦م ُِمـ َُمقاًمٞمف  أب سـم اهلل هذا قمٌد: . ىم٤مًمقاش؟َُم

 .ش؟َوىَمْد أؾَْمَٚمُٛمقا»: ؾمالم. ىم٤مل اهلل اسـم ُِمـ اًمٞمٝمقد ُمـ أهؾ ىمٞمٜم٘م٤مع، وهؿ رهط قمٌد

ضِمُٕمقا، وَم٢مِٟم٤َّم ٓ»: اهلل. ىم٤مل ٓ ي٤م رؾمقل: ىم٤مًمقا تَِٕملُم سم٤ِمعمنُْمِ يِملَِم  ىُمقًُمقا هَلُْؿ: وَمْٚمػَمْ ًْ َٟم

يِملمَ   .(3)سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع سمٕمد أطمد اخلؼم ومٞمٙمقن ضمالءوإذا صح هذا  ،(2)شقَمغَم اعُمنْمِ

ھ ھ ھ ے ے }ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل وهمػمه قمِٜمَد ىمَقًمف شمٕم٤ممم:  -

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعمزيد اـمالع اهلل اًمٓمري٘مل. سمتٍمف يًػم،  ( د/قمٌد318-311ش: )اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم»( 1)

( ًمٚمديمتقر/حمٛمد اًم٘محٓم٤مين، 368-367ش: )اًمقٓء واًمؼماء»قمغم طمٙمؿ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر اٟمٔمر 

ا ِم٤م ىمرره  $وىمد ين اهلل أن اـمٚمٕم٧م قمغم ومتقى ُمٓمقًم٦م ًمٚمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  ظمالصتٝم٤م ىمري٦ٌم ضمدًّ

 (.6/183ٓسمـ سم٤مز: )ش َمٛمقع اًمٗمت٤موى»اًمِمٞمخ اًمٓمري٘مل 

(، 2/39ؾمٕمد ) (، اسمـ1/219(، واًمقاىمدي: )3/92) هِم٤مم: إؾمح٤مق، دون إؾمٜم٤مد، اسمـ اسمـ( 2)

سمـ قم٘م٦ٌم ُمرؾماًل، وروى اًمٌخ٤مري وهمػمه  ( ُمـ رواي٦م ُمقؾمك3/218ش: )دٓئؾ اًمٜمٌقة»اًمٌٞمٝم٘مل: 

ش: اًمٗمتح»إمم هَمزَوة أطمد، رضمع ٟم٤مس ِمـ ظمرج ُمٕمف..( اٟمٔمر اًمٌخ٤مري:  طأٟمف: عم٤م ظمرج اًمٜمٌَّّل 

 (.4151(، ح )15/232)

 (. وقمدد ُمـ يمت٤َّمب اًمًػمة.15/214اًمٗمتح ُيرضمح أهن٤م سمٕمد هَمزَوة سمدر: )طمجر ذم  إٓ اسمـ( 3)
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 .[13 ]ؾمقرة إطمزاب: {    

سمـ ؾَمٚمقل وأصح٤مسمِف  سْمـ أبِّ  اهلل ًمٕمٌد ىم٤مًم٧م اًمٞمٝمقدُ »: ڤقم٤ٌمس  ىم٤مل اسمـ

اًمذي ُيٛمُٚمٙمؿ قمغم ىَمتؾ أْٟمٗمًُٙمؿ سمِٞمد أب ؾمْٗمٞم٤من وأْصح٤مسمف،  ُمـ اعُمٜم٤موم٘ملم، ُم٤م

. وهذه اًمرواي٦م شُمِمػم إمم ُمَدى .(1)شوم٤مرضمٕمقا إمَم اعمَديٜم٦م َُمع اًم٘مقم وم٠مْٟمُتؿ آُمٜمقن

 ٤مومِ٘ملم.اًمتَّالطُمؿ واًمتَّقاُصؾ سَملم وَمريَ٘مل اًمُٙمٗمر ُمـ اًمَٞمٝمقِد واعُمٜم

: قمٜمْد اْٟمًَح٤مِبؿ، وأظَمذ َي٘مقُل هلُؿ ڤسْمـ طَمرام  سْمـ قَمٛمرو اهلل واشمٌَّٕمٝمؿ قمٌدُ 
ًمق ٟمٕمٚمؿ : ، ومَ٘م٤مًمقاشأَذيمُريمؿ اهلَل أْن ََّتذًمقا ىمقَُمٙمؿ وٟمٌٞمَّٙمؿ قِمٜمدُم٤م طمي ُمـ قمدوهؿ»

َٟمرى أن يٙمقن ىمت٤مل، وَمٚمام اؾمتْٕمّمقا قَمٚمٞمف،  أؾمٚمٛمٜم٤ميمؿ وًمٙمٜم٤م ٓ أٟمٙمؿ شم٘م٤مشمٚمقن ُم٤م

 .(2)شاهلل أقمداء اهلل، ومًٞمٖمٜمل اهلل قمٜمٙمؿ ٟمٌٞمَّف أسمٕمديمؿ»: ىم٤مل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ }: وىمد أؿم٤مر اًم٘مُرآن إمم َهذا احِلقار ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ 

 .[167-166 ]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

٦م اخل١َمون اًمَٗم٤مضمِر اًمذي َزقمؿ ُهق وُمـ َُمَٕمف أنَّ اعمًُٚمٛملَم ًَمـ ، ويم٠منَّ  إهن٤م طمجَّ ًٓ َيٚم٘مقا ىمِت٤م

ح٤مسم٦م  ي٦َّم، ىَم٤مل اسـم ڤاًمّمَّ ٘مقَن أنَّ »: $يمثػم  إٟمامَّ ظمرضمقا ًمٜمْزَه٦م سمرِّ ؿ يتح٘مَّ وم٢مهنَّ

ىمقن قمغم اعمًُٚمٛملم سم٥ًٌِِم ُم٤مضُمٜمًدا ُمـ اعمُ  ُأصٞم٥م ُِمـ  نميملم ىمد ضَم٤مؤوا ُِمـ سماِلد سَمٕمٞمدة يتَحرَّ

 .(3)شحَم٤مًم٦م أْذاومِٝمؿ يقم سَمدر وُهؿ أوٕم٤مُف اعمًُٚمٛملم أٟمَّف يَم٤مئـ سَمٞمٜمُٝمؿ ىمِت٤مل ٓ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شمٗمًػم اجلقاهر احل٤ًمن ذم شمٗمًػم  -شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل»و (،14/148) ش:شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»اٟمٔمر ( 1)

(، ذم 8/21سمـ حمٛمد اًمثٕم٤مًمٌل، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت. سمػموت: ) قمٌداًمرمحـش اًم٘مرآن

 شمٗمًػممه٤م دون إؾمٜم٤مد.

 (.4/9) ، ٓسمـ هِم٤مم:شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م» اٟمٔمر( 2)

 (.1/425ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 3)
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ٌِّع ٕىْمقال اسمـ ؾ اعُمتت ٤ًٌم، ومام ي١ميمده ذم  وًمق شم٠مُمَّ ؾَمٚمقل ًمقضمد ومٞمٝم٤م شَمٜم٤مىمًْم٤م قمجٞم

 ُمقوع آظمر.ُمقوع يٙمذسمف ذم 

(، وىمٌٚمٝم٤م َيُ٘مقل: )أـَم٤مقَمٝمؿ وقَمّم٤مين  ومٝمٜم٤م ي٘مقل: )ًَمـ ًٓ َيٚم٘مك اعمًُٚمٛمقن ىِمت٤م

٤م اًمٜم٤َّمس(.. إٟمف اًمَٙمذب اًمذي ٓ ُِمري٦م ومٞمف،  َُم٤م ٜم٤م َه٤م هٜم٤م أُيُّ ًَ ٟمدري قمالم ٟمْ٘مُتؾ أْٟمٗم

 ؿَمؽَّ ومٞمف. وقمدم اًمث٤ٌَّمت قمغم َُمٜمٝم٩م واِوح ٓ

ًٌ  وًم٘مد ضم٤مء اٟمٍماف اسمـ ٤م ذم أطمٚمؽ اًمٔمروف وأصٕم٥م ؾمٚمقل سمثٚم٨م اجلٞمش شم٘مري

اعمقاىمػ، وَذًمؽ ىَمٌؾ ُُمالىم٤مة اًمَٕمدوِّ مت٤مًُم٤م طمتك ِّتزم اًمروح اًمٜمٗمًٞم٦م ًمَدى اعمًُٚمٛملم 

قمغم ىَمدر ُِمـ ط وشمتحٓمَّؿ ُمٕمٜمقي٤مِّتؿ، وَأنََّ ى ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذًمَؽ، وصح٤مسم٦م اًمرؾمقِل 

ٚمِٝمؿ قَمٚمٞمف.. ًم٘مد يم٤من ْٟٓمخذال اسمـ سمِثٚم٨م ؾمٚمقل  شَمٕمٚمُّ٘مٝمؿ سم٤مهلل واقمتّم٤مُمٝمؿ سمِف وشمقيمُّ

٧ٌَّم اعم١مُمٜملم. َـّ اهلل ًمٓمَػ ؾُمٌح٤مٟمف وصم  اجلَٞمش أصمٌر سَم٤مًمغ ذم طُمدوث ومتٜم٦َم قمٔمٞمَٛم٦م، ًمٙم

 املٛقف األٍٚ:

: أٟمف ىم٤مل ڤسمـ صَم٤مسم٧م  روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م، ُمـ طمدي٨ِم زيد
ّل » ّل  طعم٤م ظَمرج اًمٜمٌَّ إمم هَمزَوة أطُمد رضَمع َٟم٤مس ِمَـّ ظمرج ُمٕمف، ويم٤من أصح٤مب اًمٜمٌَّ

ٹ ٹ ٹ }ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ. ومٜمزًم٧م:  ىم٦م شم٘مقل: ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ. وومرىم٦م شم٘مقل: ٓومرىمتلم، ومر ط

٤مء: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ّل  ،(1)[88 ]ؾمقرة اًمٜم : طوىم٤مل اًمٜمٌَّ
٦مِ » ٨ٌََم اًمِٗمْمَّ ُٟمقَب يَماَم شَمٜمِْٗمل اًمٜم٤َّمُر ظَم ٦ٌٌَم شَمٜمِْٗمل اًمذُّ ٤َم ـَمٞمِّ  .(2)شإهِنَّ

قمدم ىمت٤مِل اعمٜم٤موم٘ملم ذم هذا اعمَقىمػ ٓقمت٤ٌمراٍت  طويم٤من ُمـ طمٙمٛم٦م اعمّمٓمٗمك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.254ش: )خمت٤مر اًمّمح٤مح»أي ردَّهؿ إمم يمٗمرهؿ. يٜمٔمر ( 1)

خ٤مري، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: ( 2) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًٌم

(، وُمًٚمؿ، 3824[، سمرىمؿ: )122]ؾمقرة آل قمٛمران:  {پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 .ڤسمـ صم٤مسم٧م  (، ُمـ طمدي٨م زيد٤1384مب: اعمديٜم٦م شمٜمٗمل ذاره٤م، سمرىمؿ: )يمت٤مب: احل٩م، سم
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 :قَمديدة، ُمٜمٝم٤م
ٌُقا قمغم اعمٜم٤موم٘ملم، وؾَمٞمٚم٘مقن سمٕمد  -أ أن اًم٘مت٤مل ؾَمٞمٜمٝمُؽ ىُمقة اعمًٚمٛملم طَمتك وًمق شمٖمٚمَّ

شمف ًم٘مت٤مِل  طُِمٜمٝمؿ، وًمٙمـ اًمرؾمقل  ذًمؽ أقمداَءُهؿ وىمد ُأهنٙمقا وىُمتؾ قَمدد وومَّر ىُمقَّ

 اعُمنميملم.
إنَّ ىمت٤مهَلُؿ ؾمٞمتحدث ومٞمف اعمْٖمِروقن أطَم٤مدي٨م ُي١مذون اعمًُٚمٛملم ومِٞمٝم٤م،  -ب

َي٘متؾ أصح٤مسمف، وظم٤مص٦م ىَمٌؾ أن  طوُيِمٙمٙمقن ويٌذرون سُمذور اًمٗمتٜم٦م أن حمٛمًدا 

 قمٜمد يمثػم ُمـ اعمًُٚمِٛملم.
ِ
 شمتَِّْمح َُمقاىمػ َه١ُمٓء

ًم٘مْتٚمِٝمؿ وىِمت٤مهلؿ قمدٌد ُمـ اعُمًٚمٛملم مل َيٕمرومقا طم٘مٞمَ٘متُٝمؿ وطم٘مٞمَ٘م٦م  ىمد يت٠مصمرُّ  -ج

 َُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اإِلؾْمالم.
ؼم قمٚمٞمِٝمؿ، ويمِمػ طم٘مٞم٘متِِٝمؿ ًمٚمٜم٤َّمس ُمـ ظمالل  -د شمْ٘مٚمٞمؾ أٟمّم٤مِرهؿ سم٤مًمّمَّ

دائُد حمؽُّ اًمٜم٤َّمس ُجٞمًٕم٤م  .(1)إطمداث وُمقىمِٗمٝمؿ ُمٜمْٝم٤م، وم٤مًمِمَّ

 املٛقف ايجاْٞ:

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ}ضم٤مء ذم صمٜم٤مي٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
٤م أن يْمُٕمَٗم٤م وجيٌُٜم٤َم : أن شمٗمِمال»: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ..[122 ]ؾمقرة آل قمٛمران: أي مهَّ

اف قَمـ رؾمقل ٤م سمف ُمـ اًمٗمِمؾ، آٟمٍِمَ ٝمام اًمذي مهَّ مه٤م... ويم٤من مهُّ اهلل  قمـ ًم٘م٤مء قمدوِّ

سمـ ؾمٚمقل سمٛمـ ُمٕمف، ضمٌٜم٤ًم ُمٜمٝمؿ،  سمـ أبِّ  اهلل واعُم١مُمٜملم طملم اٟمٍمف قمٜمٝمؿ قمٌدط 

 ُمـ همػم ؿمؽ ذم اإِلؾْمالم وٓ ٟمٗم٤مق.

قا سمف ُمـ ذًمؽ، وُمَْمقا َُمع رؾمقل ًمقضْمِٝمف اًمذي ُم٣َم ط اهلل  ومٕمّمَٛمُٝمؿ اهلل ِم٤َّم مهُّ

قمٚمٞمِٝمام سمُثٌقِّتام  ۵سمـ ؾمٚمقل واعمُٜم٤موم٘ملم ُمٕمف، وم٠مصمٜمَْك اهلل  سمـ أبِّ  اهلل ًمف، وشمريمقا قمٌدَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس، دار اًمٗمرىم٤من ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،  ، د. حمٛمد قمٌدشاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م»( 1)

 (.386م(: )ص1997-هـ1418ؾمٜم٦م )
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، وأظْمؼم أٟمَّف وًم  .(1)شٞمُُّٝمام وٟم٤مِسمُه٤م قمغم أقمدائِٝماَم ُمـ اًمٙمٗم٤مرقمغم احلؼِّ

خمنمي ذم  سَمٜمق ؾمٚمَٛم٦م ُِمـ  :واًمٓم٤مِئَٗمت٤مِن طمٞم٤َّمن ُمـ إٟمّم٤مرِ » :شاًمٙمِم٤مف»ىم٤مل اًمزَّ

٤ٌمع قمٌدِ  قا سم٤مشمِّ سمـ أبِّ قمٜمدُم٤م اٟمخذل سمُثٚم٨ِم  اهلل اخلَزرِج وسَمٜمق طم٤مرصَم٦َم ُِمـ إْوس... مهُّ

ٜم٤م وأوَٓدٟم٤مي٤م ىمقم، قمالم ٟمْ٘مُتؾ أٟمٗمُ : اًمٜم٤َّمس، وىم٤مل وَمٕمّمٛمُٝمُؿ اهلل ومَٛمْمقا َُمع  ؟ًَ

 ط.اهلل  رؾمقلِ 

ـِ  ٤ٌَّمس  وقمـ اسْم ؿمِد : ىم٤مل ڤقم أْوَٛمروا أن َيرضِمٕمقا وَمٕمزم اهلُل هَلؿ قَمغم اًمرُّ

٤م ُم٤م ٦م وطَمدي٨م َٟمٗمس، يمام ٓ ومَثٌُتقا، واًمٔم٤َّمهُر أهنَّ ة  يم٤مَٟم٧م إٓ مَهَّ دَّ ََّتُٚمق اًمٜمَّٗمُس قمٜمْد اًمِمِّ

ؼم ويقـمِّٜمٝم٤م قَمغم اطمتِامل ُمـ سَمٕمض اهلَٚمع صُمؿَّ َير ٌُٝم٤م إمم اًمث٤ٌَّمت واًمّمَّ ه٤م ص٤مطم دُّ

 .(2)شاعمَٙمروه... وًمق يم٤مٟم٧م قمزيٛم٦م عم٤م صَمٌت٧م ُمَٕمٝم٤م اًمقٓي٦م

َـّ اهلُل قَمغم َٟمٌٞمِّف  ٞمٝمؿ  وقمغم اعم١ُمُِمٜملمط وًَمَ٘مد َُم سمِٜمُٙمقص اعُمٜم٤مومِ٘ملم قَمغم أقْمَ٘م٤مِبؿ وشَمقًمِّ

ـْ  ُؿ ًم طمِػ قَمٜمٝمؿ: ٕهنَّ ٞماَم ًمق يَم٤مٟمقا َُمٕمٝمؿ قمـ َّتذيٚمٝمؿ واإلرضم٤مِف ِِبؿ َيتقاَٟمقا وم َيقم اًمزَّ

قء سَمٞمٜمَٝمؿ... اًمخ. ًُّ  وإؿم٤مقَم٦ِم ىم٤مًَم٦م اًم

﯁  }يماَم ىم٤َمل شمَٕم٤َممم:  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹

]ؾمقرة  {        

﯀ ﯁ }قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  $يمثػم  ىم٤مل اسمـ .[47 اًمتقسم٦م:

ػَم واعمٌََم سَمٞمٜمُٙمؿ »: [47 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {  ًَّ قمقا اًم أي: ْٕهَ

 واًمِٗمتٜم٦َم
ِ
ٌَٖمْم٤مء  .(3)شسم٤مًمٜمَّٛمٞمَٛم٦م واًم

 ؾمٚمقل وإظمقاٟمف ُمـ اًمٞمٝمقد سمٕمد هَمزَوة أطمد: ج( ُمقىمػ اسمـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/419ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 1)

 (.411-1/419) ، ًمٚمزخمنمي:شاًمٙمِم٤مف»يٜمٔمر ( 2)

 (.4/161ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»يٜمٔمر ( 3)
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ـُ  ؾمٚمقل وَُمـ ُمٕمف ُِمـ أشم٤ٌمقِمف َهزيَٛم٦َم اعمًٚمٛملم ذم أطُمد: طَمٞم٨م أظمذوا  اؾمتََٖمؾَّ اسم

ـُ سم٤مًمتَّثِري٥م قمغَم  ؿ اسم أبِّ ُمُ٘مقًم٦م: ًَمق أـَم٤مقمٜم٤م إظْمَقاٟمٜم٤م   اعم١ُمُمٜملم وٟمنْمِ ىَم٤مًم٦ِم اًمًقء، وشمَزقمَّ

ڍ ڍ ڌ ڌ }ىمُتٚمقا ذم أطُُمد، وم٠مٟمَْزل اهللُ ىمقًمَف شمٕم٤َممم:  وىمَٕمدوا يَمام ىمَٕمدٟم٤َم َُم٤م

 {ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
 .[168 ]ؾمقرة آل قمٛمران:

ٌْدِ  ىم٤مَل ضم٤مسمر سمٞمع ، ڤاهلل  سْمـ قم ، واسْمـ ضُمري٩م، واًمرَّ يُّ دِّ ًُّ : اهلل رمحهمواًم
 .(1)شؾمٚمقل وأصَح٤مسمِف سمـ أبِّ اسمـ اهلل َٟمزًم٧م ذم قُمدوِّ اهلل قمٌد»

ـُ  ٥م واعُمج٤مَورة: وم٤مسم يـ، وإٟمَّام اًمٜمًَّ ة اعُمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم أي٦ِم ًَمٞم٧ًم ُأظمقة اًمدِّ وإظمقَّ

ـَ  .. سَمؾ أظَمذ اعمٜم٤موم٘مقن ڤىُمتؾ ُمٜمٝمؿ َيقَم أطُمد َُمـ ىُمتؾ  ؾَمٚمقل ُمـ اخلَزرِج اًمذي

 َيت٤ًمءًُمقَن قمـ اًمٜمٍِم اعمَزقمقم اًمذي يَم٤من َُيٚمؿ سمِف اعم١ُمُمٜمقن، وَُم٤م قمٚمُٛمقا أنَّ اهلَل 
ِ
َه١ُمٓء

 أراد ِبذِه اًمٜمَّتٞمج٦ِم أْن َيٛمٞمَز اخلٌَٞم٨م ُِمـ اًمٓمَّٞم٥ِّم.

أراَد »: ه اًمَٖمزَوة وم٘م٤ملُُمٌٞمٜم٤ًم سمْٕمض طمٙمؿ وأهار َهذ $اًمَ٘مٞمِّؿ  وىمد َذيمر اسْمـ

٤مدَق ُمـ اعمُٜم٤مومؼ اًمٙم٤مذِب: وم٢منَّ اعمًُٚمٛملم عم٤َّم أفمٝمرهؿ اهلل قمغم  اهلل أن َيٛمٞمز اعم١ُمُمـ اًمّمَّ

ٞم٧ُم، َدظمؾ ُمٕمُٝمؿ ذم اإِلؾْمالم فَم٤مهًرا َُمـ ًَمٞمس َُمٕمٝمؿ  أقمدائِٝمؿ َيقم سَمدر، وـم٤مَر هَلؿ اًمّمِّ

٤ٌَمده حِمٜم٦مًّ  ۵سَم٤مـمٜم٤ًم، وم٤مىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اهلل  ٥ٌَّم ًمِٕم ـِ واعُمٜم٤مومؼ. أن ؾم  َُمٞمَّزت سملم اعُم١مُم

وم٠مـْمَٚمع اعمٜم٤مومُ٘مقَن رؤوؾَمٝمؿ ذم َهذه اًمَٖمزوِة، وشَمٙمٚمَّٛمقا سماَم يم٤مٟمقا يٙمتٛمقٟمُف، وفمٝمَرْت 

٤ٌَّمِّتؿ وقَم٤مد شَمٚمقُُيٝمؿ شَمٍمًُي٤م، واْٟم٘مًؿ اًمٜم٤َّمس إمم يم٤مومٍر وُُم١مُمـ وُمٜم٤َمومؼ اْٟم٘م٤ًمًُم٤م  خمَ

ا ذم َٟمٗمس دُ  ُيٗم٤مرىمقهَنؿ،  ورهؿ وُهؿ َُمٕمٝمؿ ٓفم٤مِهًرا، وقَمرف اعم١مُمٜمقن أنَّ هلؿ قمدوًّ

زوا ُِمٜمٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وا هَلؿ وحترَّ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ }وم٤مؾمتٕمدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/383) ش:شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼمي»( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

 .(1)ش[179 ]ؾمقرة آل قمٛمران: {

ُمَٕمف سم٤مإلْرضم٤مف واًمتَّثري٥م واًمتَّخذيِؾ واًمتَّحزيـ، سمؾ  ومل يٙمتػ زقمٞمُؿ اعمُٜم٤موم٘ملم وُمـ

ؾُمقل  ٚمِٛملم ًمٚمتَّخكمِّ قَمـ ىِمٞم٤مدة اًمرَّ ًْ ق قَمٜمفط أظمُذوا َيدقُمقن اعم  .(2)وي٠مُمُروهَنؿ سم٤ِمًمتَّٗمرُّ

ويمام اؾْمتْثَٛمر اعُمٜم٤مومُ٘مقن طَمدَث اهلَزيَٛم٦م ذم ُأطمد، ومٙمذًمؽ إظمقاهنؿ اًمَٞمٝمقد: طَمٞم٨م 

 .(3)ُأصٞم٥م وًمٙمٜمف ـم٤مًَم٥ُم ُُمٚمؽ وا قمَٚمٞمف وٓ ُأصٞم٥َم ُِمٜمف ُم٤مفَمٝمر ًمق يم٤مَن ٟمًٌٞم٤م ُم٤م: ىم٤مًمقا

ًمق يَم٤من ٟمًٌٞم٤م  ؟وذم رواي٦م ُأظمرى: اهنَزَم حُمٛمدٌّ وأْصح٤مسُمف وَي٘مقل إٟمف َٟمٌلٌّ ُُمرؾمؾ

 .(4)اٟمتٍَم قمٚمٞمِف اًمَقصمٜمٞمُّقن ُِمـ اًمَ٘م٤ٌمئؾ ُم٤م

ئ اًمَٙمثػم: إذ اَٟمت٘مض قَمغم اإِلؾْمالم  وأْهٚمِف يَمثػٌم ًم٘مد يم٤من ًمَٖمزَوة أطُمد ُِمـ أصم٤مر اًمِمَّ

ّل  أت إقَمراُب سَمٕمد ُأطمد  (5)أو َُم٤مٕهؿط ِِمَـّ َه٤مدهنؿ اًمٜمٌَّ ظمقوًم٤م ُِمٜمُٝمؿ، سَمؾ ًم٘مد دمرَّ

وسَمدأوا سمِٛمح٤مَوًم٦ِم هَمزو اعمديٜم٦َِم وُُمٝم٤مَُجتِٝم٤م وهَن٥ِم أُْمقاهِل٤م وظَمػماِِّت٤م، وضَمرأت يمذًمَؽ 

وملم يمٞمًدا وؾُمخري٦مً   .(6)وَٟمحق ذًمؽ اًمَٞمٝمقد ذم اعمَديٜم٦َم ًمُٞمٔمِٝمروا طِم٘مَدهؿ اًمدَّ

٤مومِِٕملُّ طِملَم ىَم٤مَل   :َوَصَدَق اإِلَُم٤مُم اًمِمَّ
دَ ق ززززززززز  د ززززززززز ك َ د ئ

  َ زززززززززَ  ََ ك دَجزززززززززَلََّدائد

د

ززززززززززز د ززززززززززـز  د     ؼ  ِئ ِي د ئَغ د َاَكزززززززززززن  دَوإ ن 

د زززززززززز  َكي د   ََفززززززززززادإ  ك ززززززززززؽ    َد دَوَمززززززززززادهئ

د

دَ زززززز   ؼ  د زززززز  
وي دم  د  َفززززززادَعزززززز ئ ززززززنئ دَعَ ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.221-3/219ش: )زاد اعمٕم٤مد»( 1)

 (.1/317ش: )اعمٖم٤مزي»اًمقاىمدي ذم ( 2)

 (، حلٜم٤من اًمٚمح٤مم.265ش: )هدى اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»(، 3/217) ، ًمٚمٌٞمٝم٘مل:شدٓئؾ اًمٜمٌقة»( 3)

 ِم٤مـمئ.(، ًمٌٜم٧م اًم1/266ش: )ُمع اعمّمٓمٗمك»يٜمٔمر ( 4)

 (.1/161ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب» -سمتٍمف- ُم٤مٕهؿ: ىمٞمؾ قم٤موهنؿ وص٤مطمٌٝمؿ وقمٛمؾ قمغم ُمداراِّتؿ( 5)

 (، إلسمراهٞمؿ اًمٕمكم. سمتٍمف يًػم.318ش: )صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»( 6)
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٤مر ُم٤مًمَ٘مد وفمَّػ اعُمٜم٤مومُ٘مقن واًمَٞمٝمقد وَُمـ ؿم أَص٤مب اعمًُٚمٛملم ُِمـ  ٤ميَٕمُٝمام ُمـ اًمٙمٗمَّ

د  ٦ٌَم اعمًَػم َُمع حُمٛمَّ ٌِّٓمقا قَمزاِئٛمٝمؿ وخُيقوُمقهنؿ قَم٤مىم ، طَهزيَٛم٦م وىَمرح وىَمتؾ: ًمُٞمث

روا هَلؿ خَم٤موَف اًمِ٘مت٤مل وقمَقاىم٥َم آؿْمت٤ٌمِك َُمع ُُمنميمِل ىُمريش وطُمٚمٗم٤مِئٝمؿ.  وُيّمقِّ

ٗمقِف، َوأضْمقاء اهلَزيَٛم٦م هل اعمَٜم٤مظم٤مت اًمّم٤محِل٦َم ًمٌِ ٌَٚم٦م اًمُ٘مٚمقب، وظَمٚمخَٚم٦ِم اًمّمُّ ٚم

وإؿم٤مقم٦م قمدِم اًمثِّ٘م٦م ذم اًمِ٘مٞم٤مدة، واًمتَِّمٙمٞمؽ ذم ضَمدوى اإِلساِر قَمغم اعمَٕمريَم٦م ُمَع 

إىمقَي٤مء، وشَمزيلم آْٟمًح٤مِب وُُم٤ًمعم٦َم اعُمٜمتٍميـ ومِٞمٝم٤م، ُمع إصَم٤مَرة اعمَقاضمع اًمَٗمردي٦َّم 

 .(1)٘مٞمدة صُمؿ آؾْمتًِالم ًمألقْمَداءوحْتقيٚمِٝم٤م هِلدم يَمٞم٤من اجلاَمقم٦م صُمؿَّ شَم٘مقيِض اًمٕمَ 

شمٜمَْتٝمل، ومٚمامَّ َرضمع  شَمٜم٘مٓمِع وَُمقاىمػ ٓ ؾمٚمقل اًمٜمِّٗم٤مىِمٞم٦َّم ؾمٚمًٚم٦م ٓ وشمَٔمؾ َُمقاىمُػ اسمـ

ُمَع َُمـ ؿَم٤مريَمف ذم ط ُمـ هَمزوشمِف )مَحراء إؾمد(، وهل اًمتل ظَمرَج ومٞمٝم٤م ط اعمُّمَٓمٗمك 

ح٤مسم٦م  ٤مت وآٓم إِلؿْمٕم٤مر ضَمٞمش ُهؿ ومٞمِف ُمـ ضِمراطَم  ، َُمع ُم٤مڤهَمزَوة أطمٍد ُِمـ اًمّمَّ

ؿ سم٢ِمذن اهلِل ىَم٤مدرون قمغَم ُُمقاضَمٝمتِٝمؿ، وًمَ٘مٓمِع أـْمامقِمٝمؿ ذم ُُمقاَصٚم٦م  ىُمريش وَزقم٤مَُم٤مشمف أهنَّ

ؾَمٚمقل أن َي٘مقَم يَمٕم٤مدشمِف حِل٨مِّ اًمٜم٤َّمس قَمغم ـَم٤مقم٦م  َُمًػِمهؿ إمم اعمَديٜم٦َم، وم٠مراد اسْمـ

ّل ط اهلل رؾمقل  :٘م٤ملوم ۴، وَذًمؽ َيقم اجلُٛمٕم٦م سَمٕمد ظُمٓم٦ٌم اًمٜمٌَّ
٤م اًمٜم٤َّمس، هذا رؾمقل اهلل سملَم أفمُٝمِريمؿ، أيمرَُمُٙمؿ اهلُل سمف وأقمزيمؿ سمف، وم٤مٟمٍموه  أُيُّ

روه واؾْمٛمٕمقا ًَمف وأـمِٞمٕمقا، وم٘م٤مَم اعمًُٚمٛمقن وم٠مظمُذوا سمِثٞم٤مسمِف ُِمـ ٟمقاطِمٞمف وىم٤مًمقا : وقمزِّ
َصٜمٕم٧م، وَمخرج  اضْمٚمس أي قَمدو اهللِ، واهلِل ًم٧ًَم ًمَذًمؽ سم٠ِمهؾ وىمد صٜمْٕم٧م ُم٤م

 إن ىمٛم٧م أؿمدد أُمره. (2)واهللِ ًمٙم٠مٟمَّام ىُمٚم٧م سُمجًرا: ب اًمٜم٤مس َوُهق َي٘مقلَيتخٓمَّك ِرىم٤م

ىُمٛم٧م أؿمُدد : ىم٤مل ؟ومٚم٘مٞمف ِرضم٤مٌل ُِمـ إٟمَّم٤مر سم٤ٌِمب اعمًَجد، وم٘م٤مًمقا: ويٚمؽ ُم٤مًمؽ

أَُمره ومَقصم٥م إزِمَّ رضم٤مٌل ُمـ أْصح٤مسمف جَيذسمقَٟمٜمل وُيٕمٜمِّٗمقٟمٜمل ًمٙم٠مٟمَّام ىُمٚم٧م سمجًرا، أن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ًمٗمقزي ُمٜمّمقر، ُم٘م٤مًم٦م ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ اإلٟمؽمٟم٧م.2/2ش: )ذم فمالل هَمزَوة أطمد»( 1)

 (.12/259ش: )ِّتذي٥م اًمٚمٖم٦م». يٜمٔمر ىمٚم٧ُم سَمْجًرا، ىمٚم٧َم ىمقٓ يَم٤مِذسًم٤م( 2)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ىم٤مل: واهللِ ط. اهلل  يٚمؽ، ارضِمع َيًتٖمٗمر ًمؽ رؾمقلو: ىُمٛم٧م َأؿمدد أُمره. ىَم٤مًمقا

 .(1)أسْمٖمل أن َيًتٖمِٗمر زم ُم٤م

ًم٘مد ؾَم٘مٓم٧م أىمٜمَٕم٦ُم اعُمٜم٤موم٘ملَم ذم اعمَديٜم٦َم واٟمٗمَْمحقا سم٠مقْمٞم٤مهِنؿ وأؿْمخ٤مِصٝمؿ: ظم٤مص٦ًم 

ؿ ًمٚمُٙمٗمر  اًمذيـ اٟمَخَذًمقا َُمع اسمـ ؾَمٚمقل َيقم أطُمد، وم٘مْد أظمذ اًمُ٘مرآن َيّمُٗمٝمؿ شَم٤مرًة سم٠مهنَّ

ؿ إظْمقان ًمٚمَٞمٝمقد، وهٙمذا يم٤مٟم٧م أىْمرُب ُِمٜمٝم ٤مر، وصَم٤مًمث٦م أهنَّ ؿ يُمٗمَّ ؿ ًمإلياَمن، وأظْمرى سم٠ِمهنَّ

ا ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ.  َهذه اًمتٕمري٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًّ

َـّ اًم٘متَؾ اعمٕمٜمِقيَّ ىَمد حل٘مٝمؿ وم٠مص٤مِبؿ ذم  صحٞمٌح أن اًمَ٘متؾ اجَلًدي مَل ي٘مع، ًمٙم

اًمٗم٤مِوِح هلؿ اعمدُمدم  ُم٘متؾ، ومل يٙمـ أُم٤مُمٝمؿ ظمٞم٤مٌر إٓ اًمَ٘مٌقل ِِبذا اًمقاىمع اًمذًمٞمؾ

ػِّ اعمًٚمؿ ًم٘مٚمقِبؿ، أو  .(2)طمًـ اًمتَّقسَم٦م وآٟمْمامم إمم اًمّمَّ

 سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ: ؾمٚمقل ُمـ هَمزَوة . ُمقىمػ اسمـ4
ؾمٚمقل أن يؽُمَك ًَمف ذم يمؾ هَمزَوة طمدصًم٤م، وذم يُمؾِّ ُمقىمٍػ َدؾمٞم٦ًًم، وذم يُمؾِّ  ٓ يٗمت٠م اسمـ

ا، ويمٌٌد ىمد اطمؽَمىم٧م يَمٛمًدا قمغم ُُمٜمٕمٓمػ ًمٚمٛمًٚمٛملم قم٘م٦ًٌَم، ومٚمف وم١ماد ىمد اًمت٤َمع طَمًدً 

زقم٤مُم٦م ؾُمٚمٌٝم٤م وُمٚمؽ اٟمزاح قمٜمف، ومال يزال يٜمٗم٨ُم ؾُمٛمقُمُف َويرُمل سمنَمِرِه يُمٚمَّام ؾمٜمح٧م ًمف 

سَمٜمل اعمّْمَٓمٚمؼ.. َهذه اًمَٖمزَوة  يم٤من ُمٜمف ذم هَمزَوة وُمـ َذًمؽ ُم٤م ومرص٦ٌم وِّتٞم٠مت ًمف ُمٜم٤مؾم٦ٌٌم..

٦ِم ًمٚمٝمجرة قمغم ا ًَ اضمحاًمتِل يَم٤مٟم٧م ذم ؿمْٕم٤ٌَمن ُمـ اًمًٜم٦م اخل٤مُم  .(3)ًمَ٘مقل اًمرَّ

ؤا هؿ وسَم٘مٞم٦ُم اًمَ٘م٤ٌمئؾ إظْمَرى  ـٌ ُمـ سُمٓمقن ظُمزاقم٦م، دمرَّ  سَمٓم
ِ
وسمٜمُق اعُمّمٓمٚمِؼ َه١ُمٓء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٌداي٦م »(، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ُمٜم٘مٓمًٕم٤م. ويٜمٔمر 4/56ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم ( 1)

 (.4/53ش: )واًمٜمٝم٤مي٦م

 (، عمٜمػم حمٛمد همْم٤ٌمن. سمتٍمف يًػم.448-447ش: )وم٘مف اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»( 2)

اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م  – ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من، د/أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري، ُمٙمتٌشاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م»( 3)

(، 97ش: )ُمروي٤مت هَمزَوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ»(، واٟمٔمر يمذًمؽ 2/416م(: )1998-هـ1418)

 إلسمراهٞمؿ اًم٘مريٌل.
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ة ًمٖمْزوَه٤م، وأـمٛمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ ُم٤م طَمَّمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم  اعُمحٞمَٓم٦م سم٤معمَديٜم٦م قَمغم إقْمداد اًمُٕمدَّ

 ُمـ هزيَٛم٦ٍم ذم هَمزَوة أطمد.

ومٕمؾ أىمراهُنؿ ذم ىم٤ٌمئؾ وقمَِم٤مئر أظْمَرى  سمٜمق اعمّمٓمٚمؼ أن ُي٤ٌمدروا سم٤مًمٖمزِو يَمام وم٠مراد

زوا هلِذه إْٟمٗمًُٝمْؿ خَم٤موم٦م أن يٜمٕمٓمَِػ قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل ُُمٜمت٘ماًم ُمٜمٝمؿ: ط اهلل  وًمٕمٚمٝمؿ ضمٝمَّ

عمِم٤مَريَمتٝمؿ وشم٠ميٞمِدهؿ ًمِ٘مريٍش وشَمٙمتُّٚمٝم٤م َُمٕمٝم٤م ذم أطُمد، وًمٕمؾَّ أهؿَّ إؾْم٤ٌمب اًمتِل َدقم٧م 

ّل  ٓمٚمِؼ أظَمذت دَمٛمُع اجُلٛمقع ًمِٖمزِو اعمَديٜم٦َم سَمٕمد سَمٜمل اعُمّم ًمٖمزوِهؿ ُهق أنَّ ىَمٌٞمٚم٦مط اًمٜمٌَّ

 .(1)هزيَٛم٦م اعمًُٚمٛملم ذِم ُأطمد

سْمـ أِب ِضار  عم٤َّم ؾمٛمع سمجٛمِٕمٝمؿ سمِ٘مٞم٤مدة احل٤َمرث ۴ومخرَج إًمٞمِٝمؿ اعمُّمَٓمٗمك 

 هَلؿ ُي٘م٤مل ًمف: اعمريًٞمع، وَمتزاطمػ اًمٜم٤مس واىمتتٚمقا، ومٝمزَم  (2)ڤ
ٍ
طمتَّك ًَم٘مٞمٝمؿ قَمغم َُم٤مء

أسمٜم٤مءهؿ وٟم٤ًمءهؿ وأُمقاهلؿ.. ط اهلل  تؾ ُمـ ىمتؾ، وٟمٗمَؾ َرؾمقلسمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وىم اهلُل

حٞمَح٦م ُُمِمػمة إمَم أنَّ اعمُّمٓمٗمك  واي٤مت اًمّمَّ سَمٜمل اعمُّمٓمٚمِؼ َوهؿ  أهَم٤مر قَمغمط ضَم٤مءت اًمرِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، إلسمراهٞمؿ اًم٘مريٌل.89ش: )ُمروي٤مت هَمزَوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ»اٟمٔمر ( 1)

اخلزاقمل، يٙمٜمك أسم٤م ُم٤مًمؽ، قمداده ذم احلج٤مزيلم،  ، وىمٞمؾ: اسمـ أب ضارسمـ ضار هق: احل٤مرث( 2)

سمـ ضار  ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م. ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي واًمٌخ٤مري: ًمف صح٦ٌم. ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم: احل٤مرث

سمـ أب ضار اعمّمٓمٚم٘مل، وأظمِمك أن يٙمقٟم٤م اصمٜملم. وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ  اخلزاقمل، وي٘م٤مل: احل٤مرث

اًمؼم سمٞمٜمف وسملم واًمد  اقمل. ومرق اسمـ قمٌدسمـ ضار، وي٘م٤مل: اسمـ أب ضار اخلز طمجر: احل٤مرث

ضمقيري٦م. وضمزم اسمـ ومتحقن وهمػمه سم٠من واًمد ضمقيري٦م همػم ص٤مطم٥م اًم٘مّم٦م واحلدي٨م، ومل يّمٜمٕمقا 

ُمٕمجؿ »و (،2/783) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»ؿمٞمًئ٤م. واًمّمقاب أٟمف ؿمخص واطمد. يٜمٔمر 

اجلرح »و ،(2/261) ، ًمٚمٌخ٤مري:شاًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»و (،2/68) ، ًمٚمٌٖمقي:شاًمّمح٤مسم٦م

(، واًمث٘م٤مت ٓسمـ 1/616) ، ٓسمـ إصمػم:شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»و (،3/77) ، ٓسمـ أب طم٤مشمؿ:شواًمتٕمديؾ

اإلص٤مسم٦م »و (،1/293اًمؼم: ) ، ٓسمـ قمٌدشآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»و (،3/76) طم٤ٌمن:

 (.2/165، ٓسمـ طمجر: )شذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .(1)هَم٤مرون وأٟمَٕم٤مُُمٝمؿ شمًِ٘مل قَمغم اعم٤َمء وم٘متؾ ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ وؾمٌَك ذرارُيؿ

 ؟سمخؼم ذًمؽومل يٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ  طعم٤مذا مل يٜمذرهؿ : وهٜم٤م ؾم١مال

ٚمِٛملم  -1 ًْ ؿ ِمَـّ سَمٚمٖمْتٝمؿ دقمقُة اإِلؾْمالم، وىَمد يم٤مُٟمقا ُيٕمتؼمون ذم طمرب ُمع اعم ٕهنَّ

 ُمٜمذ اؿمؽِمايمِٝمؿ ُمع ىُمريش ذِم هَمزَوة أطمد.

ٌُقهِمتقا واْوٓمرسُمقا ومَل  -2 ؿ يَم٤مٟمقا جَيٛمٕمقن اجلٛمقَع حِلرب اعمًُٚمِٛملم وم يمام أهنَّ

ٜمقا ُِمـ اعُم٘م٤مَوُم٦م ـَمقياًل  ٤ٌمي٤م يقَُمئذ ضُمقيِري٦م ويم٤من ،(2)يتٛمٙمَّ ًَّ سمِٜم٧م  ومٞمٛمـ ُأَه ُِمـ اًم

ّل  (3)سمـ أب ضار احل٤َمرث  .(4)طزوج اًمٜمٌَّ

ـِ  ؾَمٚمقل ذم هذه اًمَٖمزَوة ُمقىمٌػ ُمِملم وَُم٘مقًم٦ٌم ؾَمٞمئ٦م، ومِٕمٜمدُم٤م  وًم٘مد يَم٤من ُمـ اسم

وصؾ ضمٞمش اعمًٚمٛملَم إمم ُم٤مء اعُمريًٞمع، أسم٤من رأُس اًمٜمِّٗم٤مق وُمـ شمٌٕمف قمـ طم٘مِدهؿ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2413ب: ُمـ ُمٚمؽ ُمـ اًمٕمرب، سمرىمؿ: )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمٕمتؼ، سم٤م( 1)

وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب: ضمقاز اإلهم٤مرة قمغم اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ سمٚمٖمتٝمؿ دقمقة اإِلؾْمالم ُمـ 

 .ڤ(، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 1731همػم شم٘مدم اإلقمالم سم٤مإلهم٤مرة، سمرىمؿ: )

 (، ٕيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري.417-2/416ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م»( 2)

سمـ اعمّمٓمٚمؼ اخلزاقمٞم٦م  سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مئذ سمـ احل٤مرث ي٦م سمٜم٧م احل٤مرث اسمـ أب ضارهل: ضمقير( 3)

، ويم٤من اؾمٛمٝم٤م سمرة، طسمـ ؿمامس، وم٤مصٓمٗم٤مه٤م اًمٜمٌَّّل  سمـ ىمٞمس ؾمٞمدة ىمقُمٝم٤م، وىمٕم٧م ذم ؾمٝمؿ صم٤مسم٧م

ؼ يمؾ أؾمػم ؾمٌل ُمـ سمٜمل ضمقيري٦م، وم٠مقمت٘مٝم٤م، وشمزوضمٝم٤م، وضمٕمؾ صداىمٝم٤م قمت طاهلل  ومًامه٤م رؾمقل

اعمّمٓمٚمؼ، ؾم٤ٌمه٤م ذم همزوشمف اًمتل هدم ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مة، هَمزَوة اعمريًٞمع، وأقمتؼ سمٕمت٘مٝم٤م أرسمٕملم أهؾ سمٞم٧م 

ُمـ ظمزاقم٦م، وىمٞمؾ ُم٤مئ٦م أهؾ سمٞم٧م ُمـ سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ، ويم٤مٟم٧م ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤ًمء سمريم٦م قمغم ىمقُمٝم٤م، 

٦م ؾم٧م ومخًلم ذم [ ُمـ اهلجرة، وشمقومٞم٧م سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم3231شمزوضمٝم٤م ذم ؿمٕم٤ٌمن ُمـ ؾمٜم٦م ؾم٧م ]ص: 

سمـ اًم٤ًٌمق،  رسمٞمع إول. روى قمٜمٝم٤م اسمـ قم٤ٌمس، واسمـ قمٛمر، وضم٤مسمر، وأسمق أيقب اًمٕمتٙمل، وقمٌٞمد

ُمٕمروم٦م »و (،35/145، ًمٚمٛمزي: )شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»واًمٓمٗمٞمؾ اسمـ أظمل ضمقيري٦م. يٜمٔمر 

 (.962)ص:  ، ٓسمـ ُمٜمده:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»و (،6/3229) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شاًمّمح٤مسم٦م

 (، ٕيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري.117-116اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: )( 4)
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وملم وهَمٚمقائٝم ؿ اعمحتِدَُم٦م، ومَٚمٝمؿ أسمَّم٤مر وأَُم٤مٍن ىَمد اذأسم٧َّم هَل٤م أقمٜم٤َمىُمٝمؿ شمرىم٥م يقم اًمدَّ

 َهزيٛم٦م ؾَم٤مطمؼ َيٚمحؼ سم٤معمًٚمٛملم.

سَمٜمل  ي٘مِّمد هَمزَوة-يمٜم٧م ذم همزاة »: ىَم٤مل ڤسمـ إرىمؿ  وم٘مد َروى َزيد

شُمٜمٗم٘مقا قمغم ُمـ قِمٜمد  ٓ: سْمـ ؾَمٚمقل ي٘مقل سمـ ُأب اهلل ومًٛمٕم٧م قَمٌد -اعُمّمٓمٚمؼ

، اهللِ طمتك ي رؾُمقل قا، وًمئـ رضمٕمٜم٤م ُمـ قمٜمده ًمُٞمخرضمـ إقمزُّ ُمٜمٝم٤م إَذلُّ ٜمَٗمْمُّ

ل  سمـ قُم٤ٌمدة ؾَمٞمِّد اخلَزرج، وًمٞمس قمٛمف طم٘مٞم٘م٦مـ  ي٘مّمُد ؾَمٕمد-وَمذيمرت ذًمؽ ًمٕمٛمِّ

ّل  صمتف، وم٠مْرؾمؾ َرؾُمقلط وَمذيمره اًمٜمٌَّ سمـ أبِّ  اهلل إمَم قَمٌدط اهلل  ومدقَم٤مين ومحدَّ

ىمف، وم٠مَص٤مسمٜمل هؿٌّ مَل ط  اهلل ىم٤مًمقا، ومٙمذسمٜمل رؾمقل وأصح٤مسمِف، ومحٚمٗمقا ُم٤م وصدَّ

، وَمجٚم٧ًم ذم اًمٌٞم٧م. ٌْٜمل ُِمثُٚمف ىَمطُّ  يّم

سمؽ رؾمقل وم٘م٤مل زِم قمٛمل: ُم٤م وم٠مْٟمزل اهلل شَمَٕم٤ممم:  ؟وُمَ٘متؽط اهلل  أَردت إمم أن يَمذَّ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں }

إِنَّ اهللَ »: اهللِ وَم٘مرأ وم٘م٤مل مم َرؾمقلومٌٕم٨م إ .[1 ]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ڻ ڻ

ىَمَؽ َي٤م َزْيد  .(2)شَهَذا اًمِذي َأْورَم اهلُل ًَمُف سم٠ُِمُذٟمِفِ »ط: . َوذم رواي٦م أٟمف ىم٤مل .(1)شىَمْد َصدَّ

اهلل إٟمّم٤مري  سمـ قمٌد رواه ضم٤مسمر ؾمٚمقل ُهق َُم٤م ويَم٤من ؾم٥ٌُم هذِه اعمَ٘مقًم٦م ُمـ اسمـ

رضماًل ُمـ إٟمّم٤مر،  (4)رضمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ (3)يمٜم٤َّم ذم هَمزاة، ومٙمًع»: ىم٤مل ڤ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[، 1]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن:  {ک ک گ}ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: ( 1)

 (.2772(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ، سم٤مب: سمدون، سمرىمؿ: )4617سمرىمؿ: )

ػم، سم٤مب: ( 2) خ٤مري، يمت٤مب: اًمتًٗم چ چ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ}أظمرضمف اًٌم

[ 7]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن:  {ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 (.174. ويٜمٔمر ُمروي٤مت هَمزَوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ )ڤسمـ أرىمؿ  ( ُمـ طمدي٨م زيد4623سمرىمؿ: )

ش: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط»سم٤مًمرضمؾ، اٟمٔمر  اعمِمٝمقر ذم ُمٕمٜمك اًمٙمًع: هق ضب اًمدسمر سم٤مًمٞمد أو( 3)

 (.8/649ش: )ومتح اًم٤ٌمري»و (،3/78)

 =، ڤسمـ اخلٓم٤مب  سمـ ُمًٕمقد اًمٖمٗم٤مري أضمػم ًمٕمٛمر أن اعمٝم٤مضمري هق اجلٝمج٤مه إؾمح٤مق أورد اسمـ( 4)
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اهلل  وم٘م٤مل إٟمّم٤مري: ي٤م ًمألٟمّم٤مر، وىم٤مل اعمٝم٤مضمري: ي٤م ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ، وَمًٛمع ذاَك رؾمقُل 

اهلل، يمًع رضمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ  قل. ىَم٤مل: ي٤م رؾمش؟سَم٤مُل َدقْمَقى ضَم٤مِهٚمِٞم٦َّم َُم٤م»وم٘م٤مل: ط 

٤َم ُُمٜمْتِٜم٦َمٌ »: رضُماًل ُمـ إٟمّم٤مر ومَ٘م٤مل سمـ ؾمٚمقل،  سمـ أبِّ  اهلل . ومًٛمع سمذًمِؽ قمٌدُ شَدقُمقَه٤م وَم٢مهِنَّ

 .(1)أُم٤م واهلل ًمئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ًمٞمخرضمـ إقمزُّ ُمٜمٝم٤م إذل ؟ومٕمٚمقه٤م: وم٘م٤مل

روٟم٤م ذم سمالدٟم٤م، واهلل ىمد ٟم٤مومروٟم٤م ويم٤مصم ؟أوىمد ومٕمٚمقه٤م: ؾمٚمقل وذم رواي٦م ىم٤مل اسمـ

ٟم٤م وضمالسمٞم٥م ُم٤م ٌََؽ َي٠ْميُمٚمؽ(، أُم٤م  :(3)ىمريش إٓ يمام ىم٤مل إول (2)َأقُمدَّ ـْ يَمْٚم )ؾَمٛمِّ

واهلل ًمئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ًمُٞمخرضمـ إقمزُّ ُمٜمٝم٤م إذل، صمؿ أىمٌؾ قمغم ُمـ طمي ُمـ 

ٙمؿ، أطمٚمٚمتٛمقهؿ سمالديمؿ وىم٤مؾمٛمُتٛمقهؿ  هذا ُم٤م: ىمقُمف وم٘م٤مل هلؿ ًِ وَمٕمٚمتؿ سم٠مُٟمٗم

ًمقا إمم هَمػم َداريمؿ. قاًمٙمْؿ أُم٤م واهلل ًمق أُمًٙمتؿ قمٜمُْٝمؿ ُم٤مأُمَ   سم٠ميديٙمؿ ًمتحقَّ

ّل  اهللِ، دقمٜمِل أْضب  ي٤م رؾمقل: وم٘م٤مل ڤ، وم٘م٤مَم قمٛمر طومٌٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 188سمـ اخلزرج، اٟمٔمر ص ) طمٚمٞمػ سمٜمل قمقف ڤسمـ وسمر اجلٝمٜمل  وأن إٟمّم٤مري هق ؾمٜم٤من =

ك اسمـ  (.8/649)و (6/547ش: )اًمٗمتح»اعمٝم٤مضمري سمٛمـ ؾمٌؼ ذيمره، اٟمٔمر ش اًمٗمتح»طمجر ذم  وىمد ؾمٛمَّ

خ٤مري، يمت٤م( 1) ػم، سم٤مب: ىمَْقًمُفُ: ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًٌم ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ }ب: اًمتًٗم

[، سمرىمؿ: 6]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن:  {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

خ فم٤معم٤م أو ُمٔمٚمقُم٤م، سمرىمؿ: )4622)  (.2584(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب: ٟمٍم ٕا

ٕزر اًمٖمالظ ضمالسمٞم٥م: ًم٘م٥م عمـ أؾمٚمؿ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ًم٘مٌٝمؿ سمذًمؽ اعمنميمقن، وأصؾ اجلالسمٞم٥م ا( 2)

 (.188ش: )ُمروي٤مت هَمزَوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ»يم٤مٟمقا يٚمتحٗمقن ِب٤م ومّٚم٘مٌٝمؿ سمذًمؽ، اٟمٔمر 

سمـ اعمٜمذر احلامين، وذًمؽ أٟمف  قمٜمد اًمٓمؼمي ىم٤مل: هق ُمثؾ ُمـ أُمث٤مل اًمٕمرب، وأول ُمـ ىم٤مل سمف طم٤مزم( 3)

أُم٦م ًمف أن ُمرَّ سمٛمحٚم٦م مهدان ومقضمد همالًُم٤م ُمٚمٗمقوًم٤م ذم صمقب ومرمحف ومحٚمف ُمٕمف وىمدم سمف ُمٜمزًمف، وأُمر 

ه ضمحٞمًِم٤م، ويم٤من حل٤مزم اسمٜم٦م ُي٘م٤مل هل٤م  شمروٕمف طمتك يمؼم وراهؼ وطمٚمؿ، ومجٕمٚمف راقمًٞم٤م ًمٖمٜمٛمف وؾمامَّ

د هلؿ طمتك قمرف احل٘مٞم٘م٦م ووضمدهؿ قمغم  راقمقم ومٝمقي٧م اًمٖمالم وهقُي٤م، واٟمتٌف طم٤مزم هلذا ومؽمصَّ

ـ يمٚمٌؽ ي٠ميمٚمؽ، وم٠مرؾمٚمٝم٤م ُمثاًل وؿمدَّ قمغم ضمحٞمش ًمٞم٘متٚمف ومٗمرَّ إ مم ىمٌٞمٚمتف، اٟمٔمر اًمٗم٤مطمِم٦م، وم٘م٤مل: ؾمٛمَّ

 (.1787(، ورىمؿ اعمثؾ: )1/333، ًمٚمٛمٞمداين: )شَمٛمع إُمث٤مل»
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َٓ »: طقُمٜمؼ هذا اعُمٜم٤مومؼ. وم٘م٤مل اعمّمٓمٗمك  ًدا َيْ٘مُتُؾ  َدقْمُف  ُث اًمٜم٤َّمُس َأنَّ حُمَٛمَّ َيَتَحدَّ

 .(1)شَأْصَح٤مسَمفُ 

سْمـ أرىَمؿ  طملَم سمٚمٖمف أنَّ زيدط اهلل  سمـ ؾمٚمقل إمم رؾمقل سمـ أبِّ  اهلل ومذه٥م قمٌدُ 

ىم٤مَل وٓ شمٙمٚمَّٛم٧م سمِف، وم٘م٤مل ُمـ طمي  ىمٚم٧ُم ُم٤م ؾمٛمٕمف، ومحٚمَػ سم٤مهللِ ُم٤م ىَمد سمٚمٖمف ُم٤م

ك أن َيٙمقن اًمٖمالم ىَمد أْوهَؿ  ح٤مسمف: ي٤م رؾمقلاهلل ُِمـ إْٟمَّم٤مر ُمـ أص رؾمقل ًَ اهللِ قم

ومحٞم٤َّمه سمِتحٞم٦َّم  ڤسْمـ طُمْمػم  ًم٘مٞمف أؾَمٞمدط اهلل  ذم طَمديثف.. ومٚمامَّ ؾَم٤مر رؾمقل

قة وؾمٚمَّؿ قَمٚمٞمف، صُمؿَّ ىم٤مل: َي٤م ٟمٌلَّ  يُمٜم٧م شَمروح ذم  اهلل ًمَ٘مد ُرطم٧م ذم ؾَم٤مقم٦م ُُمٜمٙمَرة ُم٤م اًمٜمٌُّ

ٌُُٙمْؿ؟ َأَوسَمَٚمَٖمَؽ َُم٤م»ط: اهلل  ُِمثٚمٝم٤م. وم٘م٤مل ًمف رؾمقُل #077# . ىم٤مل: وَأي شىَم٤مَل َص٤مطِم

ٌْدُ »: اهلل؟ ىم٤مل َص٤مطم٥م َي٤م رؾمقل ـُ َأَبِّ  اهللِ قَم َزقَمَؿ إِْن َرضَمَع »ىم٤مَل:  ؟. ىَم٤مل: وُم٤م ىَم٤ملشسْم

َـّ إقََمزُّ ُِمٜمَْٝم٤م إََذلُّ   .شإمَِم اعمَِديٜم٦َِم ًَمُٞمْخِرضَم

ًمٞمُؾ وأْٟم٧م اًمَٕمزيز ٤مل: وم٠مٟم٧م ي٤م رؾمقلىمَ  صُمؿ  ،(2)اهلل َّْترضمف ُِمٜمٝم٤م إْن ؿمْئ٧م، ُهق اًمذَّ

اهلل، اْرومؼ سمِف وَمق اهللِ ًم٘مد ضم٤مءٟم٤م اهلُل سمَؽ وإنَّ ىَمقُمف ًمَٞمٜمٔمُٛمقن ًمُف اخلَرز  ىم٤مل: ي٤م رؾمقل

ضمقه، وم٢مٟمَّف يَرى أٟمَّؽ اؾْمتٚم٧ٌَم ُُمٚمٙمف.  ًمٞمتقِّ

ًمؽ طمتَّك أُْمًك وًَمٞمٚمتٝمؿ طمتَّك أصٌَح، سم٤مًمٜم٤َّمس َيقُمٝمؿ ذَ ط اهلل  صمؿ َُمِمك رؾمقُل 

ٛمس، صمؿ َٟمزل سم٤مًمٜم٤َّمس ومَٚمؿ يٚمٌثقا أن وضَمدوا ُمسَّ  وصدر يقُمٝمؿ ذًمؽ طمتَّك آَذِّتؿ اًمِمَّ

ًمٞمِْمَٖمؾ اًمٜم٤مس قمـ احلدي٨ِم ط اهلل  إْرض وَمقىمٕمقا ٟمِٞم٤مًُم٤م، وإٟمام ومٕمؾ ذًمؽ رؾمقل

، وٟمزًم٧م اًمًقرة اًم اهلل اًمذي يم٤مَن سم٤مُٕمِس ُِمـ طَمدي٨م قمٌد تل ُذيمر ومٞمٝم٤م سمـ أبِّ

سم٠ُمذن ط اهلل  أبِّ وُمـ يم٤من قمغم ُمثؾ أُمره، ومٚمام ٟمزًم٧م أظمذ رؾمقُل  اعمٜم٤موم٘مقن، ذم اسمـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ذم 11/186) (، واًمٓمؼمي:3/293اًمرزاق: ) (، وقمٌد11413) أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ:( 1)

 (.8/651ش: )اًمٗمتح»، وهق ُمرؾمؾ، ىم٤مًمف اسمـ طمجر ذم ششمٗم٤مؾمػمهؿ»

 (.28/115ش: )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم ( 2)
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 .(1)شَهَذا اًمِذي َأْورَم اهلُل سم٠ُِمُذٟمِفِ »: سمـ أرىمؿ، صمؿ ىَم٤مل زيد

ؾَمٚمقل وأيْمذسمف اهلُل ووَمْمحف وَهتؽ ؾِمؽَمه، ضَمٕمؾ سمٕمد ذًمؽ  عم٤م ُأؾمِ٘مط ذم َيد اسْمـ

سمقن قمٚمٞمف ويٕمٜمٗمقٟمف.ُُيدث طمدصًم٤م إٓ وؾمٌ ٓ  ؼ إًمٞمف ىَمقُُمف ُيٕم٤مشمٌقٟمف وُيثرِّ

يم٤من ُمـ ُم٘مقًم٦م رأس  وأرو٤مه عم٤َّم قمٚمؿ ُم٤م ڤأن قمٛمر : ومٝمق أُم٤م اعمقىمػ أظمر

٤ٌَّمد وَمَٙمٞمَْػ »: ۴ومٚمٞم٘متٚمف. ومَ٘م٤مل  (2)ڤسمنم  سمـ اعمٜم٤موم٘ملم ىم٤مل: ُُمْر سمِف قم

ًدا َيْ٘متُُؾ َأْصحَ  ث اًمٜم٤َّمُس َأنَّ حُمَٛمَّ طِمٞمؾِ  ٤مسَمُف؟َي٤م قُمَٛمُر إَِذا حَتَدَّ ْن سم٤ِمًمرَّ ـِ َأذِّ  .(3)شٓ، َوًَمْٙم

ـِ ؾَمٚمقل وقمَت٤مِبؿ ًمُف، ىَم٤مل ًمٕمٛمر ط صمؿ عم٤َّم رأى اعُمّمٓمٗمك  ُمـ شَمٕمٜمٞمِػ ىَمقُمف ٓسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/216ش: )أظم٤ٌمر اعمديٜم٦م»ـ ؿم٦ٌم ذم أظمرضمف اسم( 1)

(، واحلدي٨م رضم٤مًمف صم٘م٤مت وًمٙمٜمف ُمرؾمؾ، واسمـ ضمرير 292-2/291) ، ٓسمـ هِم٤مم:شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»

(، 8/649ش: )ومتح اًم٤ٌمري»إن ُمرؾمؾ ضمٞمد  طمجر: (، وىم٤مل اسمـ2/615ش: )شم٤مرخيف»اًمٓمؼمي ذم 

 (.339ش: )ٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مصح»، وِبذا يٙمقن احلدي٨م طمًٜم٤ًم ًمٖمػمه، اٟمٔمر شاًمّمحٞمحلم»وأصٚمف ذم 

٤ٌَّمدُ ( 2) ـُ سمنِْمِ  هق: قَم ـِ َوىْمشِ  سم ٦ٌَمَ  سمـ سمنم ، وي٘م٤مل: قم٤ٌمدسم ـِ َزقُمْقَراءَ  سمـ ُزهْم سمـ  إؾمٝمؾ سمـ قمٌد سم

 سمـ اخلزرج إٟمّم٤مري، أسمق سمنم، وأسمق اًمرسمٞمع إؿمٝمكم. وأُمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قمدي، سمـ احل٤مرث ضمِمؿ

اًمؼم: ٓ خيتٚمٗمقن أٟمف أؾمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م،  سمـ قمٌد ُمـ اًم٘مقاىمؾ، يم٤من ُمـ ؾم٤مدات اًمّمح٤مسم٦م. ىم٤مل أسمق قمٛمر

سمـ طمْمػم، وؿمٝمد سمدًرا،  سمـ ُمٕم٤مذ، وأؾمٞمد سمـ قمٛمػم، وذًمؽ ىمٌؾ إؾِْمالم ؾمٕمد قمغم يدي ُمّمٕم٥م

سمـ إذف اًمٞمٝمقدي، ويم٤من  ، ويم٤من ومٞمٛمـ ىمتؾ يمٕم٥مطاهلل  واطمًدا، واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل

 طسمـ ُم٤مًمؽ: أن قمّم٤مه يم٤مٟم٧م شمْمئ ًمف إذا ظمرج ُمـ قمٜمد اًمٜمٌَّّل  ء اًمّمح٤مسم٦م. روى أٟمسُمـ ومْمال

سمـ طمْمػم، ومٚمام اومؽمىم٤م أو٤مءت ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام  إمم سمٞمتف ًمٞماًل، وقمرض ًمف ذًمؽ ُمرة ُمع أؾمٞمد

سمـ قمت٦ٌم. يٜمٔمر  قمّم٤مه. ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: آظمك اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٞمٜمف وسملم أسمك طمذيٗم٦م

 ، ٓسمـ طمجر:شِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،14/114، ًمٚمٛمزي: )شذم أؾمامء اًمرضم٤مل ِّتذي٥م اًمٙمامل»

 (.2/43) ، ًمٚمذهٌل:ششم٤مريخ اإِلؾْمالم»و (،5/91)

 ش:صحٞمح اًمؽمُمذي»(، وصحح اًمرواي٦م إًم٤ٌمين ذم 28/115ش: )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم ( 3)

 (، وذم همػمه.2641)
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َْرقَمَدْت ًَمُف  يَمْٞمَػ شَمَرى َي٤م قُمَٛمُر، َأَُم٤م َواهللِ»: ڤ َٕ ًَمْق ىَمَتْٚمُتُف َيْقَم ىُمْٚم٧ِم زِم اىْمُتْٚمُف 

٤م اًمَٞمْقَم سمَِ٘مْتٚمِِف ًَمَ٘مَتَٚمْتفُ  ،(1)َأْٟمٌػ   .(3)شًَمْق َأَُمْرُِّتَ

وهٜم٤م درٌس قمٔمٞمؿ ُمـ سملم دروس يمثػمٍة أؿم٤مر إًمٞمف قمدد ُمـ يمت٤مب اًمًػمة 

 :وقمٚمامئٝم٤م أٓ وهق

ّل  قمغم ط ٓسمـ ؾمٚمقل، سمؾ شمرومَّؼ سمف وأطمًـ إًمٞمِف طِمٗم٤مفًم٤م ُمٜمف ط قمدم ىمتؾ اًمٜمٌَّ

يـ، ومٗمرق يمٌػم ٦م ومت٤مؾمٙمٝم٤م، وؾُمٛمٕم٦م َهذا اًمدِّ سملم أن يتحدث اًمٜم٤مس قمـ  وطمَدِة إُمَّ

د حمٛمًدا  وي١ميمدون قمغم ذًمؽ سمِٚم٤ًمن ىم٤مئِدهؿ إيمؼم أب ؾمٗمٞم٤من ط طم٥م أصَح٤مب حُمٛمَّ

ٍد حمٛمًدا َُم٤م»: طملم ىَم٤مل . وسملم أن .(5()4)شرأي٧م أطمًدا ُُي٥م أطمًدا يمح٥م أصح٤مب حمٛمَّ

ًدا ي٘متؾ أصح٤مسمف. صمقا أن حمٛمَّ  يتحدَّ

ـِ ؾَمٚمقل أشم٤ٌمٌع وأقمقاُن ورقَم٤مع ، ومٚمق أٟمَّف ىمتٚمف ًمرسمام وىمع سملم اعمًٚمٛملم صُمؿَّ إنَّ ٓسم

اء ذًمؽ، ومٞمتّمدع اًمٙمٞم٤من ويتٗمرق اًمّمػ وشمٜمٝم٤مر اًم٘مقى، ًمٙمٜمٝم٤م  ُم٘مَتٚم٦ٌم قَمٔمٞمٛم٦ٌم ضَمرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ شصحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»ر سمٛمٕمٜمك: اٟمتٗمخ٧م واوٓمرسم٧م أٟمقومٝمؿ محٞم٦م وقمّمٌٞم٦م، اٟمٔم( 1)  (.339، ًمٚمٕمكم: )ص

ـ شصحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»سمٛمٕمٜمك: اٟمتٗمخ٧م واوٓمرسم٧م أٟمقومٝمؿ محٞم٦م وقمّمٌٞم٦م، اٟمٔمر ( 2)  (.339، ًمٚمٕمكم: )ص

 (.28/117ش: )شمٗمًػمه»(، واسمـ ضمرير ذم 4/256ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم ( 3)

ش: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»(، واسمـ هِم٤مم ذم 3/1184)ش: ڤُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م »أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ( 4)

(4/126.) 

، وم٘مد ىم٤مهل٤م يقم أن ڤ(، عمٜمػم همْم٤ٌمن، أُم٤م ُم٘مقًم٦م أب ؾمٗمٞم٤من 3/463ش: )اًمؽمسمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م»( 5)

سمـ اًمدصمٜم٦م ُمـ احلرم ًمٞم٘متٚمقه، وم٘م٤مل ًمف أسمق ؾمٗمٞم٤من: أٟمِمدك سم٤مهلل ي٤م زيد، أحت٥م  أظمرج أهؾ ُمٙم٦م زيد

: واهلل -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف- ف، وأٟم٧م ذم أهٚمؽ، وم٘م٤مل زيدأن حمٛمًدا قمٜمدٟم٤م سمٛم٘م٤مُمؽ شميب قمٜم٘م

أطم٥م أن حمٛمًدا أن ذم ُمٙم٤مٟمف اًمذي هق ومٞمف شمّمٞمٌف ؿمقيم٦م شم١مذيف، وأٟم٤م ضم٤مًمس ذم أهكم، وم٘م٤مل أسمق  ُم٤م

ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد »رأي٧م أطمًدا ُي٥م أطمًدا يمح٥م أصح٤مب حمٛمد حمٛمًدا. يٜمٔمر  ؾمٗمٞم٤من: واهلل ُم٤م

 (.11/431ش: )ذم ظمػم هدي اًمٕم٤ٌمد
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 معهم
 ..طاًمًٞم٤مؾم٦م احلٙمٞمٛم٦م ُمٜمف 

–: ىمد ڤومٚمام شمٌلم ًمٕمٛمر هذا اًمٌٕمد ذم اًمٜمَّٔمِر واحِلٙمٛم٦م ذم اًمتٍَّمف، ىم٤مل 

َُْمُر رؾُمقل -واهلل َٕ  .(1)ُِمـ أُْمري أقمَٔمْؿ سَمريم٦م طاهلل  قمٚمِٛم٧م 

ده قمٌد ًَّ سمـ ؾمٚمقل ذم  سمـ أب اهلل سمـ قمٌد اهلل أُم٤م اعمثؾ إقْمغم ذم اإليامن.. وَم٘مد ضم

ة، ًم٘مد ط َُمقىمٗمف ُمـ واًمده، وشم٘مديٛمف حم٤مبِّ اهلل ورؾمقًمف  قمغم حم٤مبِّ وُمرايض إسمقَّ

ك سمتٚمؽ اًمٕم٤مـمٗم٦م واًمقؿمٞمج٦م اًمٜمًٌٞم٦َّم ُُم١ْمصمًِرا قمٚمٞمٝم٤م اعمح٦ٌم اإليامٟمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م  وحَّ

 :نمقمٞم٦م.. ومَ٘مد ورد ذم ُمقىمٗمف ُمـ واًمده قمدٌد ُمـ اًمرواي٤مت هذا خمتٍمه٤ماًم
اهلل، إٟمف سمٚمٖمٜمل أٟمؽ شمريد ىمتؾ  وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقلط اهلل  أٟمف أشمك رؾمقَل  -1

ومٞمام سمٚمٖمؽ قمٜمف، وم٢من يمٜم٧َم ٓسمد وم٤مقمٚمٝم٤م ومُٛمرين سمف وم٠مٟم٤م أمحؾ إًمٞمؽ  (2)سمـ أب اهلل قمٌد

ـ رضمؾ أسمرَّ سمقاًمده ُمٜمِّل، وإين إن شم٠مُمر يم٤من هل٤م ُم رأؾمف، ومقاهلل ًم٘مد قمٚمَٛم٧م اخلَزرج َُم٤م

سمـ ؾمٚمقل يٛمٌم ذم  سمـ أب اهلل سمف همػمي ومٞم٘متٚمف وَمال شمدقمٜمل ٟمٗمز أٟمٔمر إمم ىم٤مشمؾ قمٌد

وَمُؼ سمِِف »: طاهلل  اًمٜم٤مس وَم٠مىمتٚمف وَم٠َمىمُتؾ ُم١مُمٜم٤ًم سمٙم٤مومر وم٠مدظمؾ اًمٜم٤مر، وم٘م٤مل رؾمقل سَمْؾ َٟمؽَمَّ

ٌََتُف َُم٤م ـُ ُصْح
ًِ  .(3)شسَمِ٘مَل َُمَٕمٜم٤َم َوُٟمْح

سمـ ؾمٚمقل: واهلل  سمـ أب اهلل اهلل آسمـ ٕسمٞمف قمٌد وذم ُمقىِمػ آظمر ىَم٤مل قمٌد -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 28/117ش: )شمٗمًػمه»(، واسمـ ضمرير ذم 4/256ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم ( 1)

(. وطمٙمؿ سم٠مٟمف طمدي٨م طمًـ ًمٖمػمه إسمراهٞمؿ اًمٕمكم ذم 2/255، ٕب ؿمٝم٦ٌم: )شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»واٟمٔمر 

 (.339)صـ: ش: صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»

ؾ أٟمف مل ي٘مؾ أب، دًٓم٦م قمغم قمدم رو٤مه قمٜمف... ( 2)  اًمخ.شم٠مُمَّ

ش: شمٗمًػمه»(، واًمٓمؼمي ذم 293 - 2/292ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم ( 3)

اًمٌداي٦م »(، وذم 4/382ش: )شمٗمًػمه»(، ورواه اسمـ يمثػم ذم 2/218ش: )شم٤مرخيف»(، وذم 28/116)

 (.4/158ش: )واًمٜمٝم٤مي٦م
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 .(1)إقمزُّ وأٟم٤م إَذلُّ ط اهلل  شمدظمؾ اعمديٜم٦م أسمًدا طمتَّك شَم٘مقل: َرؾمقل ٓ

قمغم  ڤاهلل  سمـ قمٌد اهلل ٦م، وىَمػ قمٌدوعم٤َّم ىمٗمؾ اًمٜم٤مُس راضمٕملم إمم اعمديٜم -3

ون قمٚمٞمف، ومٚمام ضم٤مء أسُمقه قمٌد سمـ أبِّ  اهلل سم٤مب اعمديٜم٦م واؾمتؾَّ ؾمٞمٗمف، ومجَٕمؾ اًمٜم٤مُس يٛمرُّ

وم٘م٤مل: ُم٤مًمؽ ويٚمؽ؟!. وم٘م٤مل: واهلِل ٓ دُمقز ُِمـ َه٤مُهٜم٤م طمتَّك ي٠مذن  ؟ىم٤مل ًمف اسمٜمف: وراءك

ًمٞمُؾ، ومٚمامطاهلل  ًمؽ رؾمقُل  ، ويم٤من إٟمَّام طاهلل  ضم٤مء َرؾمقل ، وم٢مٟمف اًمٕمزيُز وأْٟم٧م اًمذَّ

اهللِ  واهلل ي٤م رؾمقل: سمـ أبِّ اسمٜمَف، وم٘م٤مل اسمٜمُف اهلل وَمِمٙم٤م إًمٞمف قمٌدُ  (2)َيًػم ؾم٤مىم٦م ؾم٤مىم٦م

اهلل  أُم٤م إذا أِذَن ًمؽ َرؾُمقل: وم٘م٤ملط اهلل  ٓيدظمٚمٝم٤م طمتك شم٠مَذَن ًمف، وم٠مذن ًمف رؾمقُل 

 .(3)أن -أي ادظمؾ-ومُجزط 

اًمُ٘مٚمقب، أصمٛمرت هذه اعمقاىمُػ اًمٕمٔمٞمَٛم٦ُم اًمتل إهن٤م اًمٕم٘مٞمدة إذا ظم٤مًمٓم٧م سمِم٤مؿمُتٝم٤م 

شُمٕم٤مدي وشمقازم ذم اهلل وحُت٥م وشمٌٖمض ذم َذاشمف ؾمٌح٤مٟمف، ومال طَم٥ًم وٓ ٟم٥ًَم وٓ 

يـ وحلٛمتف:  ٱ ٻ ٻ }آسة وٓ َوؿمٞمج٦م وٓ ىمراسَم٦م شمٕمٚمق وَمقق آسة اًمدِّ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

چ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 

 .[22 ]ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: {چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

وهذا اعمقىمػ مل يٙمـ َوطمٞمًدا ومريًدا، سمؾ دمغمَّ ذم ُصقٍر قمديدة وَُمِم٤مهد يمثػَمٍة ذم طَمٞم٤مة 

، وم٘مد يم٤مٟمقا ذم هَمزَوة سمدر وأطمد وهمػمِ ِه٤م َيٌحثقن قمـ ىَمراسمتِِٝمؿ آسم٤مًء ڤّمح٤مسم٦م اًم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/372ش: )شمٗمًػمه»(، واسمـ يمثػم ذم 1241ش: )ُمًٜمده»أظمرضمف احلٛمٞمدي ذم ( 1)

ـ يمثػم» - يزضمل اًمْمٕمٞمػ وُيٛمؾ اعمٜم٘مٓمع ؾم٤مىم٦م سمٛمٕمٜمك( 2)  ـمٌٕم٦م دار اًمِمٕم٥م اعمح٘م٘م٦م. 4/459ش: شمٗمًػم اسم

ُمروي٤مت هَمزَوة سمٜمل »(. ىم٤مل اًم٤ٌمطم٨م ذم 4/158ش: )شم٤مرخيف»و (،4/372ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 3)

هذه اًمرواي٤مت ُمٜم٘مٓمٕم٦م: أي: اًمتل ذم ُمقىمػ آسمـ ُمـ أسمٞمف اسمـ ؾمٚمقل، وًمٙمـ ش: اعمّمٓمٚمؼ

د سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م وشمرشم٘مل إمم درضم٦م احلًـ ًمٖمػمه: ص )سمجٛمققمٝم  (.٤193م ُي١ميِّ
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أسمٜم٤مًء ذم صٗمقف اًمٕمدوِّ ًمٞمُجٝمزوا قمٚمٞمِٝمؿ وُيريُ٘مقا دُم٤مَءُهؿ.. طمتَّك ىمٞمؾ إن أي٦م  أو

َيقم أن دقم٤م اسمٜمَف ًمٚمٛم٤ٌمرزة يقم سَمدر، وذم أب  ڤاًم٤ًمسم٘م٦م إٟمَّام ٟمزًم٧م ذم أُمث٤مل أِب سمٙمر 

اح َيقم ُأطمد، وذم قُمٛمر  اهلل طملم ىَمتؾ أسم٤مه قَمٌد ڤـ اجلراح سم قُمٌٞمَدة قم٤مُمر سمـ اجلرَّ

طِملم ىمتال  ڤسمـ ِهِم٤مم ذم سمدر، وذم قمكم ومَحَزة  يقم ىَمتؾ ظَم٤مًمف اًمٕم٤مَص  ڤ

٦ٌَم وؿمٞم٦ٌم اسمٜمل رسمِٞمَٕم٦م، واًمقًمٞمد  .(1)قمت٦ٌم َيقم سمدر، وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب سمـ قُمت

 ..(2)ل اًمٜمْمػمسمٜم ؾمٚمقل ُمـ اًمٞمٝمقد ذم هَمزَوة . ُمقىمػ اسمـ5
ـُ  ه وشمٕم٤مـُمَٗمف  ُم٤م ومتئ اسم ٌَّف وودَّ ؾَمٚمقل سماِل شَمقري٦م وٓ اؾْمتت٤مر أَن ُئمٝمر وَٓءه وطم

وٟمٍمشَمف إلظْمقاٟمِف اًمَٞمٝمقد، وُمـ ذًمؽ ُم٤م يم٤من ُمٜمف ذم َهذه اًمَٖمزوة. وىمد ؾمٌؼ احلَدي٨ُم 

م قمـ أؾْم٤ٌمب اًمَٖمزَوة وآصم٤مِره٤م وَٟمت٤مِئِجٝم٤م ُف . أُم٤م ُهٜم٤م ومًٞمتقضمَّ .(3)ذم َُمٌح٨م ُُمت٘مدِّ

ؾمٚمقل ُمـ حُلَٛمتف اًمَٞمٝمقد اًمذيـ ُهؿ يَمٝمُٗمف اًمذي ي٠موي إًمٞمِف،  احلدي٨ُم إمم ُمقىمػ اسمـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.17/317) ، ًمٚم٘مرـمٌل:شأطمٙم٤مم اًم٘مرآن»ًمالؾمتزادة، اٟمٔمر ( 1)

ك همزوة، ُمـ أضمؾ ذًمؽ ( 2) ىمد اشمٗمؼ ُجع ُمـ قمٚمامء احلدي٨م واًمًػمة قمغم أن إضمالء سمٜمل اًمٜمْمػم ُيًٛمَّ

 ئؽ:ومٛمـ أوًم طؾمٚمقل ُمـ همزوات اًمٜمٌَّّل  ضُمٕمٚم٧م وٛمـ ُمقاىمػ اسمـ

 (.11/449 – 11/358ش: )ومتح اًم٤ٌمري»أ( 

 (.6/486ش: )قمقن اعمٕمٌقد»ب( 

 (، جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل.2/425ش: )اًمدي٤ٌمج قمغم ُمًٚمؿ»ج( 

سمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس، حت٘مٞمؼ: حمٛمد  سمـ حمٛمد ، حمٛمدشقمٞمقن إصمر ذم ومٜمقن اعمٖم٤مزي واًمِمامئؾ واًمًػم»د( 

 (، ٓسمـ ؾمٞمِّد اًمٜم٤مس.2/23هـ: )1413يمثػم  اسمـدار  –اخلياوي وحمٞمل اًمديـ ٟمتق، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

 (، ٓسمـ يمثػم.3/145ش: )اًمًػم ة اًمٜمٌقي٦م»هـ( 

سمـ طمزم، إٟمدًمز،  سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أمحد ، قمكمشضمقاُمع اًمًػمة ومخس رؾم٤مئؾ أظمرى ٓسمـ طمزم»و( 

 (.1/181م: ) 1911، 1اًمٓمٌٕم٦م:  - ُمٍم –اعمح٘مؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، دار اعمٕم٤مرف  - اًمٔم٤مهري

 (، ًمٚمّم٤محلل اًمِم٤مُمل وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل.4/317ش: )دى واًمرؿم٤مدؾمٌؾ اهل»ز( 

 (.384اٟمٔمر )صـ: ( 3)
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 وُمٜم٤مظمف اًمذي يتٜمٗمس ومٞمِف، وأرُوف اخلَّم٦ٌُم اًمتِل يرشمع سملم ضَمٜم٤ٌمِِّت٤م.

ّل  ٤مر ىُمريش يمتٌقا إمم قَمٌدطقمـ رضُمٍؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌَّ سْمـ  سمـ أبِّ  اهلل ، أنَّ يمٗمَّ

َيقُمئذ ط اهلل  ٕوصم٤مَن ُِمـ إَوِس واخلَزرج، ورؾُمقُل ا وَُمـ يم٤من َيٕمٌد ،(1)ؾَمٚمقل

إٟمَّٙمؿ آَويتُؿ َص٤مطمٌٜم٤م، وإٟمَّٙمؿ أيْمثر أْهؾ اعمَديٜم٦َم قَمدًدا، : سم٤معمَديٜم٦ِم، ىَمٌؾ وىمٕم٦م سَمدر، ي٘مقًمقن

ًمٜمًتٕمـ قَمٚمٞمٙمؿ اًمَٕمرب، صمؿَّ ًمٜمًَػمنَّ إًمٞمٙمؿ  ًمُتخرضمٜمَّف، أو وإٟم٤م ُٟمْ٘مًؿ سم٤ِمهلل ًمَت٘متٚمٜمَّف أو

أبِّ وُمـ ُمٕمف ُمـ قمٌدة  تؾ ُُم٘م٤مشمِٚمتٙمؿ وٟمًتٌٞمح ٟم٤ًِمءيمؿ، ومٚمام سمٚمغ ذًمؽ اسمـسم٠مُجِٕمٜم٤م طمتك َٟم٘م

ّل   .ڤوأصح٤مسمِف ط إصم٤من، شَمراؾمٚمقا وم٤مضمتٛمٕمقا وأرؾمٚمقا وأُْجٕمقا ًم٘مت٤مِل اًمٜمٌَّ

ّل  ًَمَ٘مْد سَمَٚمَغ َوقِمٞمُد ىُمَرْيٍش ُِمٜمُْٙمُؿ »: ًم٘مٞمٝمؿ ذم َُج٤مقم٦م وم٘م٤ملط ومٚمام سمٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌَّ

٤ٌَمًمِغَ    ، َُم٤ماعمَ
ِ
ُٙمْؿ، وَم٠َمْٟمُتْؿ َه١ُمٓء ًَ يَم٤مَٟم٧ْم ًمَِتٙمِٞمُديُمْؿ سم٠َِميْمَثَر ِِم٤َّم شُمِريُدوَن َأْن شُمِٙمٞمُدوا سمِِف َأْٟمُٗم

 .ششُمِريُدوَن َأْن شَمْ٘مُتُٚمقا َأسْمٜم٤َمَءيُمْؿ َوإظِْمَقاَٟمُٙمؿْ 

ّل  ىمقط ومٚمام ؾمِٛمُٕمقا ذًمؽ ُمـ اًمٜمٌَّ ا، ومٌٚمغ ذًمؽ يمٗم٤مَر ىمريش ومٙم٤مٟم٧م َوىمٕم٦ُم شمٗمرَّ

إِٟمَّٙمؿ أْهؾ احلٚم٘م٦م واحلُّمقن : سَمدر، ومٙمت٥م يمٗم٤مر ىمريش سمٕمد وىمٕم٦م سمدر إمم اًمَٞمٝمقد

ًمٜمْٗمَٕمٚمـ يمذا ويمذا، وٓ َُيقل سمٞمٜمٜم٤َم وسَملم ظَمدم ٟم٤ًمِئٙمؿ  وإٟمَّٙمؿ ًَمت٘م٤مشمِٚمـ َص٤مطمٌٜم٤م أو

ْمػم قمغم اًمَٖمدر، سَمٜمق اًمٜم وَمٚمام سمٚمغ يمت٤مُِبؿ اًمٞمٝمقد أُْجَٕم٧م -وهق اخلالظمؾ-َرء 

ّل  أظْمرْج إًمٞمٜم٤م صَمالصملم رضماًل ُمـ أصح٤مسمؽ، وًمٜمْخُرج ذم صمالصملَم ط: وم٠مرؾمٚم٧م إمَم اًمٜمٌَّ

ىمقك  َٛمٕمقا ُمٜمؽ، وم٢مذا صدَّ ًْ طَمؼًما طمتَّك ٟمٚمت٘مل ذم ُمٙم٤من يمذا، َٟمَّمٌػ سمٞمٜمَٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ ومٞم

 وآُمٜمقا سمؽ آُمٜم٤َّم يُمٚمٜم٤م.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن هذه اعمٙم٤مشم٦ٌم ُمـ ىمريش ٓسمـ ؾمٚمقل عمِمٕمرة سمٛمدى اًمتٕم٤مون ووصمٞمؼ اًمّمٚم٦م سملم اًمٓمروملم، وهل ( 1)

وصحٌف  طؿم٤مهد واوح قمغم قمٛمؼ اًمتآزر ًمٚم٘مْم٤مء قمغم هذه اًمدقمقة ِمثٚم٦م ذم اًمرؾمقل 

ؾمٚمقل أصٌح ُمـ اًمِم٠من واًمٔمٝمقر واًم٘مٞم٤مدة سم٤معمديٜم٦م سمام  غم أن اسمـ.. صمؿ هل يمذًمؽ دًمٞمؾ قمڤ

 اعمنميملم.
ِ
 جيٕمٚمف حماًل عمخ٤مـم٦ٌم َه١ُمٓء
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ّل  الصمقن طَمؼًما ُمـ وظَمرج إًمٞمف صم، ڤذم صمالصملَم ُِمـ أصح٤مسمف ط ومخرج اًمٜمٌَّ

يمٞمَػ ََّتٚمُّمقن : ُيقد، طمتك إذا سَمرزوا ذم سمراز إرض، ىم٤مل سمٕمض اًمٞمٝمقد ًمٌٕمض

: إًمٞمف، وُمٕمف صمالصمقن رضماًل ُِمـ أصح٤مسمف يمٚمُٝمؿ ُُي٥م أْن يٛمقت ىمٌَٚمف، وم٠مرؾمٚمقا إًمٞمف
اظْمرج ذم صمالصم٦م ُمـ أْصح٤مسمؽ وخَيرج إًمٞمؽ  ؟يَمٞمػ شَمٗمٝمؿ وَٟمٗمٝمؿ وٟمحـ ؾِمتُّقن رضماًل 

ىمٜم٤مك.صمالصَم٦م ُمـ قمٚماَمئٜم  ٤م ومٚمٞمًٛمٕمقا ُمٜمؽ، وم٢من آُمٜمُقا سمؽ آُمٜم٤م يمٚمٜم٤م، وصدَّ

ّل  ذم صمالصم٦م ٟمٗمر ُمـ أْصح٤مسمف، واؿمتٛمٚمقا قمغم اخلٜم٤َمضمر، وأرادوا ط ومخرج اًمٜمٌَّ

سمٜمل أظمٞمٝم٤م، وهق  سمٜمل اًمٜمَّْمػم إمم ، وم٠مرؾمٚم٧م اُمرأة ٟم٤مصح٦م ُمـطاهلل  اًمٗمتؽ سمَرؾمقل

اهلل  ُمـ اًمٖمدر سمِرؾمقلسَمٜمق اًمٜمْمػم  أرادت َرضمؾ ُُمًٚمؿ ُمـ إٟمّم٤مر، وم٠مظْمؼمشمف ظمؼم ُم٤م

ّل ط ه سمِخؼِمهؿ، ىمٌؾ أن يّمؾ ط ، وم٠مىمٌؾ أظمقَه٤م َهيًٕم٤م، طمتك أدرك اًمٜمٌَّ وم٤ًمرَّ

ّل  ّل ط اًمٜمٌَّ  ط.إًمٞمٝمؿ، ومرضمع اًمٜمٌَّ

: سم٤مًمٙمت٤مب، ومح٤مَسُهؿ وىم٤مل هلؿط اهلل  ومٚمام يم٤من ُمـ اًمٖمد، همدا قمٚمٞمٝمؿ رؾمقُل 
ن ُيٕمٓمقه قَمٝمًدا، وم٘م٤مشمٚمٝمؿ شم٠مُمٜمقن قمٜمدي إٓ سمِٕمٝمد شُمٕم٤مهُدوين قمٚمٞمف، وم٠مسمقا أ إٟمَّٙمؿ ٓ

سمٜمل ىُمرئم٦م سم٤مخلَٞمؾ واًمٙمت٤مئ٥ِم،  يقُمٝمؿ ذًمؽ هق واعمًٚمٛمقن، صمؿ هَمدا اًمَٖمد قمغم

سمٜمل اًمٜمْمػم، ودقم٤مهؿ إمم أن يٕم٤مهدوه ومٕم٤مهدوه، وم٤مٟمٍَمَف قمٜمٝمؿ وهمدا  وشمرك

أىمٚم٧ِم  سمٜمل اًمٜمَّْمػم سم٤مًمٙمَت٤مئ٥م، وم٘م٤مشمٚمٝمؿ طمتك ٟمزًمقا قمغم اجلالء وقمغم أن هلؿ ُم٤م إمم

أىَمٚم٧َّم إسمؾ  سمٜمق اًمٜمْمػم واطمتَٛمُٚمقا ُم٤م وَمج٤مءت -اًمًالح: واحلٚم٘م٦م-٘م٦م اإلسمؾ إٓ احلٚم

ُمـ أُمتَِٕمتِٝمؿ وأسمقاب سُمٞمقِّتؿ وظَمِمٌٝم٤م، ومٙم٤مٟمقا خيرسمقن سُمٞمقِّتؿ ومٞمْٝمِدُمقهن٤م ومٞمحٛمٚمقن 

ل طمنم اًمٜم٤مس إمم اًمِم٤مم. ُم٤م  (1)َواوم٘مٝمؿ ُمـ ظَمِمٌِٝم٤م، ويم٤من ضَمالؤهؿ ذًمؽ أوَّ

هائٞمؾ، مل ُيّمٌٝمؿ ضمالٌء ُمٜمُْذ يمت٥م سَمٜمل إ سَمٜمق اًمٜمْمػم ُمـ ؾمٌط ُِمـ أؾْم٤ٌمط ويم٤من

يمت٥م اهلل  ، ومٚمقٓ ُم٤مطاهلل  سمٜمل إهائٞمؾ اجلَالء، ومٚمذًمؽ أضْمالهؿ رؾمقل اهلل قمغم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وؾمٜمده صحٞمح.9733ش: )اعمّمٜمػ»اًمرزاق ذم  أظمرضمف قمٌد( 1)
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ِبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م يمام قُمذسم٧م قمغم  سمٜمق ىمرئم٦م. سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ اجلالء ًمٕمذَّ

 ،[1 ]ؾمقرة احلديد: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې}وم٠مٟمزل اهلل: 

سمٜمل  ويم٤مٟم٧م ٟمخٞمؾ ،[284 ]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ک گ گ گ گ}طمتك سمٚمغ 

ڤ ڦ ڦ ڦ }: ظم٤مص٦م وم٠مقمٓم٤مه اهلل أي٤مه٤م، وظمّمف ِب٤م، وم٘م٤مل طاهلل  اًمٜمْمػم ًمرؾمقل

سمٖمػم : ي٘مقل ،[6 ]ؾمقرة احلنم: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ّل  ره٤م ًمٚمُٛمٝم٤مضِمريـ وىمًٛمٝم٤م سمٞمٜمٝمؿ، وًمِرضمَٚملِم ُمـ إٟمّم٤مر أيمث طىمت٤مل، وم٠مقمٓمك اًمٜمٌَّ

اهلل  يم٤مٟم٤م َذوي طَم٤مضم٦م مل ي٘مًؿ ًمِرضُمؾ ُمـ إٟمّم٤مر همػممه٤م، وسَم٘مل ُمٜمٝم٤م َصدىم٦م رؾمقل

 .(1)سَمٜمل وَم٤مـمٛم٦م ذم َيد ط

ؾمٚمقل وسمٓم٤مَٟمتِف ُِمـ زقم٤مُم٤مت اًمٜمِّٗم٤مق دِم٤مه إظمقاهنؿ اًمٞمٝمقد،  ُمقىمػ اسمـ ومٞم٤م شُمرى ُم٤م

ؾَمٚمقل،  سمـ سمـ أب اهلل سمـ اخلزرج ُمٜمْٝمؿ، قَمٌد قفسمٜمل قم ًَم٘مد أرؾمؾ رهٌط ُِمـ

أن اصْمٌُتقا : سمٜمل اًمٜمْمػم سمـ أب ىمقىمؾ، وؾمقيد، وداقمس ىمد سمٕمثقا إمم َووديٕم٦م وُم٤مًمؽ

ٚمِٛمٙمؿ وإن ىُمقشمٚمتؿ ىَم٤مشمٚمٜم٤م ُمَٕمُٙمؿ، وإن ُأظمرضمتؿ ظَمرضمٜم٤َم َُمٕمٙمؿ،  ومَتٜمَّٕمقا وم٢مٟم٤م ًمـ ًْ ٟم

قم٥م، وؾم٠مًمقا  ومؽمسمَّّمقا َذًمؽ ُمـ َٟمٍمهؿ وَمٚمؿ َيٗمٕمٚمقا، وىمذَف اهلل ذم ىمٚمقِبؿ اًمرُّ

محٚم٧م اإلسمُؾ ُمـ أُمقاهلؿ  أن جُيٚمٞمٝمؿ ويٙمػ قمـ دَُم٤مِئٝمؿ قمغم أن هَلؿ ُم٤م طاهلل  رؾمقل

 .. احلدي٨م..(3()2)إٓ احلٚم٘م٦م

ـُ  ؿ اسم ؾمٚمقل ذم َهذه اًمَٖمزَوة يمام ذم همػمه٤م ىِمٞم٤مدة ـَم٤مسمقِره اًمذي يًػم ذم ِريم٤مسمف  ًم٘مد شمزقمَّ

اسمـ  $ سمـ ضمٌػم ؿ ُجٞمًٕم٤م آي٤مت شُمتغم، ؾم٠مل ؾمٕمٞمدوي٠ممَتر سم٠ِمواُمره: وًمذا أٟمزل ذم ؿَم٠مهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وىمد 3114أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: اخلراج واإلُم٤مرة، سم٤مب: ذم ظمؼم سمٜمل اًمٜمْمػم، سمرىمؿ: )( 1)

 ًم٤ٌمين.صحح إؾمٜم٤مده اًمِمٞمخ إ

 (.1/427، اسمـ آصمػم: )شاًمٜمٝم٤مي٦م»احلٚم٘م٦م: سمًٙمقن اًمالم، اًمًالح قم٤مُم٦م وىمٞمؾ اًمدروع ظم٤مص٦م، اٟمٔمر ( 2)

 (.4/145ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم ( 3)
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 :وذم رواي٦م ،(1)شسمٜمل اًمٜمَّْمػِمِ  ٟمزًم٧م ذم»: ىم٤مل ؟قمـ ؾمقرة احْلنَْمِ : ڤقم٤ٌمٍس 

 .(2)شؾمقرَة اًمٜمَّْمػم: ىمؾ»: ىم٤مل؟ ؾمقرُة احلنِم : ىمٚم٧م ٓسمـ قم٤ٌمس

ك اهلل اًمّمٚم٦م واًمٕمالىَم٦م سملم اسمـ ة، وم٘م٤مل  ًم٘مد ؾمٛمَّ ؾمٚمقل وطمزسمِف َوسملم اًمٞمٝمقد أظمقَّ

 {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ}٤مٟمف: ؾمٌح
 .[11 ]ؾمقرة احلنم:

ُة اًمٜمٍُّمة واًمت٠ميٞمد ٓ ٤م أظمقَّ يـ. وُمع ذًمؽ أيمذب اهلل اعمٜم٤موم٘ملم  إهنَّ ة اًمٕم٘مٞمدة واًمدِّ أظُمقَّ

اهؿ وأسم٤من قمَقارهؿ:  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک }وومَْمحٝمؿ وقمرَّ

 .[12 ]ؾمقرة احلنم: {ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

وىمد سَم٤مءت َُجٞمع حُم٤موٓت اعمٜم٤َمومِ٘ملم سم٤مإلظْمَٗم٤مق، واْٟمَدطمر يمٞمُدهؿ وظم٤مب ؾمٕمُٞمٝمؿ، 

وٟمٍم اهلل اإِلؾْمالم واعمًٚمٛملم، ويم٤من اًمقطمُل يتٜمزل سمَٗمْمِح هذه اعمقاىمػ قمغم 

ُمٞم٦م ِم٤َّم قَمٚمؼ ِِب٤م ُمـ أدَران اظمتاِلومِٝم٤م وشمْثٌٞم٧ِم ُٟمٗمقس اعم١مُمٜملم، وشَمّمٗمٞم٦م اًم٤ًمطم٦م اإِلؾْمال

 َهذه اعمَقاىمػ اعُمٖمرَو٦م.

٠َٚ األحضاب:َٛقف٘ يف  -6  َغض
ٌٍِّع ًمًِٚمقيمٞم٤مت وَٟمٗمًٞم٤َّمت اعُمٜم٤موم٘ملم وَُم٤م هؿ قمَٚمٞمف ُِمـ قِمٚمؾ  ٓ خيٗمك قمغم سَمّمػٍم ُُمتت

دائد اًمتل شمٜمِزل سم٤ًِمطِمٝمؿ ُمـ  وأُْمراض، أنَّ إزَُم٤مت اًمتل شمْٕمِّمػ سم٤معم١مُمٜملم، واًمِمَّ

ٌُقطمقا سمام ذم  ٤مٟمح٦م وإضمقاء اعمٜم٤مؾم٦ٌم: ًمُٞمخرضمقا ُم٤ماًمٗمرص اًمً ذم صدوِرهؿ وَي

ىُمٚمقِبؿ وئمٝمروا قمغم طم٘مٞم٘متٝمؿ، وًمِذًمؽ يَم٤مٟم٧م هَمزَوة اخلٜمدِق ُِمـ اًمَٖمزواِت اًمتل 

ٝمؿ اعمقسُم١مة. ًِ  َهتٙم٧م ؾِمؽم اعُمٜم٤موم٘ملم، وأُم٤مـم٧م اًمٚمِّث٤مم قَمـ ُوضمقهٝمؿ اعُمٔمٚمٛم٦م وأٟمُٗم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4611أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: شمٗمًػم ؾمقرة احلنم، سمرىمؿ: )( 1)

(، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتٗمًػم، 4129ٜمل اًمٜمْمػم، سمرىمؿ: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اعمٖم٤مزي، طمدي٨م سم( 2)

 (.3131سمرىمؿ: )
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ٌْٚمٝم٤م وذم أصمٜم٤مئٝم٤م وسمَ  ٕمده٤م ُِمـ اعمقاىمػ وإىم٤مويؾ وَٟمنم اًمِم٤مئٕم٤مت ومٚمَ٘مد يم٤من هلُؿ ىم

واًمتَّخذيؾ واًمتَّثٌٞمط واإلرضَم٤مف، وآقمتَذار قمـ اعمِم٤مريم٦م سم٠مقْمذار واهَٞم٦م، ُم٤م يٙمٗمل 

 ذم سمٞم٤من ُم٤م هؿ قَمٚمٞمف ُِمـ ٟمٗم٤مق ُُمًتْحٙمؿ وُمرٍض ُُمًتٗمحؾ.

َٟمّمٞم٥م  وًمئـ شم٘م٤مؾمؿ اعمأل ُِمـ اعُمٜم٤مومِ٘ملم وأشْم٤ٌمقِمِٝمؿ إْدَوار ذِم َهذه اًمَٖمزَوة إٓ أنَّ 

ؿ اًمؼُموز واًمٔمُّٝمقر ذم هذِه اعمَقاىمػ  إؾمد يم٤من ًمَزقمٞمِٛمٝمؿ ورأؾِمٝمؿ، اًمِذي إن مل يتَزقمَّ

ُٝمؿ  وُي٤ٌمذه٤م ك ًمتٜمٗمٞمذه٤م واًمِ٘مٞم٤مم َِب٤م زسم٤مٟمِٞمَتف وأقمقاَٟمف ِمَـّ اؾمتخٗمَّ ف، وم٢مٟمف ُيرِّ ًِ سمٜمٗم

ٌَتف أصمِٛم٦م اًمٚمئٞمَٛم٦م إدوار سمَتخٓمِٞمط ُم٤ميمٍِر وهِّ  ٦م ىم٤مشمِٚم٦م، وم٠مـم٤مقُمقه، ومٝمق يتَ٘م٤مؾمؿ وقُمّم يَّ

ة وأْذُرقمف إظْمُٓمٌقـِمٞم٦َّم.  يّمٚمح أن ُي٘م٤مل قمٜمٝمؿ اعمأل اًمٜمٗم٤مىمل.. سم٠مضْمٜمِحتف اعُمٛمتدَّ

٦ًم، إٓ أنَّ َهذه اًمَٖمزَوة  وًمئـ يَم٤من احَلدي٨م ذم هذا اعمٌَح٨م قَمـ اسمـ ؾمٚمقل ظم٤مصَّ

 وَُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ أومٕم٤مِل اعمُٜم٤موم٘ملم ضَمديرة سم٤مًمَٕمرض واًمتحٚمِٞمِؾ، ٕمهٞمتٝم٤م ًمَقاىِمٕمٜم٤م

 اعمُٕم٤مس وأَزَُم٤مشمٜم٤م احَل٤مِضة.

يَم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم َهذه  وىمد ُذيمر ومٞماَم َُم٣م أن أدواَر اعُمٜم٤موم٘ملم يَم٤مٟم٧م يم٠مووح ُم٤م

ٜمَتٝمؿ ووؾم٤مئٚمٝمؿ ىمٌؾ  ًِ اًمَٖمزَوة، وم٘مد أضمٚمٌقا ومِٞمٝم٤م سمِخٞمٚمِٝمؿ وَرضِمٚمِٝمؿ، وأقمَٛمٚمُقا ومٞمٝم٤م أًم

 اًمَٖمزَوة وذم أصمٜم٤مئٝم٤م وسمٕمده٤م.

 :ايٝٗٛد حيضبٕٛ األحضاب 

أنَّ اًمٞمَٝمقد عم٤م رأوا اٟمتَِّم٤مر اعمنُميملم »: أنَّ ؾَم٥ٌم هذه اًمَٖمزَوة هق $٘مٞمؿ اًم ذيمر اسـم

قمغم اعمًٚمٛملم يقم أطُمد، وقمٚمٛمقا سمِٛمٞمٕم٤مد أِب ؾُمٗمٞم٤من ًمٖمزِو اعمًُٚمٛملم: ظَمرج أذاوُمٝمؿ 

٦م:  سمـ ُمِمٙمؿ، ويمٜم٤مٟم٦م اسمـ سمِـ أِب احلَ٘مٞمؼ، وؾمالم يمًالم اًمرسمٞمع وهمػمهؿ إمم ىمريش سمٛمٙمَّ

وقهنؿ قمغم همزو  وُي١مًمٌقهنؿ قمَٚمٞمف، ووقمدوهؿ ُمـ أٟمٗمًِٝمؿ سم٤مًمٜمٍَّم ط اهلل  رؾمقلُيرِّ

 وم٠مضَم٤مسمتْٝمؿ ىُمريش صُمؿَّ ظمرضمقا إمم هَمٓمٗم٤من، ومدقمقهؿ وم٤مؾْمتَج٤مسمقا هلؿ. ،(1)هلؿ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح اسمـشاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»ضم٤مء ذم ( 1)  =إؾمح٤مق سم٤مًمتحدي٨م  ، ٓسمـ هِم٤مم سم٢مؾمٜم٤مده ورضم٤مًمف صم٘م٤مت، وىمد سَّ
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صمؿَّ ـَم٤مومقا ذم ىم٤ٌمئؾ اًمَٕمرب يدقمقهنؿ إمم ذًمَؽ، وم٤مؾمتج٤مب هلؿ ُمـ اؾمتج٤مب 

سمٜمق ؾمٚمٞمؿ سمٛمرِّ  ؿومخرضَم٧ْم ىُمريش وىم٤مئُدُهؿ أسمق ؾمٗمٞم٤من ذم أرسمٕم٦م آٍٓف، وَواومتٝم

ة، وضم٤مءت همٓمٗم٤من وىم٤مئُدهؿ  اًمٔمَّٝمران، وظمرضَم٧ْم  سَمٜمق أؾمد وومزارة وأؿمجع وسمٜمق ُمرَّ

 .(1)شسمـ طِمّمـ، ويم٤من ُمـ واذم اخلٜمدق ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمنمة آٓف قُمٞمٞمٜم٦َم

وَهذا دالٌّ قَمغم ظمٗمر اًمَٞمٝمقد ًمُٕمٝمقِدهؿ وَٟم٘مِْمٝمؿ عمَقاصمٞم٘مٝمؿ: ويمٞمػ أن اًمٙمٗمر وإْن 

دت ُمَِم٤مرسُمف إٓ أٟمف  ُمٚم٦َّم واطمدة. شمٕمدَّ

وًَم٘مد ؿمٗمك اًم٘مرآن ويمَٗمك ذم سمٞم٤من طم٤مِل اعم١ُمُمٜملم وُم٤م هَمِمٞمُٝمؿ ُِمـ اخلَقف واهلٚمع: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک }

 {ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
 .[11-11 ]ؾمقرة إطمزاب:

ع اعمَ  ٤م ُصقرة اهلَقل اًمِذي روَّ ديٜم٦م، واًمَٙمرب اًمِذي ؿمٛمٚمٝم٤م، واًمذي مل َيٜم٩ُم ُمٜمف إهنَّ

سمٜمل ىُمرئم٦م ُمـ يمؾ  أطمٌد ُمـ أهٚمٝم٤م، وم٘مد أـمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م اعمنِميُمقن واًمٞمٝمقد ُمـ

ُمـ ومقىِمُٙمؿ وُمـ أؾمَٗمؾ ُمٜمٙمؿ، طمتَّك إن إقملُمَ ًَمتزيُغ واًم٘مٚمقب ًمؽمدَمُػ  .(2)ضَم٤مٟم٥م

 وإـمراف ًمؽَمشَمٕمد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمٞمٝمقد ظمرضمقا ذم ٟمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد ُمـ  =
ِ
ًمٙمٜمف ُمرؾمؾ، وىمد وصٚمف اًمًٞمقـمل ذم رواي٦م أظمرى أن َه١ُمٓء

إلضمالئف هلؿ، ومٚمام ىمدُمقا قمغم ىمريش دقمقهؿ إمم طمرب  طدو آٟمت٘م٤مم ُمـ حمٛمد سمٜمل اًمٜمْمػم ِمـ أرا

وىم٤مًمقا: إٟم٤م ؾمٜمٙمقن ُمٕمٙمؿ قمٚمٞمف طمتك ٟمًت٠مصٚمف، وم٘م٤مًم٧م هلؿ ىمريش: ي٤م ُمٕمنم ُيقد إٟمٙمؿ  طاهلل  رؾمقل

أهؾ اًمٙمت٤مب إول واًمٕمٚمؿ سمام أصٌحٜم٤م ٟمختٚمػ ومٞمف ٟمحـ وحمٛمد، أومديٜمٜم٤م ظمػم أم ديٜمف؟ ىم٤مًمقا: سمؾ ديٜمٙمؿ 

ـ أٟمزل اهلل ومٞمٝمؿ:  ظمػٌم ُمـ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ }ديٜمف وأٟمتؿ أومم سم٤محلؼ ُمٜمف، ومٝمؿ اًمذي

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

 [.52-51]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:  {ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ىب

 (.271-3/271) ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ:شزاد اعمٕم٤مد»اٟمٔمر ( 1)

 (.6/55ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن»( 2)
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اظمؾ قمْٝمَدهؿ وُمٞمث وٟم٘مض ـَ اًمدَّ ة اًمؼمد وفُمٚمٛم٦م اًمٚمٞم٤مزم، سمٜمق ىمرئم٦م ُم ٤مىَمُٝمؿ ُمع ؿمدَّ

طمتَّك إن أطمَدهؿ ًمػْمهَم٥م ذم ىمْم٤مء طم٤مضَمتِف ٓ ي٘مَقى ًمٚمخروِج هَل٤م. واطْمتدم اًمَٙمرب 

ٌَالء واؿمتدَّ احلّم٤مر قمغم اعُمًٚمٛملم ذم هذه إضْمقاء اعُمٗمٕمَٛم٦م سمِٙمؾِّ ُصقر  وقمٔمَؿ اًم

أضمقاَءه اعمَقسم١مة وَمَحَنَ اًمٚمِّث٤مم اعم٠مؾم٤مِة وإمَل واعمقاضمع، َووضمد اًمٜمِّٗم٤مق شُمرسمَتف اخلَّم٦ٌم و

 قَمـ وضمٝمف اًمَٙم٤مًمح وأفْمٝمر ظَمٌٞمَئ٦م َٟمٗمًف اعمَريْم٦م.

ًَم٘مد يَم٤من َُمقىمُػ اعمُٜم٤موم٘ملم ذم هذه اًمَٖمزَوة َُمقىمًٗم٤م ىمٌِٞمًح٤م، يُدلُّ قَمغم ُمرض ىمٚمقِِبؿ 

تٝمؿ، وؾمقء أظمالىِمٝمؿ، وشمٗم٤مىُمؿ طم٘مِدهؿ اًمذي اٟمَٓمَقت  ٨ٌْم ـَمقيَّ وَوٕمػ ٟمُٗمقؾمٝمؿ، وظم

ٌَٖمْم٤مُء  قمٚمٞمف صدوُرهؿ، ة، ىمد سمدت اًم دَّ وإذا سمف ئمٝمُر قَمغم أًمًٜمتِٝمؿ ذم ؾم٤مقم٤مِت اًمِمِّ

 .(1)ُمـ أومقاِهٝمؿ وُم٤م َُّتٗمل صدورهؿ أيمؼم

 :ِٝاملٛاقف ايٓفاق١ٝ ثالث١ٝ ايتكظ ُِ  فإىل ٖاتٝه

َّٗ ّأثياء حفز اخليدق:أًّل  ا: مْاقف امليافقني قبل الَغش

 . اًمتًٚمؾ ًمقاًذا هرسًم٤م ُمـ اعمِم٤مريم٦م:1
ؿ ًَم٘مد يَم٤من اعمُ  ٜم٤موم٘مقن َيٙمرهقن أن يِم٤مِريُمقا اعمًٚمٛملم ذم طَمٗمر اخلَٜمَدق، رهمؿ أهنَّ

 يم٤مٟمقا يَتَٔم٤مهرون سمَٖمػِم ذًمَؽ، إٓ أن َُمقاىمَٗمٝمؿ يم٤مٟم٧م شَمٗمَْمح ٟمقاي٤مهؿ.

ٌَف  ومَ٘مد يَم٤مٟمقا يٜمتٝمِزوَن يُمؾ ومرص٦م ًمٚمَٝمرب ُمـ اخلٜمدق سم٠مؾْمُٚمقب ُُمزٍر هَمػم يمريؿ، أؿم

چ }َيراهؿ أطَمٌد، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  طمَتك ٓسم٠مؾمٚمقب اًمٚمُّّمقص اًمذيـ َيتًٚمَّٚمقن ظمْٗمَٞم٦م 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 .[63 ]ؾمقرة اًمٜمقر: {ڳ ڳ ڳ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، د/حمٛمد أسمق وم٤مرس.123زَوة إطمزاب(: )، )همَ شذم فمالل اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»( 1)



  
43 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 . إقمذار اًمقاهٞم٦م:2

 اعمٜم٤َمومِ٘ملم وُمرص٦م اًمتًَّٚمُّؾ اخلَ  وىَمد ٓ
ِ
ّل شُمقاي َه١ُمٓء هلُؿ، ط ٗمل، ًمرؤَي٦م اًمٜمٌَّ

ٚمِٛملم ُمَٕمٝمؿ، ومِحٞمٜمئٍذ َيٌتٙمرون أؾْمٚمقسًم٤م آظمر ذم اهلَرب، ومٞمٕمٛمدوَن إمم  ًْ وًمِقضُمقد اعم

سم٤مًمِٖمَٞم٤مب قمـ اخلٜمدق، ط اهلل  اًمَٙمذب واْٟمتِح٤مل إقمذار اًمٙم٤مذسَم٦ِم ًمِٞم٠مذن هلؿ رؾمقل

 وقمَدِم اعُمِم٤مريم٦م ذم طمٗمره.

سمـ   شمٗمًػمه، قمـ أوسذم $ضمرير اًمٓمَّؼمي  ذيمره اسمـ وُمـ صقر ذًمؽ ُم٤م

اهلِل، إنَّ سُمٞمقشمٜم٤م ًَمٕمقَرة ُِمـ اًمٕمدو، وذًمَؽ قَمـ ُمأل ُِمـ ِرضم٤مل  ي٤م َرؾمقل»: ىمٞمٔملِّ ىمقًمف

 .(1)شىَمقُمف، وَم٠مذْن ًمٜم٤م ومْٚمٜمَرضِمع إمم َدارٟم٤م

هذا وأُمث٤مًمف، وومْمح أهارهؿ وهَتؽ أؾمت٤مَرهؿ،  ۴وىمد يمِمػ اهلل 

﮲   ھ ھ ھ}وأفمْٝمَر زيَػ ادِّقم٤مئِٝمؿ، وم٠مٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ے ے ۓ ۓ

﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁    

 .[13 ]ؾمقرة إطمزاب: { 

ؿ َيزقمٛمقن يَمذسًم٤م وزوًرا أن سُمٞمقِّتؿ سَمٕمٞمدًة، وسمح٤مضم٦م إمم مِح٤مي٦م ُِمـ اًمٕمدوِّ َوُهؿ  إهنَّ

ذا َزقمُٛمٝمؿ، ًمٙمـ احلِ٘مٞمَ٘م٦م همػم هذا، إنَّ اًمذي أومم اًمٜم٤مس سمحاميتٝم٤م واعمراسمٓم٦م ومٞمٝم٤م، هَ 

٤مذ هذا اعمَقىمػ إٟمَّام ُهق اجُلٌـ واًمِٗمرار ُمـ اًم٘مت٤مل، وَمُٝمؿ ضُمٌٜم٤مء أٟمذال ىمْد  َدومٕمٝمؿ َّٓتِّ

ِّتؿ. ِة إطمَزاب ويمثرة قمَددهؿ وقمدَّ  ؾَمٞمَٓمر قمَٚمٞمٝمؿ اهلٚمُع واجلَزُع طمٞمٜمام قَمٚمٛمقا سم٘مقَّ

ار ؿ  ون ٓومُٝمؿ إَذن ُُمٜمٝمِزُمقن ُمـ داظِمٚمٝمؿ، ظمقَّ ـم٤مىَم٦م هَلؿ سمِ٘مَت٤مل قَمدو وُُمالىم٤مشمف، إهنَّ

   }: ُُمٔمٝمًرا طَم٘مٞم٘م٦م ٟمقاي٤مهؿ ۴أْصح٤مب ومِتٜم٦م ويَمٞمد، ىم٤مل اهلل 

 .[14 ]ؾمقرة إطمزاب: {        ۆئ ۈئ ۈئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23/131ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 1)
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ؿ ٓ ِمٙمٞمِؽ أهِؾ احلؼِّ هؿَّ هلؿ إٓ اجلْري وراَء اًمِٗمتـ وإي٘م٤مد َٟم٤مره٤م، وشم ٟمٕمؿ إهِنَّ

ك قمغم أهِؾ اًمتَّقطمٞمد، ُمع شَمٔم٤مُهرِهؿ  يـ ْٟٓمتّم٤مر أْهِؾ اًمنمِّ ؿ َيٕمٛمٚمقن ضم٤مدِّ ٝمؿ، إهنَّ سمِح٘مِّ

ؿ ُمـ أهؾ اًمتَّقطمٞمد، ومٝمؿ ٓ ىِمٞمٛم٦م ًمٌِٞمقِِّتؿ وأقمراِوٝمؿ قِمٜمَدهؿ ذم ؾمٌٞمؾ حَت٘مٞمؼ  سم٠مهنَّ

 .(1)هَم٤ميتِٝمؿ، وهم٤مَيُتٝمؿ اًمَ٘مْم٤مء قمغم اإِلؾْمالم وأْهٚمف

ًمق يَم٤مٟم٧م سُمٞمقِّتؿ حُمتٚم٦َّم سم٤مًمٙمٚمِّٞم٦َِّم وَدظمٚمٝم٤م يمؾ َُمـ أراَد ُِمـ »: د ذم شمٗمًػمهىم٤مل أسمق اًمًٕمق

ضمٗم٦م  أهؾ اًمدقم٤مَرة واًمَٗم٤ًمد، صُمؿ ؾمئٚمقا ُِمـ ضِمَٝم٦م ـم٤مئٗم٦ٍم أظْمرى قِمٜمد شمٚمَؽ اًمٜم٤َّمزًَم٦م، واًمرَّ

ضمٕم٦م إمَم اًمٙمٗمر َُمٙم٤من ُم٤م ،{ے}اهل٤َمئٚم٦م:  دَّة واًمرَّ امن ؾمئٚمقا أن ُِمـ اإلي أي: اًمرِّ

هٞم٤مء واًمٖم٤مرة  ،{}واًمٓم٤مقم٦م،  اهٞم٦َم اًمدَّ ٕقْمَٓمقه٤م هَمػم ُُم٤ٌمًملم سمام َده٤مهؿ ُمـ اًمدَّ

 .(2)اًمِمٕمقاء، وىمرئ ٕشمقه٤م أي: ًمٗمٕمٚمقه٤م وضم٤مءوه٤م سم٤مًمٗمتٜم٦م وُم٤م أظمروه٤م

٤م  إهنؿ يتٔم٤مَهُرون سم٤مخلَقف قَمغم سُمٞمقِِّتؿ ذم احل٤َمل إومم، ُمع أٟمَّف ٓ َداقمل ًمٚمَخقف ٕهنَّ

ٕمقرة، وذم احل٤مِل اًمث٤َّمٟمٞم٦م َيًت٘مٌٚمقن ُمـ يْ٘مَتحؿ قَمٚمٞمٝمؿ ُدوَرهؿ، ومٛمـ يْٓمُٚم٥م ُِمٜمٝمؿ ًَمٞم٧ًم سم

ة واًمُٙمٗمر أو دَّ ٤ٌَمل اًمَٗم٤محتلم،  اًمرِّ ىِمت٤مل اعمًُٚمِٛملم يًتٌنُمون سمِٛم٘مِدُمٝمؿ وَيًت٘مٌُٚمقهنؿ اؾمت٘م

ؾمقل  وًمق أٟمَّف َدقم٤مهؿ اًمذيـ دمهقا قمَٚمٞمٝمؿ َداَرهؿ إمم اًمِٗمتٜم٦م أو ف وصح٤مسَمتِ ط ىِمت٤مل اًمرَّ

 ُي٠ًمًمقن ومٞمجٞمٌقن. شمٚمٌثقا َيًػًما ذم إضم٤مسم٦م اًمدقمقة إٓ سمِ٘مدر ُم٤م ُم٤م

ة طِمرصٝمؿ   اعمُٕمتذريـ ًمِِمدَّ
ِ
وسمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ )ُدظِمَٚم٧م( ًمِٚمٛمجٝمقل إؿَم٤مرة إمم أن َه١ُمٓء

٤م يَم٤مٟم٧م َهقيتف وضِمٜمًف، وهل اًمتِل  قمغم احلَٞم٤مة ُيًٚمُٛمقن سُمٞمقِّتؿ ٕيِّ َداظمؾ قمَٚمٞمِٝمؿ أيًّ

وا ُمـ اًم٘مت٤مل سمِدقمقى إصالطمَٝم٤م ومَح٤ميتٝم٤م ِمـ ُيريد ُدظمقهل٤م، ُِمـ أضمٚمِٝم٤م اقمَتَذروا وومَ  رُّ

سمِٜم٤مء اًمِٗمٕمؾ ًمٚمَٛمجٝمقل إه٤مَٟم٦ًم وشمٕمريًْم٤م ِبؿ سم٠منَّ سُمٞمقِّتؿ ُمٗمتقطَم٦م ْٕهؾ اًمَٗم٤ًمد،  يمام ذم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.124، )هَمزَوة إطمزاب(: )شذم فمالل اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»( 1)

سمـ حمٛمد اًمٕمامدي أسمق  ، حمٛمدشإرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ -شمٗمًػم أب اًمًٕمقد»( 2)

 (.4/416: )سمػموت –اًمًٕمقد، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب 
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واًمتٍَّميح سم٤ِمجل٤مرِّ واعمَجرور )قمٚمٞمٝمؿ( َُمع أٟمَّف َُمٗمٝمقم ِِم٤َّم ؾَمٌؼ ُيٗمٞمد أنَّ اعُمراد أن ي٘مَتِحؿ 

اعمَديٜم٦م وُهؿ ومٞمٝم٤م، ومٚمٞمَس اعُمراد إذا اىمَتحؿ اعمَديٜم٦َم وهل ظم٤مًمَٞم٦م ُِمٜمٝمؿ ُُم٘مَتِحؿ 

 .(1)ُُمٝم٤مَُجتٝمؿ هل٤َم وُهؿ ظم٤مرضمٝم٤م، ويمٗمك ِبذا يمِمًٗم٤م ًمِٙمذِبؿ وزقْمِٛمٝمؿ اًم٤ٌمـمؾ أو

يًتٓمٞمع أن خُيٗمل ـَمٌٞمٕم٦م ٟمِٗم٤مىمف، وإن طم٤مول  هذه أي٦م شمرؿِمُدٟم٤م إمم أن اعمُٜم٤مومَؼ ٓ

ه ُُمتٔم٤مهًرا سمح٥مِّ ا ؾمقل ذًمؽ، وُمقَّ  ، وم٢مٟمَّف ٓسمد أن َيٜمٙمِِمػ.طإِلؾْمالم واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمرَّ

 ىَمد قم٤مَهدوا اهلل 
ِ
ىمٌؾ اخلٜمَدِق قمغم اًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمٚمِِف واًمث٤ٌمِت ذم احَلْرِب،  ۵ومَٝم١ُمٓء

ِٝمؿ سمذًمَؽ، قمغم ُمًَٛمٍع وُمِمَٝمٍد ُمـ اًمرؾمقل  ًِ واعمًُٚمٛملم، ري٤مء ط وىمٓمٕمقا قمٝمًدا قَمغم أٟمٗم

 ضم٤مء وىْم٧ُم اًمتٓمٌٞمؼ شمقًمَّقا وَٟمَٙمّمقا قمغم أقم٘م٤مِِبؿ وٟمٗم٤مىًم٤م وـمٚم٤ًٌم ًمٚمَج٤مه واًمًٛمٕم٦ِم، ومٚمام

قا قمغم رؤوؾمٝمؿ، ىم٤مل  ًُ
  ۴وٟمُٙمِ

ِ
ٓء ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ }: يّمػ َه١ُم

 .[15 ]ؾمقرة إطمزاب: {ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب

 . إؾم٤مءة اًمٔمـ ذم اهلل:3
ؽُّ  ، ۴ذم وقمد اهلل  وُمـ صقر اًمٜمٗم٤مق اًمتل طمدصم٧ْم ذم َهذه اًمَٖمزَوة اًمِمَّ

خرَي٦ِم طووقمِد رؾمقًمِف  ًُّ  واًم
ِ
، سمؾ اًمتَّٙمذي٥م سم٠مؾمُٚمقب ىَمٌٞمح ومٞمِف ُمـ آؾمتٝمزاء

َيدلُّ قمغم ؾمقء ٟمٞمَّتِٝمؿ وظم٨ٌِم ـمقيتِِٝمؿ، وذم هذا ُيٙمل اًم٘مرآن ُمقىِمَٗمٝمؿ  اًمالذقَم٦ِم ُم٤م

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ }: سم٘مقًمِف ؾمٌَح٤مٟمف

طمزاب: {ہ ھ صمٙمؿ وُيٛمٜمِّٞمٙمؿ ؟أٓ شمْٕمجٌقن: طمتَّك ىم٤مل ىم٤مئُٚمٝمؿ .[12 ]ؾمقرة ٕا ! ُيدُّ

ى، وأهن٤م  ويٕمِديمؿ اًم٤ٌمـمؾ، وخيؼُميمؿ أٟمف ُيٌٍم ُمـ يثِرب ىمّمقر احلػمة وُمدائـ يمْنَ

شمًتٓمٞمٕمقن أن  وٓ -أي ُمـ اخلقف-شُمٗمتح ًمٙمؿ، وأٟمتُؿ حتٗمرون اخلَٜمدَق ُمـ اًمَٗمَرق 

زوا، وم٠مٟمزَل اهلل ىمقًمف شَمٕمَ   .[12 ]ؾمقرة إطمزاب: {ڱ ں ں}٤ممم: شمؼمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-هـ1413اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس، دار اًمٗمرىم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) ، حمٛمد قمٌدشهَمزَوة إطمزاب»( 1)

 (.174-173م(: )ص1983
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 َٟم٤مٌس ُمـ اعمٜم٤مومِ٘ملم يم٤مُٟمقا ي٘مقًمقن إلظْمقاهِنؿ ُم٤م»: ىم٤مل ىمت٤مدة
ِ
د  َه١ُمٓء حمٛمَّ

أي -وأْصح٤مسمف إٓ أيمَٚم٦ُم رأس، وًمق يَم٤مٟمقا حلاًْم ًٓمَتَٝمٛمٝمؿ أسمق ؾمٗمٞم٤من وأصَح٤مسُمف، َدقُمقا 

 .(1)هذا اًمرضمؾ وم٢مٟمف ه٤مًمؽ -اشمريمقا

 ١مُمٜملم ًمالٟمًح٤مب:. دقمقِّتؿ اعم4

طمزاب: {ھ ھ ھ ے ے ۓ} إن ُمٜم٤َمداِِّتؿ اعم١ُمُمٜملم  ،[13 ]ؾمقرة ٕا

٦ٌم ودٟم٤مءٌة ودقمقٌة ًمٚمُٗمرىَم٦م سمٕمد اًمقطْمَدِة، واًمٜمزاع سمٕمد  ًّ سمـ )ي٤م أهؾ يثرب( ومِٞمف ظِم

 ؾِمٞمَّام واجلَٞمش اإِلؾْمالُمل آٟمَذاك ًَمٞمس يُمٚمف ُِمـ أهؾ يْثِرب. اًمِقوَم٤مق، ٓ

ـ ومٙم٠مهنَّ  ؿ ِِبذا اًمٜمداء إٟمِّام َيٕمٜمقن إْٟمّم٤مر ُدون اعمٝم٤مضمريـ، ومٝمؿ ي٘مّمدون قمْزَل اعمُٝم٤مضمري

 سَملم اًمَٗمري٘ملم ُمـ ُمَقاصمٞمؼ اًمٜمٍُّمةِ واًمتَّآظمل اًمتِل رسمٓمٝمؿ ِب٤م اإِلؾْمالم. قمٜمٝمؿ، وَٟمٌَذ ُم٤م
 وأهٚمٞمتٝمؿ هل٤م ذم اًمٜمداء ًمِٞمُٙمقن ذًمؽ أْدقَمك سمزقمٛمٝمؿ ًمالؾْمتج٤مسم٦َمِ  {ۓ}وذيمرهؿ 

ضمقِع إًمٞمَٝم٤م،ٓ  ؾمٞمَّاَم وهل أروٝمؿ ودَي٤مرهؿ، وومٞمٝم٤م شم٤مِرخُيٝمؿ ذم اعم٤َميض، وَهذه إٟمام هل  واًمرُّ

دَّة سم٠مؾْمٚمقب ظمٌٞم٨ٍم َُم٤ميمر، وَٟمٕمرة ضم٤مهٚمٞم٦ٍَّم سم٤ِمؾمؿ اًمَقـمـ  آؾْمؿ  :{ۓ}َدقمقة إمم اًمرِّ

ك واجل٤َمهٚمٞم٦َّم، واـمِّراح وشَمٜم٤َمٍس ًمالؾْمؿ اجلِديد  اًمَ٘مديؿ ًمٚمَٛمديٜم٦َم اًمذي قُمروَم٧م سمف َزُمـ اًمنمِّ

ه٤م سمف رؾمقل  ذم اإِلؾْمالم وَص٤مرت شمٕمَرُف سمف ُدون همػمه.ط اهلل  )اعمديٜم٦م( اًمِذي ؾَمامَّ

﮴﮵} ﮲  ﮳  قمؼموا قمـ اًمٗمَراِر واًمتَّقزمِّ ُمـ  ،[13 ]ؾمقرة إطمزاب: {ۓ

ٝم٤م شمٜمٓمكم قمغم سمٕمض اعُم١مُمٜملم،  اًم٘مت٤مل سم٤مًمُرضمقع ُمـ سم٤مب اخِلَداع، وشمٖمٞمػم اعمٗم٤مهٞمؿ ًمَٕمٚمَّ

قن إؿمٞم٤مء سمٖمػم أؾْمامِئٝم٤م ظمداقًم٤م ومتقًُي٤م  .(2)وهذا ديدن اعُمٜم٤مومِ٘ملَم ُيًٛمُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21/134ش: )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم ( 1)

 (.171ش: )هَمزَوة إطمزاب ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ»( 2)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 (1)وىمد ُذيمر ذم شمٗمًػم أي٦م أىمقال ُمٜمٝم٤م: 

د  اعمراد: ٓ  -1 ك،  ، وم٤مرضمُٕمقا إمم ُم٤مطَُم٘م٤مم ًمٙمؿ ذم ِديـ حُمٛمَّ يُمٜمتْؿ قَمٚمٞمف ُِمـ اًمنمِّ

ؿ ُيريدون اًمٗمراَر، وًمق يَم٤مٟمقا ُيريدون سمِٛم٘م٤مًَمتِٝمؿ وَهذا همػم صِحٞمٍح: ٕنَّ اًم٘مرآن أظْمؼم أ هنَّ

ك ٕوَوَحف ويمِمَٗمف، ٓ  ؾِمٞمَّام وُهق أظمٓمر وأقْمَٔمؿ ُمـ اًمٗمرار. َهذه اًمنمِّ

سَم٤ميْٕمُتٛمقه وأؾْمٚمِٛمقه إمم أقْمَدائف، وهذا سَمٕمٞمٌد  ارضِمُٕمقا قَمـ ُم٤م: وىمٞمؾ إن ُمٕمٜم٤مه -2

ؿ ٓ يْٗمٕمٚمقن  ذِه اعمَ٘م٤مًم٦م َوضمًٝم٤م ًمِقضمف، وَمُٝمؿ َٓيًتِٓمٞمٕمقن ُُمقاضَمٝم٦م اعُم١مُِمٜملم ِب أيًْم٤م ٕهنَّ

ذًمِؽ ذِم ُوضمقه اعمًُٚمٛملم وإٟمَّام ذم هَمٞمٌتِٝمؿ، وًمق يم٤مٟمقا ىَم٤مًمقا َُم٘م٤مًمَتٝمؿ ًمٚمُٛمًٚمٛملم 

 ُُمّم٤مرطَم٦ًم أَُم٤مُمٝمؿ ًَمٙم٤من ذًمؽ ردًة سُي٦م وٓ يٕم٤مُمٚمقن سَمٕمده٤م ُُمٕم٤مَُمَٚم٦م اعمًٚمٛملم.

د هَمٚم٥م إقمداُء قَمٚمٞمٝم٤م ٓ ُُمَ٘م٤مم ًمٙمؿ سمٕمد اًمٞمقم ذم َيثِرب وَٟمقاطمٞمٝم٤م، وَم٘م -3

ًدا وؿم٠مٟمف، وَهذا  أو ٜمقا ِدي٤مريمؿ وأُمقاًمٙمؿ وَدقمقا حُمٛمَّ يَم٤مدوا، وم٤مْرضِمٕمقا إًمٞمٝم٤م ًمُتَحّمِّ

 .-واهلل أقمٚمؿ-أىْمرب إىْمقال 

ٌُّٓمٝمؿ،  ٌُقن ُِمـ اعُم١مُِمٜملم أْن ُيِم٤مريُمقهؿ ذم اًمِٗمرار، وَهذا َضب ُِمـ ََّت وَمٝمؿ َيٓمٚم

وُيًٚمٛمقا ًمِٕمدوه وُهؿ  طاهلل  قا قمـ رؾُمقليم٤مَن هلُؿ أن يرضِمٕم وم٢منَّ اعم١مُمٜملم ُم٤م

َٝم٤مِّتؿ  .(2)َيٗمُدوٟمف سم٠ِمٟمُٗمًٝمؿ وآسَم٤مئٝمؿ وأُمَّ

 . اًمِمح واًمٌخؾ:5
 {ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ}

 .[24 ]ؾمقرة احلديد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قمٌداًمٗمت٤مح ٓؿملم، اًمري٤مض، دار اعمريخ، شًم٘مرآٟمٞم٦مُمـ أهار اًمتٕمٌػم ذم اًم٘مرآن: اًمٗم٤مصٚم٦م ا»اٟمٔمر ( 1)

، حمٛمقد إًمقد أسمق اًمٗمْمؾ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث شروح اعمٕم٤مين»و (،58م(: )1982-هـ 1412)

 (.21/161سمػموت: ) –اًمٕمرب 

 (.172ش: )هَمزَوة إطمزاب ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ»( 2)
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ٌُخَؾ ىَمد سمٚمَغ ِِبؿ أنْ  ٌَْخٚمقا  اعمُٜم٤موم٘مقن ؿَمحٞمُحقن سم٠ِمُمقاهِلؿ وأْٟمُٗمًٝمؿ، سَمؾ إنَّ اًم ي

وَي٠مُُمروا اًمٜم٤َّمس سمِف، وهذا ًَمٞمس ًَمف إٓ شَمٗمًػٌم َواطمد، أٓ َوُهق طِمرصٝمؿ قَمغم طَمٞم٤مِّتؿ 

ٌِّط قَمـ اجِلٝم٤مد وَيتخٚمَّػ قمٜمْف  ٟمٞم٤م وقَمَدم شَمٗمريٓمِٝمؿ ومٞمَٝم٤م، ِزد قَمغم َذًمَؽ أنَّ َُمـ ُيث اًمدُّ

ع ذم أسْمقاسمف.. وشَم٠مي وخَيَتٚمُؼ اعمَٕم٤مذيَر ًمِٙمل ُي١مذَن ًمُف ُمـ سم٤مِب أومَم أٓ ُيًٝمؿ ومٞمِف و ٓ َيتؼمَّ

 .(1)أي٦م سمٛمٕمٜمك سُمَخالء ذم اًمٜمَّٗم٘م٦م قمَٚمٞمُٙمؿ

ّٝ  :أثٓا٤ ايػض٠ٚيف ا: َٛاقف املٓافكني ثاْ

 . ٟم٘مْمٝمؿ اًمٕمٝمد:1
ٱ ٻ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب}

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 .[17-15 ]ؾمقرة إطمزاب: {ڃ چ

َـّ  واعمُٜم٤مومُِ٘مقن أهؾ همدٍر وظمٞم٤َمٟم٦ٍم واٟمِخذاٍل ذم أطْمٚمؽ اعمَقاىمػ وأُصٕم٥م إطْمقال، ًمٙم

، وم٢مَو٤موم٦ُم اًمٕم ًٓ ٝمد إمم اهلل شمٕم٤ممم ُُمِمٕمٌر سمِتْٕمٔمِٞمٛمِف َووضمقِب ُُمراقم٤مشمِف قَمٝمد اهللِ يم٤من َُمًئق

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ }واًمقوم٤َمء سمفِ، وُمع ذًمؽ ٟمَ٘مُْمقه وظَم٤مٟمُقه، قمٜمَْده٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[16 ]ؾمقرة إطمزاب: {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ع ذم اخلٓم٤مب، ذِم هذه أي٦م اًمتٗم٤مٌف ُِمـ َوٛمػم اًمَٖمٞم٦ٌِم إمم ا خلَٓم٤مِب، وهذا شَمٜمقُّ

ؿ سَمٕمد ومِرارهؿ ُِمـ اعمَٕمريَم٦م ُأطميوا خمْٗمقِريـ أذٓء.  ومَٙم٠مهنَّ

ُيٓمٞمؾ  اًمَ٘متؾ ٓ إنَّ ومِراريمؿ ُمـ اعمَقت أو: صُمؿَّ أظمَذ يقسمخٝمؿ أُم٤مَم اًمٜم٤َّمس ىم٤مئاًل هلُؿ

وا أقْمامَريمؿ أُي٤م اخلَقٟم٦م اجُلٌٜم٤مء، وقمؼمَّ سم٤معمَقت واًمَ٘متؾ قَمـ ُمالىم٤مة اًمَٕمدوِّ  ، وُهؿ مل َيٗمرُّ

 إٓ ظَمقوًم٤م ُمٜمٝم٤م.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/399، ًمٚمًٛمرىمٜمدي: )ششمٗمًػم سمحر اًمٕمٚمقم»( 1)
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 معهم
طمزاب: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ} أي: قمغم ومَرِض أنَّ اًمِٗمرار ، [16 ]ؾمقرة ٕا

سَم٘مل ُِمـ آضَم٤مًمُٙمؿ  َيُٙمقن إٓ سمِ٘مدر ىَمٚمٞمٍؾ، َوُهق ُم٤م َيزيُد ذم اًمٕمٛمر، وم٢مٟمف ٓ َيٜمَٗمع أو

ل دة ًَمٙمؿ، وهذا ُِمـ سَم٤مب اًمَٗمرض واًمتَّٜمزُّ  .(1)َُمع اخلّمؿ اعُمحدَّ

 . اًمتٕمقيؼ واًمتثٌٞمط قمـ اًم٘مت٤مل:2
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ 

 .[19-18 ]ؾمقرة إطمزاب: {ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

ـُ  چ چ ڇ }: زيد ذم ىمقًمف ذم شمَٗمًػمه، قمـ اسمـ $ضَمرير اًمٓمؼمي  روى اسم

هَذا َيقم إطمزاب، اْٟمٍَمف »: إمم آظمر أي٦م ىم٤مل [18 ]ؾمقرة إطمزاب: {ڇ ڇ

: قاًء ورهمٞمًٗم٤م وَٟمٌٞمًذا، وم٘م٤مل ًَمفُ ، ومقضَمد أظم٤مه سملم َيديف ؿِم طاهلل  رضمٌؾ ُِمـ قمٜمد رؾمقل
ّٞمذ، ورؾُمقل همٞمػ واًمٜمٌَّ قاء واًمرَّ ٞمقفط اهلل  َأٟم٧َم َه٤مهٜم٤م ذم اًمِمِّ ًُّ ُم٤مح واًم  ؟سملم اًمرِّ

د  ُهٚمؿَّ إمم َهذا، ومَ٘مد سَمٚمغ سمؽ وسمّم٤مطِمٌِؽ، واًمِذي ُُيٚمػ سمف ٓ: وم٘م٤مل َيًت٘مٌُٚمٝم٤م حمٛمَّ

 يَمذسم٧م واًمذي ُُيٚمُػ سمف.: أسمًدا، وم٘م٤مل

ّل ويم٤من أظَم٤مه : ىم٤مل وذه٥م إمم : أُمرك، ىَم٤ملط ُمـ أسمٞمف وأُمف، أَُم٤م واهلل ٕظْمؼمن اًمٜمٌَّ

چ چ ڇ } :(2)سمخؼمه ڠًمٞمْخؼِمه، ومقضمده ىمد ٟمزل ضمؼمائٞمؾ ط اهلل  َرؾمقل

 .ش[18 ]ؾمقرة إطمزاب: {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ىملم ًمِٖمػِمهؿ خْيؼُم شَمٕم٤ممم قمـ إ»: $يَمثػم  ىم٤مل اإلُم٤مُم اسمـ طَم٤مـم٦م قِمٚمِٛمف سم٤معمٕمقِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.177ش: )َوة إطمزاب ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿهَمز»( 1)

(، إمم اسمـ أب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه، وأظمرضمف اسمـ ضمرير 6/581ش: )اًمدر اعمٜمثقر»قمزاه اًمًٞمقـمل ذم ( 2)

 (.21/139ش: )شمٗمًػمه»اًمٓمؼمي ذم 
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قَمـ ؿُمٝمقد احلْرِب، واًم٘م٤مئِٚملم إلظْمقاهِنؿ، أي: أصح٤مِبؿ وقُمنمائٝمؿ وظمٚمٓم٤مئٝمؿ: 

ٟمحـ ومٞمف ُمـ اإلىَم٤مَُم٦ِم ذم اًمٔمِّالل واًمثِّامر، وُهؿ َُمع ذًمؽ:  أي: إمم ُم٤م ،{ڍ ڌڌ}

طمزاب: {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ} أي: سمَخاَلء  ،{ڑک ڑ} ..[18 ]ؾمقرة ٕا

ة واًمِمَٗم٘م٦م قمَٚمٞمٙمؿ  .(1)شسم٤معمَقدَّ

ؿ اعُمٜم٤موم٘مقن، يَمام سَمخٚمقا وأُمروا اعمُ  ٌُخؾ، ومٙمذًمَِؽ ُهؿ اًمذيـ ٜمإهنَّ ٜملِم سم٤مًم ًِ ٗم٘ملم واعمح

ىَمٕمدوا وََّتٚمَّٗمقا وَٟم٤مدوا ذم اعُمج٤مهديـ واخل٤َمرضملم ذم ؾَمٌٞمؾ اهللِ أن َهٚمؿَّ إًمٞمٜم٤م، وٓ 

 ىمٚمٞماًل. ي٠مشُمقن اًم٠ٌمَس إٓ

ِصٗم٦م ىمقًمِٞم٦َّم  :[18 ]ؾمقرة إطمزاب: {ڇ ڍ ڍ ڌڌ}ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ًمٚمتَّٕمقيِؼ ِزي٤مدة قمغم اًمتَّثٌٞمط واًمتْٕمِقيؼ اًمِٗمٕمٚمٞملم شَمٌلم أن اعمٜم٤مومِ٘ملَم ذِم يمؾ قمٍم 

حقن ويتَح٤مًمٗمقن ُمع يُمؾِّ ُمـ ُيٕم٤مدي احلؼَّ وُيٕمرىمؾ َُمًػَمشمف، وهذا اًمِٗمٕمؾ أظْمٓمر  َيتٌجَّ

 اًمتَّثٌٞمط اًم٘مقزم. ُِمـ

رة ذم يُمؾِّ ضِمٞمؾ وقَمٍم،  وهذا اًمتَّٕم٤مـُمػ سملم اعمُٜم٤موم٘ملم سمٕمْمٝمؿ َُمع سمٕمض صقرٌة ُمتٙمرِّ

خمنمي إمم ُمَدى اًمتَِّم٤مسمف اًمٜمَّٗمز واًمتَّ٘م٤مرب اًمَٕم٤مـمٗمل سملم اعمٜم٤َموم٘ملم طِملم  وىمد أعمَح اًمزَّ

جَيتِٛمُٕمقن  ٤م. وم٤معمُٜم٤موم٘مقن ٓأي: ىمرسمقا أْٟمُٗمًٙمؿ إًمٞمٜمَ  :{ڍ ڌڌ}»: ىَم٤مل ذم شمٗمًػم ىمقًمف

ي٦َّم اًم٘مري٦ٌم اًمتَّٜم٤مول،  وهذا ؿم٠مهنؿ ذم يمؾ قمٍم هم٤مًم٤ًٌم إٓ قَمغم أؾم٤مس اعمّم٤مًمِِح واعمٜم٤مومِِع اعم٤مدِّ

ة اـمَّٚمع قَمغم واطمٍد ُمـ  قَّ قمغم ُمدار اًمت٤مريخ يمٚمف، ومٚمق أن أطَمَد اعمُٜم٤موم٘ملم ذم قمٍم اًمٜمٌُّ

ًم٘مْقِل واًمت٤ٌَّمـم١م قَمـ اًمٕمٛمؾ اجل٤مد اًمٌٜم٤َّمء، اعمٜم٤موم٘ملم اعمٕم٤مسيـ اًمٞمقم وم٢مٟمف ؾَمٞمٕمرومف ذم حلـ ا

ف أطمدمه٤م ٟمٗمًف ًممظمر، وىَمد  وؾمٞمٕمٞمِم٤من ذم شمآًمػ وشمٕم٤مـمٍػ وحم٦ٌٍم وشمآخ دون أن ُيٕمرِّ

إَْرَواُح ضُمٜمُقٌد َُمَٜمََّدٌة »: ىم٤مل طاهلل  أن رؾمقل ڤصح احلدي٨م قمـ قم٤مئِم٦م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/391ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)
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 معهم
 .(2()1)ششَػ شَمَٕم٤مَرَف ُِمٜمَْٝم٤م اْئتََٚمَػ َوَُم٤م شَمٜم٤َميَمَر ُِمٜمَْٝم٤م اظْمَتٚمَ  َُم٤م

 :ا: شإٔ املٓافكني بعذ ايػض٠ٚثايّج

 . أًمًٜم٦م طمداد:1
ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ }ىم٤مَل شمٕم٤َممم: 

طمزاب: {ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  أي٦م. [19 ]ؾمقرة ٕا

َيرؾِمؿ هَلؿ ُصقرة َٟمٗمًٞم٦َّم ُُمٌَدقم٦م،  -أي اًم٘مرآن- إٟمف»: ي٘مقل إؾمت٤مذ ؾَمٞمد ىُمٓم٥م

خرَي٦م: ُِمـ هذا إُٟمُٛمقذج اعمَٙمرور ذم اًمٜم٤َّمس،  ًُّ حَؽ واًم وِهل قمغم ِصدىِمٝم٤م شُمثػم اًمْمَّ

ة، وآٟمتَِٗم٤مش وؾَمالـم٦م ُصقرة اجلٌُـ وآْٟمِزواء واًمَٗمزِع واهلَٚم دَّ ع ذم ؾَم٤مقم٦م اًمِمِّ

ـ سمٌْذِل أي ضُمٝمٍد ومٞمِف، واجلزع  ح قمغم اخلػَم واًمْمَّ ظم٤مء، واًمِمُّ ٤من قمٜمَْد اًمرَّ ًَ اًمٚم

 وآْوٓمراب قمٜمَْد شَمقهؿ اخلَٓمر ُِمـ سَمٕمٞمد.

إٟمَّف َيرؾمؿ صقرًة ؿم٤مظمّم٦ًم واوح٦م اعمالُمح ُمَتحريم٦م اجلَقارح، وأؿمده٤م إصم٤مَرة 

خرَي٦م صقرِّتؿ سمٕمد  ًُّ ڱ ں ں }أن يذه٥م اخلَقف وجيلء إُمـ: ًمٚم

 .[19 ]ؾمقرة إطمزاب: {ڻ ڻ ڻ

ومَخرضمقا ُمـ اجلحقر، وارشمٗمٕم٧م أصقاِّتؿ سمٕمد آرشمَِٕم٤مش، واٟمتٗمخ٧م أوداضُمٝمؿ 

 ُم٤م
ٍ
قم٤مء ُمـ اًمٌالء  سم٤مًمٕمَٔمٛم٦م، وَٟمَٗمِمقا سمٕمد آٟمزواء، وادَّقمقا ذم همػم طمٞم٤مء ؿم٤مء هلؿ آدِّ

ڻ ۀ }ذم إقمامل واًمِمج٤مقم٦م وآؾمت٤ًٌمل، صمؿَّ ُهؿ: ذم اًم٘مت٤مل واًمَٗمْمؾ 

وَمال يٌذًمقن ًمٚمخػم ؿمٞمًئ٤م ُمـ ـم٤مىمتٝمؿ وضمٝمِدِهؿ وأُمقاهلؿ ، [19 ]ؾمقرة إطمزاب: {ۀہ

ِٝمؿ، ُمع يمؾ ذًمؽ آدِّقم٤مء اًمَٕمريض ويمؾ ذًمؽ اًمتٌجح وـمقِل اًمٚم٤ًمن. ًِ  وأٟمٗم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3158َمٜمدة، سمرىمؿ: )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب: إرواح ضمٜمقد ( 1)

 (.2638وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمؼم واًمّمٚم٦م، سم٤مب: إرواح ضمٜمقد َمٜمدة، سمرىمؿ: )

 (.3/529) ، ًمٚمزخمنمي:شاًمٙمِم٤مف»( 2)
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ىَمٌٞمؾ، ومٝمق َُمقضمقٌد دائاًم،  َيٜم٘مٓمع ذم ضِمٞمؾ وٓ ذم وهذا إٟمٛمقَذج ُمـ اًمٜم٤مس ٓ

ـٌ ورظم٤مء، وُهق ضم٤ٌمٌن ص٤مُم٧ٌم ُمٜمزٍو  وهق ؿُمج٤مٌع ومّمٞمٌح سم٤مرٌز طمٞمُثام يم٤من هٜم٤مك أُم

 .(1)شطمٞمُثام يم٤من هٜم٤مك ؿمدٌة وظمقٌف 

 . ـمٛمٕمٝمؿ ذم اًمٖمٜم٤مئؿ ُمع ىمٕمقدهؿ قمـ اجلٝم٤مد:2
طمزاب: {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ}ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ،[19 ]ؾمقرة ٕا

ٜمَتٝمؿ ومٞمُٙمؿ.آَذويمؿ سم٤ِمًمَٙمال ًِ  م اًمزء وسَمًٓمقا أًم

ي٘مقًمقن أقمٓمقٟم٤م َٟمّمٞمٌٜم٤م ُمـ اًمَٖمٜمٞمٛم٦م: ًم٘مد ؿمٝمدٟم٤م ُمَٕمُٙمؿ اًم٘مت٤مَل، ومٝمؿ قمٜمد اًمٖمٜمِٞمَٛم٦م 

ة شَمراهؿ أضمٌـ  وَُجع اعم٤مِل أو دَّ ٤مًٟم٤م، وقمٜمد اًم٠ٌمِس واًمِمِّ ًَ شمقزيِٕمف أؿَمحُّ ىَمقم وأؾمٚمٓمُٝمؿ ًم

 اًمٜم٤َّمس وأظمقومٝمؿ.

طمزاب: {ہ ہ ہ ھ ھ ھھ} إهنؿ مل ي١مُمٜمقا ومَل  ،[19 ]ؾمقرة ٕا

ُيٌٓمِٜمقن، وم٠مسمَٓمَؾ اهلل أقماَمهلؿ،  ٓ َيدظُمؾ اإليامُن ذم ىُمٚمقِبؿ، ومٝمؿ ُئمٝمروَن ًمٚمٜم٤َّمس ُم٤م

سمٛمْٕمٜمَك أفمٝمر سمُٓمالهَن٤م ًمٖمػم اعمُٜم٤موم٘ملم، وأُم٤م ُهق ؾُمٌح٤مٟمف ومٞمٕمَٚمُٛمٝم٤م ُمٜمُذ إَزل، ومٚمامَّ 

َٝمر اهلل ًمٚمٜم٤مس سمٓمالن أقماَمهلؿ، وهذا ُمـ أفْمٝمروا اإليامَن ًمٚمٜم٤َّمس وُهؿ يٙمذسمقن أفمْ 

 ىمٌٞمؾ اعُمامصمٚم٦م ذم اعُمج٤مزاة.

٤م يَم٤مٟم٧م ُم٘مٌقًم٦ٌم ذم إصؾ وم٠ُمطمٌَٓم٧ْم، سمؾ يماَم  وإسمٓم٤مُل أقماَمل اعُمٜم٤موم٘ملم ٓ يْٕمٜمِل أهنَّ

خمنمي إٟمَّف شمٕمٚمٞمؿ عمَـ قَمًك ئمـ أن اإلياَمن سم٤مًمٚم٤ًمِن إياَمٌن، وإْن مل يقاـمئف »: ىم٤مل اًمزَّ

َيٕمٛمؾ اعمٜم٤مومُؼ ُِمـ إقمامل جُيدي قمٚمٞمف، ومٌلمَّ أن إياَمٟمف ًمٞمس سم٢مياَمن،  اًمَ٘مٚم٥م، وأن ُم٤م

 .(2)شوأنَّ يُمؾ قمٛمؾ يقضمد ُمٜمْف وم٢مٟمَّف سَم٤مـمؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.145-21/144ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن»( 1)

 (.3/531ش: )اًمٙمِم٤مف»( 2)
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 .[21 ]ؾمقرة إطمزاب: {ۉ ې ېې}. 3

﮴ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

]ؾمقرة  {ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 .[21 إطمزاب:

هذه صَٗم٦ُم أظْمرى ُمـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم، ؿَمٌح إطمزاب ضم٤مصمٌِؿ قمغم ىُمٚمقِبؿ طمتَّك 

ِـّ يداظمؾ ؿمٖم٤مف  سمٕمد رطمٞمٚمٝمؿ، ُيًٌقن أهنؿ مل َيذَهٌقا، واحُل٤ًٌمن ٟمقع ُمـ اًمٔمَّ

ٝم٤م، وصٞمَٖم٦م اًمٗمٕمؾ اعم ًِ ـَ اًمٜمُّٗمقس وهقاضِم  ،{ڻ}ْم٤مرع: إومِئَدة، وُيرك يمقاُِم

َد واحُلدوَث وشمٜم٘مؾ صقرة احلرِب واًمِ٘مت٤مل قمٜمدهؿ، وشَمرؾُمؿ أُم٤مم أقمٞمٜمِٝمؿ  شُمٗمٞمد اًمتجدُّ

ر اًمٜمَّٗمزُّ وَمزقًم٤م  صقرة ضمٞمقِش إطْمزاب ُُمراسمٓم٦م طمقل اخلَٜمدق، ومٞمزيُدُهؿ هذا اًمتّمقُّ

 ُمع ومزقمٝمؿ، وظمقوًم٤م قمغم ظَمقومٝمؿ، طمتك وًمق ذه٥م َُمّمدُر هذا اخلقف سم٠من ارحَتٚم٧ِم 

قمر  إطمزاب ُمـ طمقل اعمَديٜم٦م شمٔمؾ ومراِئُّمٝمؿ شمرشمٕمد وأؾْمٜم٤َمهنؿ شمّمٓمؽ ُمـ ؿمدة اًمذُّ

 واهلَٚمع، وىمد سم٘مقا قمغم َذًمؽ زُمٜم٤ًم ومٚمؿ ُيّمدىمقا سمذه٤مب إطمزاب ورطمٞمٚمٝم٤م.

طمزاب: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ}  ،[21 ]ؾمقرة ٕا

 (1)ڤسمـ سد  وى ؾمٚمٞمامنوهذا قمغم ؾمٌٞمِؾ اًمَٗمرض واًمت٘مدير، وإٓ وَم٘مد ر

أََن َٟمْٖمُزوُهْؿ »: وُهق اًمّم٤مدُق اعمَّمُدوق قمٜمد ُُمٜمٍَمومِٝمؿ ُمـ اخلٜمدقط ىم٤مَل : ىم٤مل

َٓ َيْٖمُزوَٟمٜم٤َم  .(2)شَو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د هق: ؾمٚمٞمامن( 1) ّل سـم أب اجلقن، أسمق  سـم اجلقن سـم ُسَ ه اًمٜمٌَّ ٤مًرا، ومٖمػمَّ ُمٓمرف، اخلزاقمل. ي٘م٤مل يم٤من اؾمٛمف ي

ّل 65شمقذم: -ق هـ 28، صح٤مب، ُمـ اًمزقمامء اًم٘م٤مدة )وًمد: ط ـ طهـ(. روى قمـ اًمٜمٌَّ ، وقمـ قمكم، وقم

، واحلًـ، وضمٌػم ٞمٕمل، وُيٞمك ُأَبٍّ سـم ي٤ًمر،  اهلل سـم يٕمٛمر، وقمٌد سـم ُمٓمٕمؿ. وروى قمٜمف أسمق إؾمح٤مق اًمً

٤ًٌم ُم٤ٌمرزة، وىُمتؾ سمٕملم اًمقردة وأسمق اًمْمحك. ويم٤من ظمػمً  ا وم٤مواًل، ؿمٝمد اجلٛمؾ وصٗملم ُمع قمكم، وىمتؾ طمقؿم

 ، ٓسـم طمجر:شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»وًمف صمالث وشمًٕمقن ؾمٜم٦م. وًمف مخ٦ًم قمنم طمديث٤ًم. يٜمٔمر 

صح٤مب»(، و3/172) ـ قمٌدشآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م ٕا سم  (.2/211) اًمؼم: ،ٓ 

 (.٤3883مب: هَمزَوة اخلٜمدق، سمرىمؿ: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اعمٖم٤مزي، سم( 2)
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وا( سمِّمٞمٖم٦م اعُمْم٤مرع َيدِٓن قَمغم أنَّ قَم٤مداِّتؿ ذم احَل٤مض  واًمِٗمْٕمالن )ي٠مت، ويقدُّ

ة أظْمرى ًمٕم٤مدوا  واعمًُت٘مٌؾ هل قم٤مداُِّتؿ ذم اعم٤ميض، ومٚمْق قَم٤مدت ضُمٞمقش إطمزاِب ُمرَّ

، وؾمالـم٦م اًم٘مقِل وسَمذاءشمف  إمَم ُم٤م
ِ
يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمرار ُِمـ اًم٘مت٤مل، واجلٌـ قمٜمد اًمٚمِّ٘م٤مء

ة، وَهذه صٗم٦م  قمٜمَد َُجع اعم٤مل وشمقزيٕمف، واظمتالق إقمذاِر اًمٙم٤مِذسَم٦م ؾم٤مقم٦م اًمِمدَّ

٤ًٌم ُمٜمف. َيًتٗمٞمد ُمـ إطمداث واًمٜمَّقازِل اًمتل شمٜمزل سمف أو ٤مومؼ، ٓأؾم٤مؾمٞم٦م ذم اعمٜم  ىمري

طمزاب: {ۉ ې ېې} ك أن  ،[21 ]ؾمقرة ٕا ًَ أي: َيتتٌَّٕمقن أظم٤ٌَمريمؿ قم

يِْمِٗمل ُصدوَرهؿ وًمق ُمـ سمٕمٞمد، وًمق سم٤ِمٕظْم٤ٌمر وإىم٤مِصٞمص اًمتل مل شمِّمح،  َيٌٚمٖمُٝمؿ قَمٜمٙمؿ ُم٤م

ؿ ىَمد  رون اًمٓمريَؼ قَم٤مدة، وذم ؾم١ماهلؿ قَمـ أظم٤ٌمِر اعم١ُمُمٜملم ُم٤مواًمتِل َي٘مٓمع ِب٤م اعم٤ًُموم ُيِمٕمر أهنَّ

شم٤مهقا ذم اًم٤ٌَمدي٦م سملم ؾمُٝمقهل٤م وضِم٤ٌمهِل٤م، وم٘مد أسْمٕمدوا قمـ اعمِديٜم٦َم يمثػًما ومَٚمٞمًقا ىمريٌلِم ُِمـ أْرض 

ٓإ  يًٛمُٕمقهن٤م وًمٙمٜمَّٝمؿ سَمٕمٞمدون قمٜمْٝم٤م ضمدَّ ًا، ومال يٕمرومقن أظم٤ٌَمَريمؿ اعمَٕمريم٦م يرون إطمَداث أو

ائحلم، وهؿ ٓ يٙم٤مدون َي٠ًمًمقهنؿ إٓ ؾُم١مال اًمٖمري٥م،  سم١ًمال إقْمراب اًم٘م٤مدُملم واًمرَّ

ؾمئٚم٦م وأُمث٤مهُل٤م إٟمَّام هل ُمـ سم٤مب  ظمقوًم٤م أن شمٜمٙمِمػ هقيتُٝمؿ ومال ي١موهَنؿ سَمٞمٜمَٝمؿ، وهذه ٕا

 .(1)؟إُمٜمٞم٦م وطمدي٨م اًمٜمٗمس، ومَٙمٞمػ ًَمق وىمٕم٧م طم٘مٞم٘م٦م

  هذه اًمَٖمزَوة سمٛمٌح٨م وًمرسمط ُم٤مؾمٌؼ ُمـ قمرض عمقاىمػ اعمٜم٤موم٘ملم ذم

 :يكم ؾمٚمقل حتًـ اإلؿم٤مرة إمم ُم٤م اسمـ
ُمتٝمؿ وُمقِوع 1 ٛمٞمف وذم ُم٘مدِّ . يم٤مَن اعمأل ُِمـ اعُمٜم٤مومِ٘ملم ُرؤوس اًمٜمِّٗم٤مق وُمتَزقمِّ

ؾمٚمقل، َيتٜم٤موسُمقن إْدوار ويَتَٕم٤مىمٌقن اعمَقاىمػ وَمٞمَٔمٝمر َهذا شم٤مرة  اًم٘مٞم٤مدِة ُِمٜمٝمؿ اسمـ

ه، وهٙمذا، وإن يَم٤من ٟمّمٞم٥م إؾمِد ذم هذه وخيَتٗمل آظَمر وَيؼمُز َذاك طمٞمٜم٤ًم ويًتؽم همػم

إطمَداِث ٓسمـ ؾمُٚمقل، إٓ أنَّ ُجًٕم٤م ُمـ أىمراٟمف وقمٞم٦ٌم ُٟمّمِحف وُم١ميِّديف يَم٤مٟمقا يٜمٝمْمقن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش: هَمزَوة إطمزاب ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ»اؾمتٗمدت يمثػًما ذم هذه اًمدروس ُمـ اًمًٗمر اعم٤ٌمرك ( 1)

 (، أ. د ؾمٕمقد اًمٗمٜمٞم٤ًمن.183)
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سمـ ىمٞمٔمل، وأسمق قم٤مُمر  سمـ ىمِمػم، وأوس ُمٕمت٥م: سم٠مدوار ىمري٦ٌم ُمـ َذًمِؽ يم٠مُمث٤مل

 سمـ ىمٞمٔمل وهمػمهؿ. سمـ أسمػمق، وُمرسمع اًمٗم٤مؾمؼ، وأسمقـمٕمٛم٦م

ـْ ُهٜم٤مك2  {ھ ھ ھ ے}ذيِمر ًمِٚمٛمٜم٤َموم٘ملم ذم اًمُ٘مرآن سم٘مقًمِف شمَٕم٤ممم:  . مل يٙم
طمزاب: طمزاب: {ڱ ں ں}ىَمقًمِف ؾُمٌح٤مَٟمف:  أو ،[13 ]ؾمقرة ٕا  ،[12 ]ؾمقرة ٕا

طمزاب: {چ چ ڇ ڇ ڇ}ىمَقًمِف شمٕم٤ممم:  أو ىمقًمفِ قمزَّ ذم قماله:  أو ،[18 ]ؾمقرة ٕا

]ؾمقرة  {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ ڦ ڦ ڄ ڄ}

هَمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمتل ضم٤مءت سمِّمٞمَٖم٦م اجلٛمع إٓ ودمد إؿَم٤مرة قَمدد ُمـ  أو .[64 اًمتقسم٦م:

سمـ ؾمٚمقل، يماَم ذم ؾمقرة إطمزاب إٓ ىمٚمٞماًل،  سمـ أبّ  اهلل اعمُٗمنيـ إمم أن اعمُراد قمٌد

 :ٜمِّٗم٤مق واعمخ٤مدقم٦م، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملوهذا يدل قمغم أٟمَّف يمٌػمهؿ اًمذي قمٚمٛمٝمؿ اًم
طمزاب ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ })أ( ضم٤مء ذم ؾمقرة ٕا

طمزاب: {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ٖمقي ..[12 ]ؾمقرة ٕا : ىم٤مل اإلُم٤مم اًٌم
 .(1)شسمـ أّب وأصح٤مسمف اهلل سمـ ىمِمػم، وىمٞمؾ: قمٌد ىم٤مل ذًمؽ ُمٕمت٥م»

﮴﮵}ٕم٤ممم: )ب( وقمَٜمد ىمَقًمف شمَ  ﮳   ﮲   {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
ي: .. [13 ]ؾمقرة إطمزاب: دِّ ًُّ سمـ  سمـ أبِّ  اهلل قمٌد: واًم٘م٤مئؾ ًمذًمؽ»ىم٤مل اإلُم٤مم اًم

 .(2)شؾمٚمقل وأصح٤مسمف

 {چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ})ج(. وقمِٜمد ىمقًمِف شمَٕم٤ممم: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ُمًٕمقد اًمٗمراء اًمٌٖمقي، حت٘مٞمؼ:  اإلُم٤مم أسمق حمٛمد احلًـش شمٗمًػم اًمٌٖمقي -ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ»( 1)

 (.6/332سمػموت: ) –ؽ وُمروان ؾمقار، دار اعمٕمروم٦م سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٕم ظم٤مًمد

سمـ يقؾمػ اًمِمٝمػم سم٠مب طمٞم٤من إٟمدًمز، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد  ، حمٛمدششمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط»( 2)

 - هـ 1422 - ًمٌٜم٤من/سمػموت - اعمقضمقد واًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمٌد

سمـ قمجٞم٦ٌم احلًٜمل اإلدريز  سمـ اعمٝمدي دسمـ حمٛم ، أمحدشاًمٌحر اعمديد»و (،9/135م: )2111

 (.5/74م(: )2112 -هـ 1423اًمِم٤مذزم اًمٗم٤مد أسمق اًمٕم٤ٌمس، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م )
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،  اهلل يم٤مَن َهذا اًمَ٘مقل ُمـ قمٌدِ »قم٤مؿمقر:  اسمـ ىم٤مل .[18 ]ؾمقرة إطمزاب: سمـ أبِّ

سمـ ىُمِمػم، يَم٤مٟمقا يرؾِمٚمقن إمم ُمـ سَمِ٘مل ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم ضَمٞمش اعمًٚمِٛملَم  وُمٕمت٥َّم

 .(1)شي٘مقًمقن: هٚمؿَّ إًمٞمٜم٤م

﮴ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ })د(. وقمِٜمد ىمَقًمف شمَٕم٤ممم: 

طمزاب: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ُـّ  .[21 ]ؾمقرة ٕا أي: ئَم

٦م مل يذهٌقا سمٕمدَُم٤م ذَهٌقا ُمـ اخلَقف واجُلٌـ،  اهللِ قمٌد ٤مر َُمٙمَّ سْمـ أبِّ وأصَح٤مسُمف أن يمٗمَّ

ًدا   .(2)۴وُي٘م٤مل: فمٜمقا أٓ يذهٌقا طمتك َي٘مُتٚمقا حمٛمَّ

 هذه أَرسمٕم٦م ُمقاوع ُِمـ ؾمقرة )إطمزاب(، وهمػمه٤م يَمثػم ذم ؾمقرة )اًمتقسَم٦م(

قر شُمِمػم إمم أن ِصٞمغ اجلَٛمع اًمتل ضم٤مءت ذم ذيمر اعمُٜم٤موم٘ملم )اعمُٜم٤موم٘مو ًُّ قن( وهَمػمه٤م ُمـ اًم

َُمتٝمؿ قمٌد ٤ًٌم جلْٛمِع اعمُٜم٤موم٘ملم، وذم ُم٘مدِّ سمـ أبِّ  اهلل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يتقضمف ومٞمٝم٤م اخلٓم٤مب هم٤مًم

ؾمٚمقل رأس اًمٜمِّٗم٤مق وىم٤مئده وزقمٞمٛمف.. وذم َهذا إؿم٤مرٌة واوَح٦ٌم إمم ُمقاىمػ  اسمـ

ـِ  َهذه اًمَٖمزَوة اًمٕمٔمِٞمٛم٦م هَمزَوة إطْمزاب َوهمػمه٤م، وأنَّ اًمَٕم٘مؾ اعمدسمر  ؾَمٚمقل ُِمـ اسم

 وشمقزيع إْدَوار اعم٤ميمر إٟمَّام َوراءه اسمـ ؾمٚمقل وَُمـ قمغم ؿم٤ميمَٚمتِف ُمـ زقم٤مُم٤مت اًمٜمٗم٤مق.

 سمٜمل ىمرئم٦م: ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ هَمزَوة -7
ٞم٧م هَمزَوة صملم ويمت٤َّمب ؾم ؾُمٛمِّ ػمة سمٜمل ىمرئم٦م سمَِٖمزَوة قِمٜمد ُجع ُمـ اًمٕمٚمامء حُمدِّ

 ..(3)وشم٤مريخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ٓسمـ قم٤مؿمقر.11/223ش: )اًمتحرير واًمتٜمقير»( 1)

-. دار اجلٞمؾڤسمـ قمٌداعمٓمٚم٥م  سمـ قم٤ٌمس ، قمٌداهللشقم٤ٌمس شمٜمقير اعم٘م٤ٌمس ُمـ شمٗمًػم اسمـ»( 2)

 (.1/438سمػموت: )

(. 13/478ش: )ُمًتخرج أب قمقاٟم٦م»(. )ب(. 83- 6/82) ، ًمٚمٌٞمٝم٘مل:شدٓئؾ اًمٜمٌقة»اٟمٔمر )أ(.  (3)

 =(، ٓسمـ 1/316ش: )اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ»(. )د(. 2/19) ، ًمٚمح٤ميمؿ:شُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م»)ج(. 
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ّل  َٟم٘مَض  ذم أطمٚمِؽ اًمٔمُّروف وأقْمن إطمَقال، ط سمٜمق ىُمرئم٦م قمْٝمدُهؿ َُمع اًمٜمٌَّ

ٌَٖمل ُمـ ىُمريش  ٍة قَمّمٞم٦ٌم أُم٤مم ىُمقى اًم ومٌٞمٜماََم يم٤من اعُمًٚمُٛمقن ذم يمرٍب سَم٤مًمٍغ وؿمدَّ

سِّ واًمتآُمِر شَمت٘مٚم٥َّم ذم ضمحقره٤م ؾَم٤مقمٞم٦م  وىم٤ٌمِئؾ اًمَٕمرب طمقل اعمديٜم٦م إْذ سم٠ِموم٤مقمل اًمدَّ

 ٗم٨م ؾمٛمقُِمٝم٤م.ًمٜم

سمـ أؾَمد  سمٜمل ىمَرئَم٦م، وم٠مشمك يَمٕم٥م سمٜمل اًمٜمْمػم إمم ِدي٤مر وم٘مد اْٟمَٓمٚمؼ يمٌػُم َُمرُمل

سمٜمل ىمرئم٦م وَص٤مطم٥ُم قم٘مِدهؿ وقَمٝمدهؿ، ويم٤من ىمد أسْمَرم قم٘مًدا َُمع  اًم٘مرفمل ؾمٞمد

قَمغم اًمٜمٍُّمِة طَم٤مل احلرب، وميب طمٞملٌّ قَمٚمٞمف اًم٤ٌمَب وم٠مهمَٚم٘مف يمٕم٥م ط اهلل  رؾمقل

هر : طمتك ومتح ًمف سم٤مسمف، ومَ٘م٤مل طمٞملٌّ ُدوٟمف، ومام زال ُيٙمٚمٛمف  إينِّ ىَمد ضمئتؽ ي٤م يَمٕم٥م سمٕمزِّ اًمدَّ

وسمٌِحر ـم٤مم، ضمئُتَؽ سمِ٘مريش قمغم ىَم٤مدِّت٤م وؾم٤مدِّت٤م، وسمٖمٓمٗم٤من، وىمد قَم٤مىمدوين قمغم أٓ 

 َيؼمطمقا طمتك َٟمًت٠مِصؾ حمٛمًدا وُمـ ُمٕمف.

هر وسمجٝم٤مم: وم٘م٤مل ًمف يمٕم٥م  ىَمد هراق َُم٤مؤه، ومٝمق ُيرقمد (1)ضمئتٜمل واهلل سمُذلِّ اًمدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ًمٚمٛمًٕمقدي. 1/282ش: )ُمروج اًمذه٥م»(، ًمٚمقاىمدي. )و(. 1/5ش: )اعمٖم٤مزي»إصمػم. )هـ(.  =

 (، ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي.3/317ش: )سمٖمدادشم٤مريخ »)ز(. 

سمـ أظْمَٓم٥م ضِمئَتٜمل سمَجَٝم٤مم أي  سمـ أؾَمد حِلُٞمّل  اجْلَٝم٤مم: اًمًح٤مب اًمذي ومرغ ُم٤مؤه. وُمٜمف ىمقل يمٕم٥م( 1)

اًمذي شَمْٕمِرُوف قمكمَّ ُمـ اًمّديـ ٓ ظَمػْم ومٞمف يم٤مجلَٝم٤مم اًمذي ٓ ُم٤مء ومٞمف أي يم٤مًمًح٤مب ُمٓمر ومٞمف، وذم طمدي٨م 

ُٛمٜمل؟ إمم َُمـ شَمٙمُِٚمٜمل، إمم»اًمدقم٤مء:  ، أي: َيْٚم٘م٤مين سم٤مًمِٖمْٚمٔم٦م واًمقضمف اًمٙمريف. وىمد ورد هذا شقَمُدوٍّ َيَتَجٝمَّ

ّل  إمم اًمٓم٤مئػ، وىمد وٕمػ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين روايتف ذم قمدد ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف.  طاًمدقم٤مء ذم طم٤مدصم٦م ُمًػم اًمٜمٌَّ

 (.125ش: )اًمًػمة وم٘مف»(، و2933ش: )اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م»(، و1182ش: )وٕمٞمػ اجل٤مُمع»اٟمٔمر 

ّل »أٟمف ىم٤مل:  ڤ، ومٕمـ أب ذر شومتجٝمٛمٜمل»ي٨م وُمٜمف احلد  طدظمٚم٧م اعمًجد يقم اجلٛمٕم٦م واًمٜمٌَّ

٤ًٌم ُمـ أب ّل  سمـ يمٕم٥م، خيٓم٥م، ومجٚم٧ًم ىمري ؾمقرة )سمراءة(، وم٘مٚم٧م ٕب: ُمتك ٟمزًم٧م هذه  طوم٘مرأ اًمٜمٌَّ

اًمًقرة؟ ىم٤مل: ومتجٝمٛمٜمل ومل يٙمٚمٛمٜمل، صمؿ ُمٙمث٧م ؾم٤مقم٦م، صمؿ ؾم٠مًمتف ومتجٝمٛمٜمل ومل يٙمٚمٛمٜمل، صمؿ ُمٙمث٧م 

ّل ؾم٤مقم٦م صمؿ ؾم٠مًمت ىمٚم٧م ٓب: ؾم٠مًمتؽ ومتجٝمٛمتٜمل ومل شمٙمٚمٛمٜمل،  طف ومتجٝمٛمٜمل ومل يٙمٚمٛمٜمل، ومٚمام صغم اًمٜمٌَّ

ّل   =وم٘مٚم٧م: ي٤م ٟمٌل اهلل يمٜم٧م سمجٜم٥م أب  طىم٤مل أب: ُم٤م ًمؽ ُمـ صالشمؽ إٓ ُم٤م ًمٖمقت، ومذه٧ٌم إمم اًمٜمٌَّ
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وُيؼمق ًمٞمس ومٞمف رء، وُيؽ ي٤م طمٞمل! وَمدقمٜمِل وَُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف، وم٢مينِّ مَل أَر ُمـ حُمٛمٍد إٓ 

 صدىًم٤م وووم٤مًء.

ومٚمؿ يزل طمٞملٌّ سمٙمْٕم٥م َيٗمتٚمف ذم اًمذروة واًمٖم٤مرب طمتك ؾمٛمَح ًَمف، قمغم أن أقمٓم٤مه 

قَمٝمًدا ُمـ اهلل وُمٞمث٤مىًم٤م ًمئـ َرضمٕم٧م ىمريش وهمٓمَٗم٤من ومل ُيّمٞمٌقا حمٛمًدا أن يدظمؾ ُمٕمف ذم 

أص٤مِبؿ، ومٜمَ٘مض يمٕم٥م قمٝمَدُه وسَمرئ ِم٤َّم يم٤من سمٞمٜمف وسملَم  ّمـ طمتك يّمٞمٌف ُم٤ماحلِ 

 .(1)اعمًُٚمٛملم، ودظَمؾ ُمع اعمنميملم ذم اعمح٤مرسم٦م ودَّ اعمًٚمٛملم

ّل  سمٕمَد وَمراهمف ُمـ هَمزَوة إطمزاب ًمتّمِٗمٞم٦َم احِل٤ًمب ُمع ط قمٜمده٤م شمقضمف اًمٜمٌَّ

وَضب احِلّم٤مَر  (2)قن وَمرؾًم٤مسمٜمل ىمرئم٦م ذم صمالصم٦م آِٓف ُُم٘م٤مشمٍؾ َُمٕمٝمؿ ؾمت٦م وصمالصمُ  ُُيقدِ 

ووٞمَّؼ قمَٚمٞمٝمؿ اخِلٜم٤مَق طمتَّك  ،(3)سمٜمِل ىُمرئم٦م عمدة مخس وقمنميـ ًمٞمٚم٦ًم قَمغم إرضمح قمغَم 

الِم وىمٌقِل طُمٙمؿ اًمرؾمقل  ًْ  ومٞمٝمؿ.ط قَمٔمؿ قمٚمٞمِٝمؿ اًمٌاَلُء، ومرهمٌقا أظمػًما ذم آؾمت

٤ٌَمسم٦م ذًمِؽ  ، وم٠مؿَم٤مر إمَم ڤاعمٜمذر  سمـ قمٌد واؾمتِم٤مروا ذم ذًمؽ طَمٚمٞمَٗمٝمؿ أسم٤م ًُم

سمح، وٟمدم قمغم هذه اإلؿَم٤مرة، ومرسمط َٟمٗمًف إمم إطمدى ؾمقاري اعَمًجد  يٕمٜمل اًمذَّ

قي طمتك ىمٌؾ اهلُل شَمقسمتف  .(4)اًمٜمٌَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأٟم٧م شم٘مرأ )سمراءة( وم٠ًمًمتف ُمتك ٟمزًم٧م هذه اًمًقرة؟ ومتجٝمٛمٜمل ومل يٙمٚمٛمٜمل، صمؿ ىم٤مل: ُم٤م ًمؽ ُمـ صالشمؽ =

ّل   (.718ش: )اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»صححف إًم٤ٌمين ذم ش. صدق أب: »طإٓ ُم٤م ًمٖمقت، ىم٤مل اًمٜمٌَّ

 ( سمتٍمف يًػم.221-2/221هِم٤مم: ) (، واسمـ21/129ش: )شمٗمًػمه»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم ( 1)

 (، ُمٕمٚمً٘م٤م.3/74ؾمٕمد: ) ذيمره اسمـ( 2)

اًمٌداي٦م »يمثػم ذم  ؿ، وىم٤مل اسمـ(، ورواشمف ِمـ ُيت٩م ِب83-21/81ُمـ رواي٦م أمحد: اًمٗمتح اًمرسم٤مين )( 3)

(، وذم 2/583ش: )شم٤مرخيف»(: وهذا احلدي٨م إؾمٜم٤مده ضمٞمد، ورواه اًمٓمؼمي ذم 4/141ش )واًمٜمٝم٤مي٦م

اًمّمحٞمح سمٕمْمف، سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ: أن اعمدة سملم اًمِمٝمر ومخس وقمنميـ ًمٞمٚم٦م، سمٚمٗمظ اًمِمؽ، وقمٜمد 

 (.3/326) هِم٤مم: إؾمح٤مق: مخس وقمنميـ ًمٞمٚم٦م، اسمـ اسمـ

(، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري. ُمـ رواي٦م أمحد 21/152ش: )شمٗمًػمه»اًمٓمؼمي ذم أظمرضمف اسمـ ضمرير ( 4)

 (.83-21/81ش: )اًمٗمتح اًمرسم٤مين»ذم اعمًٜمد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ، 
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ؾمقل  أطم٥مَّ أْن َيٙمَِؾ احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ إمم َواطمٍد ُِمـ ط وقمٜمدُم٤م َٟمزًمقا قمغم طُمٙمؿ اًمرَّ

ؿ يم٤مُٟمقا طمٚمٗم٤مء سمـ  مَم ؾَمٕمدسمٜمل ىُمرئم٦م، وَمجٕمؾ احُلٙمؿ ومِٞمٝمؿ إ رؤؾم٤مء إْوس: ٕهنَّ

ىُمقُُمقا إمَِم ؾَمٞمِِّديُمْؿ »: ًمألٟمّم٤مرط ُمٕم٤مذ، وَمٚمامَّ َدٟم٤م ُمـ اعمًُٚمٛملم ىم٤مل اًمرؾمقل 

يُمؿْ  َأوْ   َٟمَزًُمقا قَمغَم طُمْٙمِٛمَؽ »: ، صمؿ ىَم٤ملشظَمػْمِ
ِ
شم٘متُؾ ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ وشمًٌل »: ، ىم٤ملشإِنَّ َه١ُمٓء

ّل شأُمقاهلؿ ذرارُيؿ وشم٘مًؿُ  وذم  ،(1)شىَمَْمْٞم٧َم سمُِحْٙمِؿ اهللِ شَمَٕم٤ممَم »: ط، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌَّ

ٌَْٕم٦ِم َأْرىِمَٕم٦مٍ »رواي٦م:  ـْ وَمْقِق ؾَم  .(2)شًَمَ٘مْد طَمَٙمْٛم٧َم ومِٞمِٝمْؿ سمُِحْٙمِؿ اعمَٚمِِؽ ُِم

ؾمقل  ذ اًمرَّ ومل َيٜم٩ُم إٓ  ،(3)طمٙمؿ اهلل ومٞمٝمؿ، ويم٤مٟمقا أرسمُٕمامئ٦م قمغَم إرضمحط وٟمٗمَّ

ؿ أؾمٚمٛمقا وم٠مطْمرزوا أُمقاهلؿوهؿ صمَ  ،(4)سمٕمْمٝمؿ ورسمَّام َٟمج٤م اصمٜم٤من آظَمران  ،(5)الصم٦م ٕهنَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ڤسمـ ُمٕم٤مذ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب: ُمٜم٤مىم٥م ؾمٕمد( 1)

اًمٕمٝمد وضمقاز إٟمزال (، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب: ضمقاز ىمت٤مل ُمـ ٟم٘مض 3593سمرىمؿ: )

 ش:اًمٗمتح»(. اًمٌخ٤مري، 1768أهؾ احلّمـ قمغم طمٙمؿ طم٤ميمؿ قمدل أهؾ ًمٚمحٙمؿ، سمرىمؿ: )

 (.1768، ح 1389-3/1388(، وُمًٚمؿ: )4111(، ح15/298)

 (.134)صـ  ، ًمِمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:شيمت٤مب اإليامن»صحح اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم ( 2)

( وذم طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل ٤3/351مد طمًـ: )، سم٢مؾمٜمشُمًٜمده»ُمـ رواي٦م أمحد ذم ( 3)

(، وىمد اظمتٚمػ ذم 15/311ش: )اًمٗمتح»طمجر ذم  واسمـ طم٤ٌمن سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح، وذيمر ذًمؽ اسمـ

سمـ  (.. وىم٤مم اًمديمتقر حمٛمد13(، طم٤مؿمٞم٦م رىمؿ: )461ص )ش: ؾمػمة ُمٝمدي رزق اهلل»قمدِّتؿ. اٟمٔمر 

، 1، طشوُيقد اعمديٜم٦م طاًمٜمٌَّّل »ل ذم يمت٤مسمف: وم٤مرس اجلٛمٞمؾ سمدراؾم٦م اًمرواي٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمدد اعم٘متق

م، وُم٤مل إمم ىمٌقل رواي٦م اًمزهري اًمتل شم٘مقل سم٠من اًم٘متغم يم٤مٟمقا أرسمٕملم وم٘مط: صـ 2112هـ ـ 1422

 ( واًمدراؾم٦م ضمٞمدة.242-247)

(، وأسمق داود ذم 1766، ح3/1388(، وُمًٚمؿ: )4128، ح15/212ش: )اًمٗمتح»اًمٌخ٤مري، ( 4)

 (.4/163ش: )ُمًٜمده»قمقاٟم٦م ذم (، وأسمق 141-2/141ش: )ؾمٜمٜمف»

(، واًمذي يٌدو أن إؾمٜم٤مده إول 3/329)و (1/272) هِم٤مم: إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، اسمـ اسمـ( 5)

يت٘مقى ُمع اعمت٤مسمٕم٦م وىمد شمقسمع سمرواي٦م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأب داود وأب قمقاٟم٦م، اًمتل ومٞمٝم٤م أٟمف مل يٜم٩م 

 هذه.إؾمح٤مق  أطمد إٓ سمٕمْمٝمؿ، وهذا اًمٌٕمض هق اًمذي ومنشمف رواي٦م اسمـ
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ح٤مسم٦م، أو عم٤َم أسمدوه ُمـ اًمتِزام سم٤مًمَٕمٝمد ذم  ُمٜمٝمؿ سمحّمقهلؿ قَمغم إُم٤من ُِمـ سمٕمض اًمّمَّ

 .(1)أصمٜم٤مء احلّم٤مر

ة اًمَقاطمَدة، إذ ُيٗمَٝمؿ ُمـ ِرَواي٦م  ورسمَّام َٟمج٤م آظَمرون ٓ َيتج٤موزون قَمدد أومراِد إْهَ

ؾمقل  (3)وهمػِمه (2)إؾمح٤مق سمـقمٜمد ا امس  سمـ ىَمٞمس وَه٥م ًمَث٤مسم٧مط أنَّ اًمرَّ سْمـ اًمِمَّ

سمػم،  اًمرمحـ سمـ سم٤مـم٤م اًمُ٘مرفمل، وم٤مؾْمتحٞم٤مهؿ، ُِمٜمٝمؿ قَمٌد وًمد اًمزسمػم ڤ سْمـ اًمزُّ

 اًمذي أؾمٚمؿ وًمف صح٦ٌم.

٤مري٦َّم وُُجٕم٧م إهى ذم َدار  (5)سمـ زيد وَدار أؾَم٤مَُم٦م ،(4)سمِٜم٧م احَل٤مرث اًمٜمَّجَّ

ٞم٘مقا إًمٞمٝم٤م اعمَجٛمققم٦م شمٚمق إظمَرى وطُمٗمَرت هلؿ ا ًِ ٕظَم٤مديُد ذم ؾُمقق اعَمديٜم٦م، وَم

د (7)وىمتٚم٧م اُمَرأة واطمدة ُمٜمٝمؿ ،(6)ًمتيب أقمٜم٤مىُمٝمؿ ومٞمٝم٤م سمـ ؾمقيد  ًم٘متٚمٝم٤م ظمالَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمـ ؾمٕمدي. (، ُمٜمٝمؿ: قمٛمرو3/331) هِم٤مم: إؾمح٤مق ُمٕمٚمً٘م٤م، اسمـ ذيمره اسمـ( 1)

، شدٓئؾ اًمٜمٌقة»إؾمح٤مق سم٤مًمًامع، و (، مل يٍمح ومٞمف اسمـ336-3/335) هِم٤مم: سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، اسمـ( 2)

-4/21إؾمح٤مق قمـ اًمزهري ُمرؾماًل وسح ومٞمف سم٤مًمًامع، و) (، ُمـ طمدي٨م اسمـ4/22) ًمٚمٌٞمٝم٘مل:

، سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، شإوؾمط»قم٘م٦ٌم قمـ اًمزهري ُمرؾماًل، واًمٓمؼماين ذم سمـ  ( ُمـ طمدي٨م ُمقؾمك21

سمـ سم٤مـم٤م  سمـ ىمٞمس ُمع اًمزسمػم (، وهذه اًمٓمرق اًمْمٕمٞمٗم٦م شمدل قمغم أن ًم٘مّم٦م صم٤مسم٧م6/142ش: )اعمجٛمع»

 أصاًل، وقمغم أىمؾ شم٘مدير أن صم٤مسمًت٤م أطمًـ إمم اًمزسمػم ًمٞمد يم٤مٟم٧م ًمٚمزسمػم قمغم صم٤مسم٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م.

 (، سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ٕٟمف ُمرؾمؾ اًمزهري.146ص: ) ُمثؾ أب قمٌٞمدة: إُمقال،( 3)

 (.2/512( ُمٕمٚمً٘م٤م، واًمقاىمدي: )3/333) هِم٤مم: إؾمح٤مق، اسمـ ُمـ رواي٦م اسمـ( 4)

 (.518-512، واًمقاىمدي: )187ص )ش: ُمٖم٤مزيف»ُمـ رواي٦م قمروة ذم ( 5)

 ش:صحٞمح اًمؽمُمذي»(، وصححٝم٤م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم 4/311ش: )اعمًٜمد»ُمـ رواي٦م أمحد ذم ( 6)

 (، وهمػممه٤م.3544، ح3/118)

(، 2671/ك اجلٝم٤مد، ح3/123ش: )اًمًٜمـ»( وأب داود ذم 6/277ش: )اعمًٜمد»ُمـ رواي٦م أمحد ذم ( 7)

، واسمـ طسم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ًمذاشمف، وقمٜمده أن اًم٥ًٌم حلدث أطمدصمتف، وىم٤مل اًمِم٤مرح: إهن٤م ؿمتٛم٧م اًمٜمٌَّّل 

ده )ٟم٤ٌمشم٦م(، ( واؾمٛمٝم٤م قمٜم2/516(، واًمقاىمدي: )3/334) هِم٤مم: إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ، اسمـ

 إؾمح٤مق )سمث٤مصم٦م(. وذم أصؾ ؾمػمة اسمـ
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صمؿ ىّمًؿ  .(2)ومل ُي٘متؾ اًمٖمٚمامن اًمذيـ مل َيٌُٚمٖمقا (1)طمٞم٨ُم أًم٘م٧م قمٚمٞمف اًمرطمك، ڤ

 .(3)أُمقاهلؿ وذرارُيؿ سملم اعمًٚمٛملمط اًمرؾمقل 

 بين قشٜظ١ َصري بعض طيب: 

سمـ زيد إٟمَّم٤مري  سمٕم٨م ؾَمٕمدط اهلل  أنَّ َرؾمقل (4)إؾمح٤مق وهَمػمه ذيمر اسمـ

 سمٜمل ىُمرئَم٦م إمم ٟمجد، وم٤مسمت٤مَع هلؿ ِب٤م ظمٞماًل وؾمالطًم٤م. سم٤ًٌمي٤م ُمـ ؾَم٤ٌمي٤م

سَمٜمل ىُمرئَم٦م ىَمقًملم آظمريـ  ذم ؿم٠من سمٞمع ؾم٤ٌمي٤م (5)شاعمٖم٤مزي»وذيمر اًمقاىمدي ذم 

 :إؾمح٤مق، واًم٘مقٓن مه٤م سمـذيمره ا إَو٤موَم٦م إمم ُم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ىمتؾ  -( ك اجلٝم٤مد 2/51ش: )اًمًٜمـ»( وأب داود ذم 6/277ش: )اعمًٜمد»ُمـ رواي٦م أمحد ذم ( 1)

( وصححف، وؾمٙم٧م قمٜمف اًمذهٌل، واسمـ هِم٤مم، 36-3/35ش: )اعمًتدرك»اًمٜم٤ًمء. واحل٤ميمؿ ذم 

، وظمالد 289يمام ذيمر اًمًٜمدي: ص )ي٘مؾ قمـ درضم٦م احلًـ ًمذاشمف  ( واحلدي٨م 3/335ُٓمٕمٚمً٘م٤م: )

 هق اًمِمٝمٞمد اًمقطمٞمد ذم هَمزَوة سمٜمل ىمرئم٦م يمام هق واوح ُمـ هذه إطم٤مدي٨م.

(، 4414، يمت٤مب: احلدود، سم٤مب: ذم اًمٖمالم يّمٞم٥م احلد، سمرىمؿ: )شؾمٜمٜمف»أظمرج ٟمحقه أسمق داود ذم ( 2)

الم /ك، احلدود/ب( ذم اًمٖم4/561، )شؾمٜمٜمف»ُمـ طمدي٨م قمٓمٞم٦م اًم٘مرفمل. رواه أسمق داود ذم 

ًمألًم٤ٌمين:  شصحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، واًمؽمُمذي يمام ذم 44415 - 4414يّمٞم٥م احلد ح

(، يمام ذيمر إًم٤ٌمين 541(، ورُمز ًمف سم٤مًمّمح٦م، واسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ: )1649/ك، اًمًػم، ح2/114)

(، واسمـ إؾمح٤مق 312 - 5/311)و (4/3111ش: )ُمًٜمده»، وأمحد ذم شصحٞمح اًمؽمُمذي»ذم 

(، سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح، وهق ٟمٗمس 77 - 2/76(، واسمـ ؾمٕمد: )3/337) سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ، اسمـ هِم٤مم:

.
ِ
 ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق ورواه همػم َه١ُمٓء

(، وذم هذا ي٘مقل 1766، ح3/1388(، وُمًٚمؿ: )4128(، ح15/212ش: )اًمٗمتح»اًمٌخ٤مري، ( 3)

 {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ}اهلل شمٕم٤ممم 
 [.27]ؾمقرة إطمزاب: 

(، شمرُج٦م 2/47ش: )آؾمتٞمٕم٤مب»اًمؼم ذم  (، واسمـ قمٌد5/29ك )ش ؾمػمشمف»ذيمره قمٜمف اًمِم٤مُمل ذم ( 4)

 (.2/523) سمـ زيد، ذيمره ُمٕمٚمً٘م٤م، وذيمره اًمقاىمدي: ؾمٕمد

 (.675 - 2/674ش )اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م:»و (،5/29ش: )اًمًػمة اًمِم٤مُمٞم٦م»(. واٟمٔمر 2/523)( 5)
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ـَ قم٤ٌمدة  ؾَمٕمدط اهلل  سَمٕم٨َم رؾمقل -1 ٤مم سم٤ًٌِمي٤م ًمٞمٌٞمٕمٝمؿ  ڤسم إمم اًمِمَّ

 ويِمؽمي ِبؿ ؾمالطًم٤م وظمٞماًل.

ُُجٚم٦ًم ُِمـ  ڤسمـ قمقف  اًمرمحـ سمـ قمٗم٤من وقمٌد اؿمؽمى قمثامن -2

 اًم٤ًٌمي٤م... اًمخ، ويٛمٙمـ اجلٛمع سملم هذه إىمقال اًمثالصم٦م سم٠من ذًمؽ يمٚمف ىمد طمدث.

سمـ ظمٜم٤موَم٦م، وأؾْمٚمٛم٧م،  سمِٜم٧م قمٛمرو ًمٜمٗمًف ُِمـ ٟم٤ًمئٝمؿ َرُي٤مٟم٦مط هلل ا واصٓمٗمك رؾمقل

 .(1)وِهل ذم ُمٚمُؽ َيٛمٞمٜمف ويم٤من ذًمؽ سم٤مظمتٞم٤َمِره٤مط اهلل  وىمد شُمقذم قمٜمٝم٤م رؾمقل

 :خًت املذ١ٜٓ َٔ ايٝٗٛد 

سمٜمل ىمرئم٦م ظمَٚم٧ِم اعمَديٜم٦م ُمـ اًمقضُمقد اًمَٞمٝمقدي، وص٤مرت ظَم٤مًمَّم٦م  سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم

اظمٚمٞم٦َّم ُِمـ قمٜمٍم ظمٓمر، ًمَديف اًمُ٘مدرُة قَمغم اعم١ماَُمرة ًمٚمُٛمًٚمٛملم، وظمٚم٧م اجلٌَٝم٦ُم ا ًمدَّ

ؾ ذم ُيقد سم٠من َيٙمقن  ل وشم١مُمِّ واًمَٙمٞمِد واعمَٙمر، واوٛمَحؾَّ طِمٚمُؿ ىمريش ٕهن٤م يم٤مٟم٧م شمٕمقِّ

هَلؿ ُمقىمٌػ ِود اعمًٚمٛملم، واسمتٕمد ظمٓمر اًمٞمٝمقد اًمذي يم٤من يُٛمدُّ اعُمٜم٤موم٘ملم سم٠مؾم٤ٌمب 

ة.. إن مح٤مي٦م اجلٌٝم٦م اًم داظمٚمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م اإِلؾْمالُمٞم٦م ُمـ اًمَٕم٤مسمثلَِم َُمٜمٝم٩ٌم اًمتَّحريض واًمُ٘مقَّ

 .(2)َٟمٌقي يمريؿ رؾَمٛمف احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك ًمألُم٦م اعمًٚمٛم٦م

اسمٓم٦م وآسة اًمقٓء واًمٜمٍمة سملم اعمٜم٤موم٘ملم واًمٞمَّٝمقد، إٓ أٟمَّٜمل مل  ٚم٦م واًمرَّ وُمع قُمٛمؼ اًمّمِّ

ػمة وٟمحقه٤م إؿم٤مَرًة شَمذيمُر ُمقىمًٗم٤م واوحً  ًِّ ؿمَٗم٤مقم٦ًم  ٤م أوأضمد ومٞمام سملم يَدي ُِمـ ُمّم٤مدر اًم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه اسمـ  (، وًمٙمٜمف يت٘مقى سم٤معمت٤مسمٕم٦م، وم٘مد3/339) رواه اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمرؾمؾ، اسمـ هِم٤مم:( 1)

( سم٢مؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت ُيت٩م ِبؿ ُم٤م قمدا اًمقاىمدي، وىمد قمده٤م ُمـ زوضم٤مت 8/131ؾمٕمد: )

(، وقمده٤م اسمـ 2/592ش: )اًمت٤مريخ»(، واًمٓمؼمي ذم 521 - 2/521، واًمقاىمدي: )طاًمرؾمقل 

، شاإلص٤مسم٦م»(، ِب٤مُمش 4/319اًمؼم: ) ، ٓسمـ قمٌدشآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»اًمؼم،  قمٌد

 .ط( ذم زوضم٤مت اًمرؾمقل 4/319) ، ٓسمـ طمجر:ش٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦ماإلص»واسمـ طمجر: 

دار اًمتقزيع  -اًم٘م٤مهرة  -(. ُمٍم 2/279ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداث»( 2)

 هـ. 1422واًمٜمنم اإِلؾْمالُمٞم٦م. ط إومم 



  
63 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
سَمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع وسمٜمل اًمٜمْمػم. إٓ  ؾمٚمقل ذم طَمؼِّ  ًمٌٜمل ىمرئم٦م، يمام يم٤من اًمِم٠مُن ُِمـ اسمـ

ػمة، أؿم٤مروا ومٞمف إمم أن اًمٜمِّٗم٤مق ـم٠مـم٠م رأؾمف واْٟمَزوى  ُم٤م ًِّ يَم٤من ُِمـ يمالم ًمٌٕمض يمت٤َّمب اًم

ُـّ أن َُمّمػم ٞمٜم٘م٤مع سمٜمل ىمَ  سمٜمل ىمرئم٦م ؾمٞمٙمقن شمًٌٕم٤م عمّمػم ظم٤مئًٗم٤م ذًمٞماًل، ظم٤مص٦م وأٟمَّف يم٤من ئم

وسمال ؿمؽ أن  ،(1)وسمٜمل اًمٜمِْمػم ُِمـ اجلالء، ومٙم٤مٟم٧م اعمٗم٤مضم٠مة أن اًم٘متؾ يم٤من ُمـ َٟمّمٞمٌِٝمؿ

ؾمٚمقل، احلَنة وإمل: طمَٞم٨ُم مَل  هذا احلَدث أوىَمع ذم ٟمٗمقس اعمٜم٤َموم٘ملم، وظمّمقًص٤م اسمـ

 ي٘مٍمون.. يٌؼ هلؿ ُمـ ومٚمقل اًمٞمٝمقد ُمـ يٛمدهؿ ذم اًمٖملِّ صمؿ ٓ

 سمٜمل ىمرئم٦م يٕمقد إمم طمداث هَمزَوةؾمٚمقل قمـ ُمنح أ وًمٕمؾ شمقاري اسمـ: 

َ٘مٝم٤م اعمًٚمٛمقن ِم٤َّم ضَمٕمٚمٝمؿ أقمزَّ وأُمٙمـ وأؾْمَٛمك 1 . آٟمتّم٤مرات اعمُتقاًمَِٞم٦م اًمتل طم٘مَّ

 وأقمغم، ىَمقي٧م هَلؿ ؿَمقيم٦م، وظمٗمَ٘م٧م هَلؿ َراي٦م سمِٗمْمؾ ُمـ اهللِ ومتٙملم.
. اعمٜم٤موم٘مقن ُمـ أطْمَرص اًمٜم٤َّمس قمغم طَمٞم٤مة، ومٚمٕمٚمٝمؿ ًمق فَمَٝمروا سمٛمقىمػ ضمكِمٍّ 2

ف، أو سمٜمل ىمرئم٦م: ؿَمٗم٤مقم٦م أو اوح ذم ؿم٠منوَ  ًَ قمغم  وؾم٤مـم٦م أن َيٚمح٘مٝمؿ اعمَّمػم َٟمٗم

َؼ  أىمؾِّ شَم٘مديٍر ُيٕمزًمقا قمـ اعمجتٛمع اإِلؾْمالُمل يم٤مُماًل، وذم هذا حَتٞمِّٞمد هَلؿ وًمـ يتح٘مَّ

 هَلؿ يمثػم ِم٤َّم َيرهمٌقن ُمـ اًمٙمٞمد واعمٙمر واخلديٕم٦م... اًمخ.

ثري٥ِم واًمتَّٕمٜمٞمػ يمٚمام أطمدث طمدصًم٤م ؾمٚمقل ىمد ٓىم٤مُه ىَمقُمف سم٤مًمتَّ  . صمؿَّ إن اسمـ3

سمٜمل ىمرئَم٦م ومٕماًل ًمُرسمَّام ظمن ُجققًم٤م  وَمٕمؾ ؿمٞمًئ٤م، ومٚمق أطَمدث ذم ُمنح أطمداث أو

 يمثػَِمة ُمـ أشم٤ٌمقمف وسمٜمل قمِمػمشمف وىمقُمف.

ٌَف -4 سمٜمقىمرئم٦م ؾمٌَ٘مف ضَمالء ـَم٤مئٗمَتلم ُمـ اًمَٞمٝمقد، ومٙم٤من  صمؿ إن اجُلرم اًمِذي ارشَمٙم

، أُم٤م طاهلل  اًمقوم٤مء سمٕمٝمِدهؿ اًمذي واصم٘مقا قمٚمٞمف رؾمقليم٤مومًٞم٤م أن يتٕمٔمقا سمف ويٚمتزُمقا 

 وىَمد ظم٤مٟمقا وهمدروا ومٙم٤من ضمزاؤهؿ أؿمد، وقم٘مقسمتٝمؿ أٟمٙمك.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ُمٕملم اًمًػمة»يٜمٔمر ( 1)  هـ.1422ط اًمث٤مًمث٦م  -اعمٙمت٥م اإِلؾْمالُمل  –(، ًمّم٤مًمح اًمِم٤مُمل. سمػموت 328ش: )ُم
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 ُمقىمٗمف ُمـ هَمزَوة احلديٌٞم٦م -8

ػمة قمغم شمًٛمٞمتٝم٤م همزوة ًِّ  اًم
ِ
صملم وقمَٚمامء ُِمـ أضمؾ َذًمؽ  ،(1)اشمٗمؼ ُجٌع ُمـ اعمحدِّ

ـَ َُمقىمػ اسمـ ّل  ضِملء ِِب٤م هٜم٤م وٛم ، وَهذه اًمَٖمزَوة مل شمًٓمِّر ط ؾمٚمقل ُِمـ هَمزوات اًمٜمٌَّ

ُمقىمًٗم٤م سم٤مرًزا ٓسمـ ؾمٚمقل ُمٜمَٝم٤م، ؾِمقى  -قمغم طمدِّ قِمٚمٛمل-ًَمٜم٤م يُمت٥م اًمًػمة وٓ همػمه٤م 

سمـ ؾمٚمقل ىم٤مئٚم٦م ًمف: إن ؿِمئ٧َم أن شمٓمقف  اهلل ُذيمر ُمـ ؿم٠من إرؾم٤مل ىمريش إمم قمٌد ُم٤م

ّل  وم٤مٟمتٗمخ سمِذًمؽ ، ڤوأصح٤مسمف ط سم٤مًمٌٞم٧م ومَٚمؽ َذًمؽ، َُمع أهن٤م ُمٜمٕم٧م اًمٜمٌَّ

سمدت يمؼمي٤مُؤه اعُمّمٓمٜمٕم٦م وهمٓمرؾمتف احل٤مىمَدُة ورهَم٥م ذم ذًمؽ، إٓ أن اسْمٜمف ؾمحره و

مل يُٓمْػ سمف، ومل يزل سمف ط اهلل  يَمٞمػ شمٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م ورؾمقل: وىم٤مل ڤُمٜمٕمف 

 .(2)طمتك قمدل سمف قمـ رهمٌتف.

اهلل  ذم احلُديٌَِٞم٦م عم٤َّم َدقم٤مه رؾمقل ڤوهذا اعمقىمػ يذيمرٟم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ قمثامن 

ن وأذاِف ىُمريش، خيؼمهؿ أٟمف مَل ي٠مت حِلرٍب، وأٟمف إٟمَّام ضَم٤مء ، ومٌٕمثف إمم أب ؾُمٗمٞم٤مط

 زائًرا هلذا اًمٌٞم٧م، وُمٕمٔماًم حِلرَُمتف.

٦م، وَمٚم٘مٞمف أسم٤من»ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق:  سمـ اًمٕم٤مص طِملم  سْمـ ؾَمٕمٞمد ومَخرج قمثامن إمم ُمٙمَّ

 اهلل دظمؾ ُمٙم٦م، أو ىَمٌؾ أن يدظمٚمٝم٤م، وَمَحٛمٚمف سملم يديف صُمؿَّ أضم٤مَره طمتك سمٚمََّغ رؾم٤مًم٦م رؾمقلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4179و 4178و 4155، اعمٖم٤مزي، سم٤مب هَمزَوة احلديٌٞم٦م، طمدي٨م رىمؿ: )شومتح اًم٤ٌمري»اٟمٔمر ( 1)

-2/269) 175ش: أب ؿمٞم٦ٌم ُمّمٜمػ اسمـ»و ،174(، 6/163ش: )صحٞمح ُمًٚمؿ»و (،4181و

 ، ٓسمـ إصمػم:شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»و (،7/171-5/178) ، ًمٚمٌٞمٝم٘مل:شاًمًٜمـ اًمٙمؼمى»و (،8/515

 (، ًمٚمقاىمدي.1/227ش: )اعمٖم٤مزي»و (،1/351، ٓسمـ إصمػم: )شًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخا»و (،1/52)

ش: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م»هذه اًمرواي٦م مل شمذيمره٤م يمت٥م اًمًػمة ومٞمام اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف همػم يمت٤مب ( 2)

سمـ  سمـ قمٌداهلل اهلل ( د/حمٛمد أسمق وم٤مرس، وهل سمح٤مضم٦م إمم ُمزيد حت٘مٞمؼ، وإن يم٤من ومٕمؾ قمٌد453)

 ُم٘مدم قمٜمده قمغم يمؾ أطمد. طاهلل  سم٠مسمٞمف ًمٞمس سمٛمًتٖمرب، ومرؾمقل ڤؾمٚمقل سمـ  أب
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وَُم٤م  طاهلل  ، وم٤مٟمٓمٚمؼ قمثامن طمتك أشمك أسَم٤م ؾمٗمٞم٤من وقمٔمامء ىُمريش، ومٌٚمََّٖمٝمؿ قمـ رؾمقلط

إًمٞمٝمؿ: إْن ؿِمئ٧م أن شمٓمقَف  طاهلل  أرؾَمٚمف سمف، وم٘م٤مًمقا ًمٕمثامن طملم ومرغ ُمـ رؾم٤مًم٦م رؾمقل

تف ىُمريش طاهلل  سم٤مًمٌٞم٧ِم وَمٓمػ. وَم٘م٤مل: َُم٤م يُمٜم٧م ٕومٕمؾ طمتَّك َيٓمقف سمِف َرؾمقل ًَ ، واطمَتٌ

 .(1)شسمـ قمٗم٤من ىمد ىمتؾ واعمًٚمٛملم أن قمثامن طاهلل  َرؾُمقل قمٜمده٤م، ومٌَٚمغ

ـَ  أُم٤م اًمذي ٓ ؾَمٚمقل ىمد َزاده طمٜمً٘م٤م وهمٞمًٔم٤م وطمنًة وأعم٤ًم  ؿَمؽَّ ومٞمِف وٓ ري٥َم أنَّ اسم

ّل  ُم٤م ذم احلديٌٞم٦م، إذ اًمٜمِّٗم٤مق يٌح٨م دائاًم قمـ  طيم٤من ُمـ ُمّم٤محل٦م ىمريش َُمع اًمٜمٌَّ

 آرسمف.ؿمَجَرة يتًٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م وريمـ ي٠موي إًمٞمف ًمٞمح٘مؼ ُم

٤م  ٤م اًمٞمٝمقد وم٘مد شمؿ ضَمالء ـم٤مئٗمتلم ُِمٜمٝمؿ وإقمامل اًمًٞمػ ذِم رىم٤مب اًمث٤مًمث٦م، وأُمَّ وم٠مُمَّ

ّل  قمغم ووِع احلَرب سمٞمٜمٝمؿ قمنم ؾمٜملم. ذم هِذه اًمٗمؽمة  طاعمنميمقن وم٘مد ص٤محلُقا اًمٜمٌَّ

ـُ  أس  ؿمٕمر اسم ٤مب ىمريش أنَّ اًمرَّ ًَ ؾمٚمقل وطمزسُمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ًمَٓم٤معم٤م قمٛمٚمقا حِل

ٗمٙمر ىمد شمقىمَػ قمـ إُمدادهؿ سم٤معم٤َمل واخلؼمات، وُمـ صَمؿَّ َوٕمٗمقا ومخدت اعمُدسمر واعمُ 

 .(2)سمٜم٦ًٌم يمٌػمة ومِتٜمُتٝمؿ
ؾمٚمقل اًمٕمَدائٞم٦م، سمؾ وجيِٝمُض ضَمٜم٤مطمٞمف  يمؾُّ َهذا ي٘مٓمع اًمٓمريؼ قمغم أطْماَلم اسمـ

اًمٚمذيـ يم٤من َيٓمػم ِبام: اًمٞمٝمقد واعمنميملم، وإْن يم٤من قمدو اهلل مَل يٞم٠مس ومل َيْرقمقي، سمؾ 

ڦ }وٓ َيزال ُي٤مول ويَّم٤مِول إمم آظمر رَُمٍؼ يَمام ؾمٞم٠مي، وًمٙمـ دون ضمدوى َزال  ٓ

 .[81 ]ؾمقرة يقٟمس: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
 ؾمٚمقل ُمـ هَمزَوة ظمٞمؼم: ُمقىمػ اسمـ -9

٤مسمِٕم٦م ًمٚمٝمجرة ًَّ ٜم٦َم اًم ًَّ ٌُٝم٤م أنَّ َُيقد ،(3)يم٤مٟم٧م َهِذه اًمِٗمل اًم سمٜمِل اًمٜمَّْمػم  ويَم٤من ؾَمٌ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ هِم٤مم»( 1) صمر»(، و2/315) ش:ؾمػمة اسم ٟمػ»(، و2/119، )شقمٞمقن ٕا  (، وهمػمه٤م4/45ش: )اًمروض ٕا

 (، د/حمٛمد أسمق وم٤مرس.453ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م»( 2)

 (.3/244) ، ٓسمـ يمثػم:شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»و (،3/317ش: )زاد اعمٕم٤مد»(، و7/464ش: )ومتح اًم٤ٌمري»( 3)
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٤م ذِم ظَم٤مسم٧م فُمٜمقهُنؿ وظَم  ًً ا رئٞم ًَئ٧م آَُم٤مهُلؿ عم٤َّم َهزم اهلُل إطمزاَب، ويم٤مٟمقا قُمٜمٍُمً

د  واعُم١مُمٜملم، وىمد يَم٤مٟمقا ُمـ ىَمٌؾ ىَمد اْٟمَح٤مزوا عم٤َّم شمؿَّ ضَمالؤهؿ إمم  طشَم٠مًمٞمٌِٝمؿ قمغم حمَٛمَّ

سمٜمِل اًمٜمَّْمػم وَرُوقا سمِقٓيتٝمؿ قمَٚمٞمِٝمؿ  ظَمٞمؼم: طَمٞم٨م دان َُيقد ظَمٞمؼم ًمَِزقم٤مُم٤مت

سمـ أظمٓم٥م، ِم٤َّم ضَمٕمٚمٝمؿ يِمٙمٚمقن ظَمٓمًرا قمغم  ٘مٞمؼ ويمٜم٤َمٟم٦م أظمٞمف وطُمٞملسمـ أِب احلَ  يمًاّلم

غ اعمًٚمٛمقَن سَمٕمد صٚمح احلَديٌَِٞم٦م ًمِتّمِٗمٞم٦م ظمٓمر ُيقد  (1)أُمـ اعَمديٜم٦م وطمدوده٤م ومتٗمرَّ

ّل  ظمٞمؼم اًمذيـ ٓ إمم ظمٞمؼم  طُي١مُمـ ضم٤مٟمٌٝمؿ وٓ ُيٓمٛم٠منَّ إمم ضمقارهؿ، وم٤ًمر اًمٜمٌَّ

ة وم ، إِٟم٤َّم »: ۴٘م٤مل وسم٤مهم٧م اًمٞمٝمقد ومٞمٝم٤م قمغم طملم هِمرَّ اهلُل َأيْمؼَمُ ظَمِرسَم٧ْم ظَمٞمؼَْمُ

ـَ  ٤ٌَمُح اعُمٜمَْذِري ٤مَء َص ًَ ٤مطَم٦ِم ىَمْقٍم وَم ًَ  .(2)شإَِذا َٟمَزًْمٜم٤َم سمِ

ا شمٚمق أظمر سَمٕمد أن طمقسوا ومٞمٝم٤م أي٤مًُم٤م.. إٟمَّف احلؾ َوشَم٤ًمىمٓم٧م طمّمقُن ظمٞمؼم واطمدً 

٦م َُيقد ٟم٘مْم٧م اًمٕمٝمقد، إْذ ٓ جُيدي ُمَٕمُٝمؿ  اًمقطمٞمد واًمٕمالج اًمٜم٤َّمضِمع ذِم اًمتٕم٤مُمؾ َُمع أُمَّ

٦م وٓ ىمٞم٤مم هَلؿ سمِٛمٞمث٤مٍق،  طمٚمقل ؾمٚمٛمٞم٦م وٓ ُُمٗم٤موَو٤مت َدوًمٞم٦َّم، ومال ووم٤مَء هَلؿ سمذُمَّ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ }وَصدق اهلل: 

 .[75 ]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ٝمؿ أصدُق إٟم٤ٌمًء ُمـ اًمُٙمت٥م.. وم٤مجلاَلء وُمٓم٤مردة ومٚمقهلُْؿ واؾمتئّم٤مُل  ٞمػ ذم طَم٘مِّ ًَّ وم٤مًم

ٜم٧َم ؿم٠مومتٝمؿ هق اعمًَٚمُؽ إْوطمد واحلَؾُّ إؾْمٚمؿ ُمع أطمٗم٤مد اًم٘مَرَدِة واخلٜم٤مزير.. وًم٘مد شمْمٛمَّ 

ؾُمقرة )اًمٗمتح( اًمتل ٟمزًم٧م سَمٕمد احلُديٌِٞم٦م وقمًدا سمَٗمتْح ظَمٞمؼم وطمٞم٤مزة أُْمَقاهل٤م همٜمٞمٛم٦ًم ًمٚمٛمًٚمٛملم، 

﮶ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ﮵   ﮴  ﮳  ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮼﮽  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸   .[21 ]ؾمقرة اًمٗمتح: {﮷ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/319ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م»( 1)

 (.611، طمدي٨م سمرىمؿ: )شومتح اًم٤ٌمري»( 2)
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ؿ أقمثْر ًمف إٓ قمغم ُمقىمٗملم اصمٜملم وًمٚمَٕمقَدة ٓسمـ ؾمٚمقل وَُمقىِمٗمف ُمـ هذه اًمٖمزوة، ومٚمَ 

ٛمف ووم٤مًء وصٚم٦م ُمٜمُف إلظمقاٟمف اًمٞمٝمقد، وُمقىمٌػ قم٤ممٌّ  د هَنض سمف وشمزقمَّ أطَمُدمه٤م ظم٤مٌص حمدَّ

 ُهق داظمٌؾ ومٞمف وٛمٜم٤ًم..

 :ٍٚفأَا املٛقف األ 

ىمّمد  طومُٝمق ىمٞم٤مُُمف سم٢مرؾم٤مل رؾم٤مًمتِِف أصمٛم٦م إمم َُيقد ظمٞمؼم: ُيٕمٚمِٛمٝمؿ ومٞمَٝم٤م أن حمٛمًدا 

شمٙمؿ  ىمّمديمؿ وهق ُمتقضمف إًمٞمٙمؿ، ومُخذوا طمذريمؿ وٓ ََّت٤مومقا ُمٜمف، وم٢منَّ قَمدديمؿ وقمدَّ

ل ٓ طيمثػمٌة وىمقم حمٛمد  ؾمالح ُمٕمٝمؿ إٓ ىمٚمٞمؾ، ومٚمامَّ قمٚمؿ أهؾ  ذذُم٦م ىمٚمٞمٚمقن قُمزَّ

وهنؿ ٕهنؿ  سمـ أب احل٘مٞمؼ، وهقذة ظمٞمؼم أرؾَمٚمقا يمٜم٤مٟم٦م سمـ ىمٞمس إمم همٓمٗم٤من، يًتٛمدُّ

ًٚمٛملم، وذـمقا هلؿ ٟمّمػ صماَمر ظَمٞمؼم يم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مء ُُيقد ظمٞمؼم وُُمٔم٤مهريـ هلؿ قمغم اعم

 .(1)إْن هؿ همٚمٌقا اعمًٚمٛملم

٤م ظمٞم٤مٟم٦م واوح٦ٌم ُمـ اسمـ ؾمٚمقل، وضم٤مؾمقس ًمِّم٤مًمح اًمٕمدو اعمؽمسمِّص  إهنَّ

ؾمٚمقل اًمذي شمٚمؽ ُمث٤مًمٌف وخم٤مزيف وىم٤ٌمئحف وُمٕم٤ميٌف وَمُخُٚم٘مف  سم٤معمًٚمٛملم.. ًمٙمٜمف اسمـ

 ُمالزم ًمٚمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م.

 اعمقىمػ اًمث٤مين: 
ې ى ى ائ ائ ەئ }مم: ُم٤م ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤م

ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

]ؾمقرة  {ىئ ی ی یی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

هؿ  ،{وئ وئۇئ}ومَ٘مد أوَرَد سمٕمض اعمٗمنيـ أنَّ اًمذيـ ىم٤مًمقا: . [15 اًمٗمتح:

ٛمقا أن رومَض اعم١مُمٜملم ًمٚمُخروج ُمَٕمٝمؿ إمم ظمٞمؼم إٟمَّام هق طمًًدا ُمٜمٝمؿ اعمُٜم٤موم٘مقن، َوَزقم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ًمٚمٛم٤ٌمريمٗمقري.366-365ش: )اًمرطمٞمؼ اعمختقم»( 1)
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 .[15 ]ؾمقرة اًمٗمتح: {يئ جب حب خب مب ىب}: (1)ًمَٙمٞمال ينميمقهؿ ذم همٜم٤مئٛمٝم٤م

ُذيمر ًمٗمظ  وم٤مإلؿم٤مرة هٜم٤م ًمٕمٛمقم اعمٜم٤موم٘ملم، وِم٤َّم دَمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمِف أٟمَّف ُمتك ُم٤م

ذم طمؼِّ اعمٜم٤موم٘ملم وم٢منَّ اخلٓم٤مب ُمتقضمف  ،{ۇئ}يمٚمٛم٦م:  سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع أو اًمٜمٗم٤مق

 اسمتداًء ٓسمـ ؾمٚمقل وطِمزسمف ُمـ وَرائف.

ّل  وسملَم قَمدو ط وهذا ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم قُمٛمقًُم٤م، وم٢مذا قمٚمٛمقا أنَّ اعمقاضمٝم٦م سملم اًمٜمٌَّ

قيم٦م: ـَمٛمٕمقا ذم اعمِم٤مريم٦م، ٓ ـْ ؿَمٖمًٗم٤م  ؾمٝمؾ اعمٜم٤مل َوٕمٞمِػ اًمِمَّ
َرهْم٦ٌم ذم اجلٝم٤مد، وًمٙمِ

ٜمٞمٛم٦م واًمٜمٞمؾ ُمٜمٝم٤م، وظمٞمؼم يم٤مٟم٧م ُِمـ َهذا اًم٘مٌٞمؾ إْذ سمٚمَٖمُٝمؿ أنَّ اهلل ىمد وقمد هَمٜمٞمٛمَتٝم٤م سم٤مًمٖم

ّل  ّل ط اًمٜمٌَّ ٌَف ُمـ أضْمؾ َذًمؽ ردَّ اًمٜمٌَّ سمٕمض إقمراب اًمذِيـ َّتّٚمٗمقا قمـ ط وصح

٤م  َٓ »: احلديٌٞم٦م أن خيرضمقا ُمٕمف ىم٤مئاًل هلؿ ٦ًٌَم ذم اجِلَٝم٤مِد، َأُمَّ َّٓ َرهْم اًمَٖمٜمِٞمَٛم٦ُم ََّتُْرضُمقا َُمِٕمَل إِ

 .شوَماَل ُأقْمٓمِٞمُٙمْؿ ُِمٜمَْٝم٤م ؿَمْٞمًئ٤م

ـَ ٓط وىمد أَراد اعمّمٓمٗمك  ٌَلمِّ هلؿ أٓ طَم٤مضم٦م ًمف إمم اًمذي هؿَّ هَلؿ إٓ اًمٖمٜمٞمَٛم٦م  أن ي

. طمتَّك صدق ومٞمٝمؿ أهنؿ ىمقم ي٘مٚمِّقن قِمٜمد اًمٗمزع ويٙمُثُرون .(2)ٍَمة اإِلؾْمالمُدون ٟمُ 

 قمٜمد اًمٓمٛمع.

ّل  : قمـ أن ي٠مَذن هَلؿ، وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ۴وضم٤مء اًم٘مرآن ٟم٤مهًٞم٤م اًمٜمٌَّ
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ }

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی 

 .[15 ]ؾمقرة اًمٗمتح: {جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

وٓهَمْرَو أن يٙمقن ؿم٠من اًمٜمٗم٤مق ىمد اُمتدَّ اظمٓمٌقـُمف واٟمداح ومْٙمُره طمتك شمٚمٌس سمِف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ٕب سمٙمر اجلزائري.4/115ش: )أين اًمتٗم٤مؾمػم»و (6/495ش: )ومتح اًم٘مدير»( 1)

ط  -دار اًم٘مٚمؿ  –(، ٕب ؿمٝم٦ٌم. دُمِمؼ 2/414ش: )وقء اًم٘مرآن واًمًٜم٦ماًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم »( 2)

 هـ.1424 –اًم٤ًمسمٕم٦م 
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ }: سمٕمض إقمراب سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 .[111 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڍ ڌ ڌ ڎ

وُِمـ اًمَ٘مقم اًمذيـ طَمقل َُمديٜمتُِٙمؿ ُمـ إقمراب ُُمٜم٤مومِ٘مقن، »: ىم٤مل اإلُم٤مُم اًمٓمَّؼمي

]ؾمقرة  {ڃ ڃ ڃ}وُِمـ أهؾ َُمديٜمتُِٙمؿ أيًْم٤م أُمَث٤مهلؿ أىمقام ُُمٜم٤مومُ٘مقن: 

اد: ُمزيٜم٦م وضمٝمٞمٜم٦م وأؾمٚمؿ . ىمٞمؾ: إنَّ اعُمر.(1)ُمرٟمقا قمٚمٞمف ودرسمقا سمف: أي، [111 اًمتقسم٦م:

 .(2)شوهمٗم٤مر وأؿمجع

  بعذ خٝرب: طتٛايت بعذ ريو غضٚات املصطف٢ 

٦م، صُمؿَّ ضم٤مءت هَمزَوة طمٜملم، صمؿ هَمزَوة اًمٓم٤َّمئػ،  ومٙم٤مٟم٧م هَمزَوة ُُم١مشَم٦م، صُمؿَّ هَمزَوة ومتح ُمٙمَّ

واًمتِل يم٤مٟم٧م اُمتداًدا ًمَٖمزَوة طُمٜملم: ذًمؽ أن ُمٕمٔمؿ ومٚمقِل َهَقازن وصَم٘مٞمػ دظمٚمقا اًمٓم٤َّمئػ 

ٜمقا َِب٤م، وم٤ًمر اعمّمٓمٗمك  -سمـ قمقف ُم٤مًمؽ-ع اًم٘م٤مِئد اًمٕم٤مم ُم سمٕمَد  ۴وحتّمَّ

وقِمٜمد  ،(4)وطَم٤مسهؿ ُمدًة يَم٤مٟم٧م أرسمٕملم يقًُم٤م، يمام روى ُمًٚمؿ ،(3)وَمراهمف ُمـ طمٜملم

ػم ظِمالف ذًمؽ وم٘مٞمؾ: قمنميـ يقًُم٤م. وىمٞمؾ: سمْمٕم٦م قمنم... اًمخ ًِّ  .(5)أهؾ اًم

ة َُمراُم٤مت وُُم٘م٤مَذوم٤مت أ صٞم٥َم ظِمالهل٤م ٟمٗمٌر ُِمـ اعُمًٚمٛملم، ووىَمٕم٧م ظِمالل هِذه اعُمدَّ

ّل ، ڤوىُمتؾ ُمٜمُٝمؿ اصْمٜم٤م قمنم صح٤مسمًٞم٤م  . يمؾ .(6)هلؿ اعمَٜمْجٞمؼ طوٟمّم٥م اًمٜمٌَّ

 هذا ُمِمٕمٌر سم٠مهن٤م هَمزَوة َدار ومٞمٝم٤م رطَمك ىمت٤مل وطمّم٤مر..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.14/441) ش:شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼمي»( 1)

 (.8/241ش: )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 2)

 (.417- 416ش: )اًمرطمٞمؼ اعمختقم»( 3)

 (.1159أظمرضمف ُمًٚمؿ، سمرىمؿ: )( 4)

 (.8/45ش: )ومتح اًم٤ٌمري»( 5)

 (.417: )شاًمرطمٞمؼ اعمختقم»( 6)
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٦م وُُم١مشم٦م وطُمٜملم واًمٓم٤مئػ، مَل يٙمـ ًمٚمُٛمٜم٤موم٘ملم  هذه اًمٖمزوات إرسمع: هَمزَوة ُمٙمَّ

 -ومٞمام أقمٚمؿ-ُمقىمػ ُيًجؾ  أشم٤ٌمقمف َدوٌر ُيذيمر أو أو ؾمٚمقل زقمٞمٛمٝمؿ ومٞمٝم٤م ؾمقاًء اسمـ

ضمرت سمف قم٤مدة اعمٜم٤موم٘ملم اًمتل يمِمػ اهلل ظمٌٞمئتٝم٤م ذم ُٟمٗمقؾمٝمؿ، أٓ وهل:  ؾِمقى ُم٤م

﮾ ﮿ ﯀ ﯁          }

 .[121 ]ؾمقرة آل قمٛمران: {      ڭ ڭ ڭ

ّل يم إٓ ُم٤م سْمـ ُمًٕمقد  اهلل ًمٖمٜم٤مئؿ طُمٜملم، ومٛمـ طَمدي٨م قمٌدِ ط ٤من َيقم شَمقزيِع اًمٜمٌَّ

ٟم٤مؾًم٤م ذم اًمِ٘مًٛم٦م: وم٠مقمٓمك ط اهلل  ومٚمامَّ يَم٤من يقم طُمٜملم آصمَر َرؾمقل: ىم٤مل ڤ

سمـ طمّمـ ُمثؾ ذًمؽ، وأقْمَٓمك أٟم٤مؾًم٤م  سمـ طَم٤مسمس ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمِؾ، وأقمٓمك قمٞمٞمٜم٦م إىمَرع

واهلل إن هذه اًم٘مًٛم٦م : وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ أذاف اًمٕمرب وآصمرهؿ يقُمئذ ذم اًم٘مًٛم٦م،

 ط.اهلل  واهلل ٕظمؼمن رؾمقل: وم٘مٚم٧م: قُمِدل ومٞمٝم٤م وُم٤م أريد ِب٤م وضمف اهلل، ىم٤مل ُم٤م

ـْ »: صمؿ ىم٤مل (1)ىم٤مل: ومتٖمػمَّ وضمٝمف طمتك يم٤من يم٤مًمٍمف. وم٠مشمٞمتف وم٠مظمؼمشمف سماَِم ىم٤مل: ىم٤مل وَمَٛم

ـْ َهَذا َيْرطَم »: صمؿ ىم٤مل: ، ىَم٤ملشَيْٕمِدُل إِْن مَلْ َيْٕمِدِل اهلُل َوَرؾُمقًُمفُ  ُؿ اهللُ ُُمقؾَمك، ىَمْد أُوذَِي سم٠ِميَْمثَِر ُِم

 واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ.. (2)أرومع إًمٞمف سَمٕمده٤م طَمديث٤ًم ضمرم ٓ ٓ: ىمٚم٧م: . ىم٤ملشوَمَّمؼَمَ 

، وُهق طاهلل  سمٞمٜماَم َٟمحـ قمٜمد رؾمقل: ڤوذم رواي٦م أب ؾمٕمٞمد اخلدري 

اهلل،  ؾمقلي٤م رَ : سمٜمل متٞمؿ، وم٘م٤مل ي٘مًؿ ىمًاًم، أشم٤مه ذو اخلَُقيٍِمة، وهق رضمٌؾ ُِمـ

ـْ »: اقمدل، وم٘م٤مل ْ َأيُم ُت إِْن مَل ٧ٌُْم َوظَمِنْ ْ َأقْمِدْل؟ ىَمْد ظِم ـْ َيْٕمِدُل إَِذا مَل َوْيَٚمَؽ! َوَُم

َدقْمُف وَم٢مِنَّ ًَمُف َأْصَح٤مسًم٤م »: ائذن زم أضب قمٜم٘مف وم٘م٤مل ڤقمٛمر : ، وم٘م٤ملشَأقْمِدل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٍمف: سمٙمن اعمٝمٛمٚم٦م هق ؿمجر أمحر ُيدسمغ سمف إديؿ، وُيًٛمك اًمدم واًمنماب إذا مل يٛمزضم٤م سوًم٤م، ( 1)

ؾمٛمع،  امحرَّ هلقل ُم٤م ۴واًمٍمف اخل٤مًمص ُمـ يمؾ رء، واعمٕمٜمك: أن وضمف اعمّمٓمٗمك 

 (، ٓسمـ إصمػم.3/46ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر»اٟمٔمر 

 (، وهمػممه٤م.1162وُمًٚمؿ سمرىمؿ: )(، 4331، سمرىمؿ: )شومتح اًم٤ٌمري»( 2)



  
71 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ِ٘مُر َأطَمُديُمْؿ َصاَلشَمُف َُمَع َصاَلِِّتِْؿ، َوِصَٞم٤مَُمُف َُمَع ِص  َٓ َُيْ جُي٤َمِوُز  َٞم٤مُِمِٝمْؿ، َيْ٘مَرُءوَن اًمُ٘مْرَآَن 

ُِمٞم٦َِّم...  ـَ اًمرَّ ْٝمَؿ ُِم ًَّ ـِ يَماَم َيْٛمِرُق اًم ي ـَ اًمدِّ  .(1). احلدي٨مششَمَراىِمٞمِٝمْؿ، َيْٛمِرىُمقَن ُِم

ّل  ٛمقا ومٞمٝم٤م قمداًم٦م اًمٜمٌَّ ُمـ اخلَقارج،  طومٝمذا ُمقىمػ ُمـ ُمقاىمػ اعمُٜم٤موم٘ملم اًمذيـ اِّتَّ

٤م ُم٤م قَمـ َُمقاىمػ ُأظمر ًمٚمُٛمٜم٤موم٘ملم ذم هذه  -قمغم ىُمّمقر سمحثل-قمدا ذًمؽ ومٚمؿ أقمُثر  أُمَّ

 ظم٧ٌم ٟم٤مرهؿ. يٕمٜمل أهنؿ ىمد اْٟمَٓمٗم٠مت ضمذوِّتؿ أو اًمٖمزوات إرسمع.. وهذا ٓ

ززززززززقَ دَكززززززززار د َمززززززززا  دَوم  َ ك دأََرَّدَ َؾززززززززَ َد

د

َ ئدد زززززززَ 
ََفزززززززاد   زززززززوَنَد د َؽئ دأَن  ززززززز ئ َو ئوه 

د (1)

د  :ؾمٚمقل ُمـ هَمزَوة شمٌقك ُمقىمػ اسمـ -11
ومِ٘ملم ذم َهذه اًمَٖمزَوة سمِِمٙمٍؾ واوٍح وؾَم٤مومٍِر سَمٕمد أن ظم٧ٌم هَلؿ َٟم٤مر ًَم٘مد سَمرز َدور اعمُٜم٤م

 وشمٙمنت ذم أيدُيؿ ٟمِّم٤ٌمل وسَم٤مءت هلؿ حُم٤موٓت قمِديدة ويَمثػمة سم٤مًمٗمِمؾ.

يٙمقن اًمَٕمقد، ويمام ىمٞمؾ ًمٕمٚمَّف اهلُدوء اًمذي يًٌؼ  وم٢مذا ِبؿ يٕمقدون يم٠مؾْمقأ َُم٤م

ٟمٞمئ٦م  ُمـ إرضم٤مٍف وََّتذيؾ، وشمقهلم اًمٕم٤مِصَٗم٦م، وم٘مد ُم٤مرؾمقا ُجٞمع ؾُمٚمقيمٞم٤مِّتؿ اًمدَّ

َح٤مب سمٌٕمض  ًِ قَمزائؿ، واؾمتٝمزاء وؾمخري٦م، وعمز ًمٚمٛمٓمَّققملم ذم اًمّمدىم٤مت، وآٟم

 اجلٞمش، واًمُ٘مٕمقد قمـ اعمِم٤مريم٦م سم٠مقمذار واهٞم٦م وأؾم٤ٌمب سم٤مـمٚم٦م... اًمخ.

ًم٘مد شمٜمٗمس اًمٜمِّٗم٤مُق ذِم هذه اًمَٖمزَوة سمِٕمٛمؼ، وأًم٘مك سمٙمؾِّ صمِ٘مٚمف، وًمٕمؾَّ ُِمـ دواقمل 

٤م أن يٌٚمٖمقا ومٞمَٝم٤م ُُمٜم٤مهؿ ذًمؽ وأؾم٤ٌمسمف أٟمف وضمدَ  ٤مٟمح٦م، وم٢مُمَّ ًَّ ه٤م اًمُٗمرص٦م إظمػمَة اًم

٤مر واهلقان يَمام ؾمٚمػ هلؿ ُمـ  ًَ ٤م أن َيٜمدطمروا ويٌقؤا سم٤مخلَ ويٕمٚمق هَلؿ سمٕمده٤م ؿَم٠من، وإُمَّ

ىمٌؾ ذم ُمقاىمػ قمديدة، وسماِل ؿمؽ يم٤من ٓسمـ ؾمٚمقل اًم٘مَدح اعمٕمغم ذم شمِٚمؽ إدَوار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمت٤مب: اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ واعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿ، سم٤مب: ُمـ شمرك ىمت٤مل اخلقارج  أظمرضمف اًمٌخ٤مري،( 1)

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمزيم٤مة، سم٤مب: ذيمر اخلقارج 6534ًمٚمت٠مًمػ وًمئال يٜمٗمر اًمٜم٤مس قمٜمف سمرىمؿ: )

 (.1164/5وصٗم٤مِّتؿ سمرىمؿ: )

 هم٥م إصٗمٝم٤مين.(، ًمٚمرا1/397ش: )حم٤مضات إدسم٤مء»( 2)



 

 

72 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ه اعمتقاصؾ وطم٘مده اعمٛمتد وقمزيٛمتف اًمدؤوسم٦م، واعمَقاىمػ اًمتل شُمٌلم ًمٜم٤م قمـ طم٘مٞم٘م٦م يمٞمد

 وم٤مًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمٕمقذ سمؽ ُمـ ضمٚمد اًمٗم٤مضمر وقمجز اًمث٘م٦م.

٧ٌَُم َهد أطمَداصمِٝم٤م َمتٝمًدا ذم  وًمٕمٔمؿ وشَمٗم٤مىُمؿ ؿم٠من اًمٜمِّٗم٤مق ذم هذه اًمٖمزوة، أطمٌ

يم٤من ُمـ  آظْمتِّم٤مر، صمؿ قمرض َُمقاىمِػ اعُمٜم٤موم٘ملم ُمـ ظمالهل٤م، ظمّمقًص٤م ُم٤م

 .(1)سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد وُمرسمط اًمٗمرس ؾمٚمقل، ومٝمق ذم هذا اعمٌح٨م اسمـ

 :٠َٚ ٚأمساؤٖا ٚأطبابٗا  تاسٜخ ايَػض

 أًّلا: أمساء الغشّٗ:

هلذه اًمَٖمزَوة ذم َرضم٥م ُمـ اًمٕم٤مم اًمت٤مؾمع ط اهلل  ظَمرج رؾمقل: هَمزَوة شمٌقك -1

. واؿْمتٝمرت َهذه اًمَٖمزَوة .(3)سمٜمْحِق ؾمت٦م أؿمٝمر سمٕمد اًمٕمقدة ُمـ طِمّم٤مر اًمٓم٤مئػ (2)اهلجري

 ٟم٦ًٌِم إمم ُمٙم٤من ُهق قَملم شَمٌقك اًمتِل اٟمتٝمك إًمٞمٝم٤م اجلَٞمُش اإِلؾْمالُمل. سم٤مؾمؿ هَمزَوة )شمٌقك(،

 ڤوأصُؾ َهذه اًمتًٛمٞم٦م ضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ، وم٘مد روى سمًٜمده إمم ُمٕم٤مذ 

ـْ »: ىم٤ملط اهلل  أنَّ رؾمقل ُٙمْؿ ًَم ٌْقك، َوإِٟمَّ شَم٠مشُمقَه٤م  ؾَمَت٠ْمشُمقَن هَمًدا إِْن ؿَم٤مَء اهلُل قَملْمَ شَم

ـْ َُم٤مِئَٝم٤م ؿَمْٞمًئ٤م طَمتَّك آِي طَمتَّك ُيْمَحل اًمٜمََّٝم٤مرُ  ـْ ضَم٤مَءَه٤م ُِمٜمُْٙمْؿ وَمال َيَٛمسَّ ُِم  .(4)ش، وَمَٛم

رد هذا وًمٚمَٖمزَوة اؾمٌؿ آظَمر ُوهق هَمزَوة )اًمٕمنة(، وىمد و: هَمزَوة اًمٕمنة -2

ث قمـ هذه اًمَٖمزَوة ذم ؾمقرة )اًمتقسم٦م(، ىم٤مل  آؾمؿ ذم اًمُ٘مرآِن اًمٙمريِؿ، طِمٞمٜمام حتدَّ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ }شمٕم٤ممم: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمٕمد آـمالع قمغم قمدد ُمـ يمت٥م اًمًػمة وضمدت أن أومْمؾ ُمـ قمرض أطمداث اًمَٖمزَوة اًمديمتقر ( 1)

، اٟمٔمر ُمـ شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداث»سمـ حمٛمد اًمّمالب( ذم يمت٤مسمف اعم٤ٌمرك  )قمكم

(525-555.) 

قي٦م ذم وقء»(، و542-14/541ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اٟمٔمر ( 2) صٚمٞم٦م اًمًػمة اًمٌٜم  (.614ص )ش: اعمّم٤مدر ٕا

 (.16/237ش: )ومتح اًم٤ٌمري»اٟمٔمر ( 3)

 (.716رىمؿ: )ش صحٞمح ُمًٚمؿ»( 4)
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ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ 

 .[117 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

َأْرؾَمٚمٜمل »: ىم٤مل ڤسمًِٜمده إمم أب ُمقؾمك إؿمٕمري  وىمد روى اًمٌخ٤مريُّ 

هَلؿ، إْذ ُهؿ َُمٕمف ذم ضَمٞمش  -أي ُمريمقسًم٤م-أؾم٠مًمف احلٛمالن ط اهلل  أْصَح٤مب إمم رؾُمقلِ 

سم٤مب هَمزَوة شمٌقك »: .. وقمٜمقن اًمٌخ٤مري هلذه اًمَٖمزَوة سم٘مقًمفشاًمُٕمَنة وهل هَمزَوة شمٌقك

 .(1)شوهل هَمزَوة اًمٕمنة

ٞم٧م ِِبذا آؾْمؿ  ة َُم٤مًم٘مد ؾُمٛمِّ ٜمِؽ، وَم٘مد يم٤مٟم٧م  ًمِِمدَّ ٚمِٛمقن ومٞمٝم٤م ُِمـ اًمْمَّ ًْ ٓىمك اعم

ٗمر ؿم٤مىًم٤م ًم٘مٚم٦م اعم١موٟم٦م وىمٚم٦م اًمدواب  ًَّ إضْمَقاء ؿمِديَدة احلَرارة واعم٤ًَموم٦ُم سمٕمٞمدة، واًم

اًمتل حتٛمؾ اعمج٤مهديـ إمم أرض اعمٕمريم٦م، وىمٚم٦ِم اعم٤َمء ذم هذا اًمًٗمر اًمٓمقيؾ واحَلرِّ 

 .(2)سمف اجلٞمش ويٜمٗمؼ قمٚمٞمفاًمِمديد، ويمذًمؽ ىمٚم٦ِم اعم٤مل اًمذي جيٝمز 

سمـ أب ـم٤مًم٥م ذم  سمـ قَمِ٘مٞمؾِ  سمـ حمٛمد اهلل اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر، قمـ قمٌد ومروى قمٌد

ظَمرضمقا »: ىم٤مل ،[117 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۅ ۅ ۉ ۉ ې}ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ضمالن واًمثالصم٦م قمغم سمٕمػٍم واطمد، وظَمرضمقا ذم طمر ؿمديد، وم٠مص٤مِبؿ  ذم هَمزَوة شَمٌقك اًمرَّ

ون َأيْمَراؿَمَٝم٤م، وينْمسُمقن  يقُمٝم٤م قَمٓمش ؿمديٌد، طمتَّك ضَمٕمٚمقا َيٜمحرون إسمِٚمٝمؿ، ومٞمٕمٍِمُ

 .(3)شُم٤مءه٤م، ومٙم٤من َذًمؽ قمنة ُمـ اعم٤مء، وقمنة ُمـ اًمٔمٝمر، وقمنة ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م

صمٜم٤م قمـ ُمدى ُم٤م وهذا اًمَٗم٤مروُق قُمٛمر سَمٚمغ اًمٕمٓمُش ُمـ اعمًٚمٛملم  سمـ اخلٓم٤َّمب ُُيدِّ

ًٓ أص٤مسمٜم٤م ومٞمف  إممط اهلل  ظَمرضمٜم٤َم َُمع رؾمقل»: ومٞم٘مقل شَمٌقك ذم ىَمٞمٍظ ؿَمديد، ومٜمزًْمٜم٤َم ُمٜمز

قمٓمٌش ؿَمديد، طمتك فمٜمٜم٤م أن رىم٤مسَمٜم٤م ؾمتٜم٘مٓمُع، طمتك إن يم٤من إطمدٟم٤م يذه٥م يٚمتٛمس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4415اًمٌخ٤مري رىمؿ: )( 1)

 (.83، ٕب وم٤مرس: ص )شاًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملم»اٟمٔمر ( 2)

 (.1139( )2/169ش: )اًمرزاق شمٗمًػم قمٌد»يٜمٔمر ( 3)
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اخلاَلء ومال يرضمع طمتك ئمـ أن رىمٌتف شَمٜم٘مٓمع، وطمتك إن اًمرضمؾ ًمٞمٜمَْحر سمٕمػمه ومٞمٕمٍم 

 .(1)شومرصمف وَمٞمنمسمف ويْمٕمف قمغم سمٓمٜمف

 هَمزَوة اًمٗم٤موح٦م -3
ذح »ذم يمت٤مسمف  $اؾمؿ صم٤مًم٨م هق )اًمٗم٤موح٦م(، ذيمره اًمزرىم٤مين وًمٚمَٖمزَوة 

ـْ طَم٘مٞم٘م٦م  ،(2)شاعمقاه٥م اًمٚمدٟمِّٞم٦م ٞم٧م ِِبذا آؾمؿ ٕنَّ َهذه اًمَٖمزَوة يمِمٗم٧م قم وؾُمٛمِّ

اعمُٜم٤موم٘ملم وهتٙم٧م أؾمت٤مرهؿ، وومْمح٧م أؾم٤مًمٞمٌٝمؿ اًمٕمداِئٞم٦َّم اعم٤َميمرة، وأطمَ٘م٤مِدهؿ اًمدومِٞمٜم٦َم، 

ح٤مسم٦م  طاهلل  حؼ رؾمقلوٟمٗمقؾِمٝمؿ اخلٌِٞمث٦َم وضمرائٛمٝمؿ اًمٌَِمَٕم٦م سم  .(3)ڤواًمّمَّ

٠َٚ ٚتاسخيٗا:  ثاْٝا: َٛقع ايَػض

٥م اًمٓمريؼ  778وأُم٤م َُمقىمع شَمٌقك ومَِمامل احِلج٤مز، يٌٕمد قمـ اعمديٜم٦م  ًَ ُمٞماًل سمَح

وم  ٚمَٓم٤من اًمرُّ ًُ اعمُٕمٌدة ذم اًمقىم٧م احل٤مض، ويم٤مٟم٧م ُِمـ ِدي٤مر ىُمْم٤مقم٦م اخل٤مِوٕم٦م ًم

ؾمقل  أنَّ »: طمجر أُم٤م شم٤مرخُيٝم٤م وم٘مد ذيمر اسمـ .(4)آٟمذاك ظمرج هلِذِه اًمَٖمزَوة ذم  طاًمرَّ

 .(5)شسمٜمحق ؾمت٦م أؿمٝمر رضم٥م ُمـ اًمٕم٤مم اًمت٤مؾمع اهلجري، سمٕمد طمّم٤مره ًمٚمٓم٤مئػ

٠َٚ فكايٛا:  ثايجا: أطبابٗا.. رنش املؤسخٕٛ أطبابا هلزٙ ايَػض

ل -1 ي٧م ُِمـ اًمِم٤مم إمم  (6)ُمـ إٟم٤ٌمطط وَصٚم٧م إٟم٤ٌمُء ًمٚمٜمٌَّ اًمذيـ ي٠مشُمقن سم٤مًمزَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/194ش: )َمٛمع اًمزوائد»اٟمٔمر ( 1)

 (.3/62(: )1393سمػموت، )–، اسمـ طمجر اًم٘مًٓمالين، دار اعمٕمروم٦م شح اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦مذ»اٟمٔمر ( 2)

 (.84ص )ش: اًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملم»اٟمٔمر ( 3)

 (.229، ًمٚمٕمٛمري: ص )شاعمجتٛمع اإِلؾْمالُمل»اٟمٔمر ( 4)

 (.16/237ش: )ومتح اًم٤ٌمري»( 5)

يرة اًمٕمرسمٞم٦م وقم٤مصٛمتٝمؿ ؿمٕم٥م ؾم٤مُمل يم٤مٟم٧م ًمف دوًم٦م ذم ؿمامزم ؿمٌف اجلز-1)إٟم٤ٌمط( يٓمٚمؼ قمغم: ( 6)

 = ؾمٚمع وشمٕمرف اًمٞمقم ب )اًمٌؽماء(.
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ٕم٧م ُجققًم٤م، وأضمٚم٧ٌم ُمٕمٝمؿ خلؿ وضمذام وهمػمهؿ ُمـ ُمًتٜمٍمة اعمَديٜم٦م: أن اًمروم َُج 

ٌَْٚم٘م٤مء ّل  ،(1)اًمٕمرب، وضم٤مءت ذم ُم٘مدُمتٝمؿ إمم اًم أن َيٖمُزَوهؿ ىَمٌؾ أن ط وم٠مراد اًمٜمٌَّ

 .(2)َيْٖمزوه

ـُ  -2 أن ؾَم٥ٌم اًمَٖمزَوة هق اؾمتَِج٤مسم٦م ـَمٌٞمٕمٞم٦َّم ًمِٗمريْم٦م اجِلٝم٤مد، وًمَذًمِؽ »: يَمثػم ويرى اسم

قمقة  قمغم ىمت٤ملِ ط اهلل  قمزم رؾمقُل  ؿ أىمرُب اًمٜم٤َّمس إًمٞمف، وأومم اًمٜم٤َّمس سم٤مًمدَّ وم، ٕهنَّ اًمرُّ

ـ اإلؾِْمالم وأهٚمِف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }إمم احلؼ ًمُ٘مرِبؿ ُم

]ؾمقرة  {پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

قاب، إو٤موم٦مً  واًمذي ىَم٤مًمف اسمـ ،[123 اًمتقسم٦م: إمِم أن إُْمَر اًمذي  يَمثػم هق إىمرب ًمٚمّمَّ

اؾمت٘مرَّ قَمٚمٞمف طمٙمُؿ اجلٝم٤مد هق ىمت٤مُل اعمنُميملم يم٤موم٦م، سمِٛمـ ومٞمٝمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ وىمٗمقا 

قمقة وفمٝمر حترؿمٝمؿ سم٤معمًٚمٛملم يمام روى أهؾ اًمًػم  .(3)شذم ـمريؼ اًمدَّ

ذيمره اعم١مرظمقن سم٠من ؾَم٥ٌَم اخُلروج هق قمزم اًمروم قمغم همزو  وٓ يٛمٜمُع َُم٤م

ؿ أْن يٙمقن هذا طم٤مومًزا ًمٚمُخروج إًمٞمٝمؿ، ٕنَّ أصؾ اخلروج اعمًٚمٛملم ذم قم٘مر داره

 يم٤من وارًدا.

٤مم، وئمٝمر َذًمؽ ضمٚمٞم٤ًّم  ًم٘مد يم٤من اعمًٚمُٛمقَن قَمغم طمذر ُمـ َملء هم٤ًمن إًمٞمِٝمؿ ُمـ اًمِمَّ

ّل  ِم٤َّم وىمع ًمٕمٛمر ، وَمٗمل ط سمـ اخلٓم٤مب، ومَ٘مد يم٤من اًمٜمٌَّ َـّ آزَم ُِمـ ٟم٤ًمئف ؿمٝمًرا ومٝمجرُه

٤من شمٜمٕمؾ اًمٜمٕم٤مل ًمٖمزوٟم٤م، ومٜمزل َص٤مطمٌل ويمٜم٤م حتدصمٜم٤م أن : صحٞمح اًمٌخ٤مري ًَّ آل هم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعمٕمجؿ »اؾمتٕمٛمؾ أظمػما ذم أظمالط اًمٜم٤مس ُمـ همػم اًمٕمرب،  - 3اعمِمتٖمٚمقن سم٤مًمزراقم٦م.  -2 =

 (.2/898ش: )اًمقؾمٞمط

ٌَْٚمَ٘م٤مُء: يمقرة ُمـ أقمامل دُمِمؼ سملم اًمِم٤مم ووادي اًم٘مرى، ىمّمٌتٝم٤م قماّمن وومٞمٝم٤م ىمرى يمثػمة وُمزارع ( 1) اًم

 (.1/489ش: )ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان»ٓمتٝم٤م ييب اعمثؾ. يٜمٔمر واؾمٕم٦م، وسمجقدة طمٜم

 (.2/165، ٓسمـ ؾمٕمد: )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»اٟمٔمر ( 2)

 (.5/3ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»اٟمٔمر ( 3)



 

 

76 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ومٗمزقم٧م  ؟أصمؿَّ هق: يقم ٟمقسمتف، وَمرضمع قمِم٤مًء وميب سم٤مِب ضسًم٤م ؿمديًدا وىم٤مل

سمؾ : ىم٤مل ؟أضم٤مءت هم٤ًمن ؟ُم٤م هق: طمدث أُمر قمٔمٞمٌؿ، وم٘مٚم٧م: ومخرضم٧ُم إًَمٞمف، وىم٤مل

 .(1)ٟم٤ًمءهط أقمٔمؿ ُمٜمف وأـمقل، ـمٚمَّؼ رؾمقل 

٠َٚ ٚحشص اسابّع  :ملؤَٓني ع٢ً ادتٗادا: اإلْفام يف ٖزٙ ايَػض

ٌُٕمِده٤م ويمثَرة ط اهلل  طم٨مَّ رؾمقُل  ح٤مسم٦م قمغم اإلٟمَٗم٤مق ذم هذه اًمٖمزوة، ًم اًمّمَّ

اعُمنميملم ومٞمٝم٤م، ووقمد اعمٜمٗم٘ملم سم٤مٕضمر اًمٕمٔمٞمؿ ُِمـ اهلل، وم٠مٟمٗمؼ يمؾ طَم٥ًم َُم٘مدرشمف، 

 .(2)ص٤مطم٥م اًم٘مدح اعمٕمغم ذم اإلٟمٗم٤مق ذم هذه اًمٖمزوة ڤويم٤من قمثامن 

٤ٌَّمٍب  اًمرمحـ ومٝمذا قمٌد : طمٞم٨م ىم٤مل؛ ڤُيدصمٜم٤م قمـ ٟمٗم٘م٦م قمثامن  (3)سمـ ظَم
ّل »  ڤسمـ قمٗم٤من  وهق ُي٨م قمغم ضمٞمَش اًمُٕمنة، وم٘م٤مم قمثامنط ؿمٝمدت اًمٜمٌَّ

اهلل قمكمَّ ُم٤مئ٦م سَمٕمػم سم٠مطمالؾِمٝم٤م وأىمت٤مِب٤م ذم ؾَمٌٞمؾ اهلل، صمؿ طمضَّ قمغم  ي٤م رؾمقل: وم٘م٤مل

اهلل قمكمَّ ُم٤مئت٤م سمٕمػم سم٠مطمالؾمٝم٤م  ي٤م رؾمقل: وم٘م٤مل ڤسمـ قمٗم٤من  اجلٞمش، وم٘م٤مم قمثامن

ي٤م : سمـ قمٗم٤من وم٘م٤مل وأىمت٤مِِب٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، صمؿ طمضَّ قمغم اجلٞمش، وم٘م٤مم قمثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5191اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُمققمٔم٦م اًمرضمؾ اسمٜمتف، رىمؿ: )( 1)

 (.615ص )ش: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م»اٟمٔمر ( 2)

٤ٌَّمٍب  اًمرمحـ : قمٌدهق( 3) َٚمِٛملُّ ُمـ سمٜمل ؾُمَٚمْٞمٍؿ، ًمف  -سمٗمتح اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م وشمِمديد اًم٤ٌمء  -سمـ ظَم ًُّ اًم

سمـ  ، طمدث قمٜمف ومرىمد أسمق ـمٚمح٦م، ويٕمد ذم اًمٌٍميلم. ؾمئؾ ُيٞمكطصح٦ٌم ورواي٦م قمـ اًمٜمٌَّّل 

سمـ  اًمرمحـ ، ىمٞمؾ ًمف: هق قمٌدطٌّل سمـ ظم٤ٌمب، وم٘م٤مل: ىمد روى قمـ اًمٜمَّ اًمرمحـ ُمٕملم قمـ قمٌد

سمـ  سمـ ظم٤ٌمب اًمرمحـ سمـ إرت؟ وم٘م٤مل: أطمًٌف هق. ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم: وىمد ىمٞمؾ: إٟمف قمٌد ظم٤ٌمب

سمـ  اًمرمحـ سمـ ىمٞمس ظم٤ٌمب اًمًٚمٛمل وي٘م٤مل: قمٌد اهلل إرت، وًمٞمس سمٌمء. ىم٤مل اًمٌٖمقي: قمٌد

شمٚمخٞمص »و (،4/219، ًمٚمٌٖمقي: )شُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م»سمـ ظم٤ٌمب.  اًمرمحـ ظم٤ٌمب واًمّمحٞمح قمٌد

 اًمؼم: ، ٓسمـ قمٌدشآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»و (،1/188ش: )اعمتِم٤مسمف ذم اًمرؾمؿ

 (.17/81، ًمٚمٛمزي: )شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»و (،2/831)
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اهلل  اهلل قمغمَّ صمالصمامئ٦م سمٕمػم سم٠مطمالؾمٝم٤م وأىمت٤مِِب٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وم٠مٟم٤مَ رأي٧م رؾمقل رؾمقل

 قَمِٛمَؾ  قَمغَم قُمثاَْمَن َُم٤م قَمِٛمَؾ سَمْٕمَد َهِذِه، َُم٤م قَمغَم قُمْثاَمَن َُم٤م َُم٤م»: يٜمزل قمـ اعمٜمؼم وهق ي٘مقل

 .(1)ششسَمْٕمَد َهِذهِ 

 ڤسمـ قمٗم٤من  ضم٤مء قمثامن»: ُم٤م ىم٤مل (2)ڤسمـ ؾمٛمرة  اًمرمحـ وقمـ قمٌد

ّل  ّل ط إمم اًمٜمٌَّ ّل ومَ : ضمٞمش اًمٕمنة، ىم٤ملط سم٠مًمػ ديٜم٤مر ذم صَمقسمِف طِملم ضمٝمز اًمٜمٌَّ جٕمؾ اًمٜمٌَّ

ـَ  َُم٤م»: ي٘مٌٚمٝم٤م سمٞمِده وَي٘مقلط  ٤مَن َُم٤م َضَّ اسْم  .(3)ش، يردده٤م ُمراًراشقَمِٛمَؾ سَمْٕمد اًمٞمَْقمِ  قَمٗمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف ٓ 3711ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، ك اعمٜم٤مىم٥م: رىمؿ )( 1)

(، 154 - 13/153) قمٜمد احل٤ميمؿ:ش اعمًتدرك»اعمٖمػمة، وهق ذم  سمـ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ طمدي٨م اًمًٙمـ

وصححف اًمذهٌل، ىم٤مل اًمِمٞمخ أيمرم اًمٕمٛمري: وًمٙمـ ومٞمف ومرىمد أسمق ـمٚمح٦م َمٝمقل اًمٕملم يمام ذم 

اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م »(، ومال يًٚمؿ هلام ِبذا اًمتّمحٞمح. اٟمٔمر 8/264، ٓسمـ طمجر: )شِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»

ذم قمدم إيراد اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين هلذه اًمرواي٦م ذم  (. وًمٕمؾ هذا هق اًم٥ًٌم2/525ش: )اًمّمحٞمح٦م

واٟمٔمر ُم٤م روي ُمـ أىمقال ذم ٟمٗم٘م٤مت قمثامن اًمٜم٘مدي٦م واًمٕمٞمٜمٞم٦م قمٜمد اسمـ ش. صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»

اًمذه٥م اعمًٌقك ذم حت٘مٞمؼ ُمروي٤مت »(. ىم٤مل اًمًٜمدي ذم رؾم٤مًمتف 11/252ش: )اًمٗمتح»طمجر ذم 

يمٌػمة، ٕن قمدد اجلٞمش ىمد ضم٤م ء ذم ذم اًمٕمنة يم٤مٟم٧م  ڤ(: إن ٟمٗم٘م٦م قمثامن 218ش )هَمزَوة شمٌقك

سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف سمٚمغ ؾمٌٕملم أًمًٗم٤م.... وهذا يدل قمغم أن ٟمٗم٘متف مل شمٙمـ ُمرة واطمدة، سمؾ ُمرات 

سمـ أب اًمٖمض، ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد:  سمـ يزيد ويمرات، وِم٤م ي١ميد ذًمؽ ُم٤م روشمف أم قمٛمر سمٜم٧م طم٤ًمن

 نة ُمرشملم.ويم٤مٟم٧م قمجقز صدق ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م أب ي٘مقل: إن قمثامن ضمٝمز ضمٞمش اًمٕم

سمـ قمٌد ُمٜم٤مف، أسمق ؾمٕمٞمد اًم٘مرر  سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ طمٌٞم٥م سمـ ؾمٛمرة اًمرمحـ هق: قمٌد( 2)

، أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح ؾمٙمـ اًمٌٍمة وهمزا ظمراؾم٤من ذم زُمـ قمثامن طاهلل  اًمٕمٌٌم: ص٤مطم٥م رؾمقل

روى قمـ  طٌقك ُمع اًمٜمٌَّّل ، وهق اًمذي اومتتح ؾمجًت٤من ويم٤مسمؾ وهمػممه٤م، وؿمٝمد هَمزَوة شمڤ

سمـ  اًمرمحـ سمـ اعمًٞم٥م وقمٌد . طمدث قمٜمف: اسمـ قم٤ٌمس وؾمٕمٞمدڤسمـ ضمٌؾ  وُمٕم٤مذ طاًمٜمٌَّّل 

ِّتذي٥م »يٜمٔمر أرسمٕم٦م قمنم طمديًث٤م. ش ُمًٜمد سم٘مل»وًمف ذم ، أب ًمٞمغم واسمـ ؾمػميـ واحلًـ وهمػمهؿ

ٞمٞمز اإلص٤مسم٦م ذم مت»و (،2/571) :ًمٚمذهٌل ،شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»و (،17/175)ش: اًمٙمامل

 (.4/311) ٓسمـ طمجر: ،شاًمّمح٤مسم٦م

(، وىمد طمًـ اًمرواي٦م حم٘م٘مقه. ويمذًمؽ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم حت٘مٞم٘مف ًمـ 21631ش: )ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد»( 3)

 (.2921) ش:ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»
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ق ڤوأُم٤م قمٛمر   ڤسمِٜمّمػ ُم٤مًمف، وفمـ أٟمف ؾمٞمًٌُؼ أسم٤م سمٙمر  وم٘مد شمّمدَّ

أُمَرٟم٤م »: سمٜمٗمًف قمـ ذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مل صُمٜم٤مُيدِّ  ڤسمذًمؽ، ومٝم٤م هقاًمٗم٤مروق 

ًٓ قِمٜمدي، وم٘مٚم٧مط اهلل  رؾمقل اًمٞمقم أؾمٌُؼ أسم٤م : يقًُم٤م أن ٟمتّمدق، وَمقاومؼ ذًمؽ ُم٤م

َأسْمَ٘مْٞم٧َم  َُم٤م»: طاهلل  سمٜمّمِػ ُم٤مزم، وم٘م٤مل رؾمقل سمٙمر إْن ؾَمٌ٘متف يقًُم٤م، وَمجئ٧ُم 

َْهٚمَِؽ  قمٜمده، وم٘م٤مل ًمف  سمُٙمؾِّ ُم٤م ڤوأشمك أسمق سمٙمر : ُمثٚمف، ىَم٤مل: . ىُمٚم٧مش؟ِٕ

ْهٚمَِؽ  َُم٤م»: طاهلل  رؾمقل ِٕ : أسَم٘مٞم٧ُم هَلؿ اهلَل ورؾمقًَمف، ىمٚم٧م: ىم٤مل .ش؟َأسْمَ٘مْٞم٧َم 
 أسمًدا ٓ

ٍ
 .(1)أؾَم٤مسمِ٘مؽ إمم رء

أٟمٗمؼ أًمَٗمل درهؿ، وِهل ٟمّمػ أُمقاًمف ًمتجِٝمٞمز  ڤسـم قمقف  اًمرمحـ وُروي أن قمٌد

٤مس ،(2)ضمٞمش اًمٕمنة  ،(3)اعمٓمٚم٥م سـم قمٌد ويم٤مٟم٧م ًمٌِٕمض اًمّمح٤مسم٦م ٟمٗمَ٘م٤مت قمٔمٞمَٛم٦م، يم٤مًمٕم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وىمد طمًـ إؾمٜم٤مده اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين.1678، ك اًمزيم٤مة: رىمؿ )شؾمٜمـ أب داود»( 1)

(، ىم٤مل ُم١مًمٗمف: اٟمٔمر اًمرواي٤مت قمٜمد 2/194ص )ش: صٚمٞم٦ماًمًػمة ذم وقء اعمّم٤مدر إ»اٟمٔمر ( 2)

(، وأىمقى رواي٤مشمف سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح، وًمٙمٜمف 198 - 11/194ش: )شمٗمًػمه»اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ذم 

اًمذه٥م اعمًٌقك »(، واٟمٔمر يمذًمؽ اًمرواي٤مت ذم رؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم 11/195) ُمقىمقف قمغم ىمت٤مدة:

وىمد ذه٥م إمم شم٘مقيتٝم٤م قمغم اًمرهمؿ  (، ًمٚمًٜمدي،223 - 1/213ش: )ذم حت٘مٞمؼ رواي٤مت هَمزَوة شمٌقك

 ُمـ آظمتالوم٤مت اعمقضمقدة سمٞمٜمٝم٤م، وًمٙمـ يًت٠مٟمس ِب٤م ذم ومْم٤مئؾ إقمامل.

سمـ قمٌد ُمٜم٤مف، اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل، أسمق اًمٗمْمؾ اعمٙمل، قمؿ  سمـ ه٤مؿمؿ اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد هق: اًمٕم٤ٌمس( 3)

٤ٌَمِب. وصٜمق أسمٞمف، أُمف ُٟمَثْٞمَٚم٦ُم أم ا طاهلل  رؾمقل سمـ قم٤ٌمس:  اهلل ىم٤مل قمٌدًمرسمٞمع، وىمٞمؾ: َٟمْثَٚم٦ُم سمٜم٧م طُم

اعمٓمٚم٥م ىمٌؾ ىمدوم أصح٤مب اًمٗمٞمؾ سمثالث ؾمٜملم، ويم٤من أؾمـ ُمـ  سمـ قمٌد وًمد أب اًمٕم٤ٌمس

سمـ إؾمح٤مق: يم٤من ُمقًمده ىمٌؾ اًمٗمٞمؾ سمثالث ؾمٜملم، وشمقذم  حمٛمد. ىم٤مل سمثالث ؾمٜملم طاهلل  رؾمقل

سمـ قمٗم٤من، يمػ سمٍمه  ، وصغم قمٚمٞمف قمثامنًمًٌع ؾمٜملم ُمْم٧م ُمـ إُم٤مرة قمثامن ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم

ٌْدُ  ْٞمدُ  وسمٚمٖمٜمل أن اًمٕم٤ٌمس يم٤من ًمف قمنمة ذيمقر ؾمقى اإلٟم٤مث، ومٛمـ وًمده: اًْمَٗمْْمُؾ، َوقَم ٌَ اهللِ،  اهللِ، َوقُم

سمـ طمزن،  اًمرمحـ، وُمٕمٌد، وأم طمٌٞم٥م، أُمٝمؿ: أم اًمٗمْمؾ ًم٤ٌمسم٦م سمٜم٧م احل٤مرث َوىُمَثُؿ، وقمٌد

سمـ رسمٞمٕم٦م، وآُمٜم٦م سمٜم٧م اًمٕم٤ٌمس، وصٗمٞم٦م سمٜم٧م  دبسمـ اًمٕم٤ٌمس أُمف طُمَجْٞمَٚم٦ُم سمٜم٧م ضمٜم واحل٤مرث

٤َّممُ  سمـ اًمٕم٤ٌمس، َوقَمْقنُ  اًمٕم٤ٌمس، َويَمثػِمُ   =سمـ اًمٕم٤ٌمس، يم٤من أصٖمر وًمد أسمٞمف طمديثف  سمـ اًمٕم٤ٌمس َومَت
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 .(2)ڤسمـ قمدى  (1)سمـ ُمًٚمٛم٦م، وقم٤مصؿ اهلل، وحمٛمد سمـ قمٌٞمد وـمٚمح٦م

وهَٙمذا َيٗمٝمؿ اعمًُٚمٛمقن أنَّ اعم٤َمل وؾمٞمٚم٦م ُِمـ اهلل وإمم اهلل، طَمٞم٨م اؾمتٓم٤مع أهمٜمٞم٤مُء 

ح٤مسم٦م  يـ، يدوَمٕمقٟمف قمـ ـَمقاقِمٞم٦م  ڤاًمّمَّ أن ُيؼمهٜمقا أنَّ َُم٤مهلؿ ذم ظِمدُم٦م هذا اًمدِّ

٦ٌَم، وإن شَم٤مريخ إهْمٜمٞم٤مء اعمًُٚمٛملم  شم٤مريٌخ ُُمنمف، ٕٟمَّف شم٤مريخ اعم٤مل ذم يد ورهم

 شم٤مريخ اًمرضم٤مل حت٧م ؾمٞمٓمرة اعم٤مل. اًمرضم٤مل، ٓ

ّل  قمغم أن  طويمام يَم٤من اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس، ومٙمذًمؽ هق سم٤معم٤مل، وإن اًمذيـ رسم٤مهؿ اًمٜمٌَّ

َم اهلل .(3)ُي٘مدُمقا أٟمٗمًٝمؿ، ؾَمُٞمٝمقن قمٚمٞمٝمؿ سمْذَل أُْمقاهِلؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم . وىَمد ىمدَّ

 ٤مل قمغم اًمٜمٗمس ذم يمت٤مسمِف اًمٙمريؿ ذم أيمثر ُمـ مخ٦ًم قمنم ُمقوًٕم٤م.اجلٝم٤مد سم٤معمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ  اهلل سمـ قمٌد سمـ احل٤مرث، وإؾمح٤مق اهلل اهلل، ويمثػم، ومت٤مم. روى قمٜمف: قمٌد قمٜمد أوٓده: قمٌد =

، ًمٚمٛمزي: شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»ٞمس. يٜمٔمر سمـ ىم سمـ ؾمٕمد، وإطمٜمػ احل٤مرث، وقم٤مُمر

، ٓسمـ ؾمٕمد: شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»و (،4/2121) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»و (،14/225)

 (.4/381) ، ًمٚمٌٖمقي:شُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م»و (،4/5)

، اًم٘مْم٤مقمل، أظمق سمـ وٌٞمٕم٦م اًمٕمجالين سمـ طم٤مرصم٦م سمـ اًمٕمجالن سمـ اجلد سمـ قمدي هق: قم٤مصؿ( 1)

اهلل، وي٘م٤مل: أسمق قمٛمرو، وي٘م٤مل: أسمق قمٛمر، طمٚمٞمػ إٟمّم٤مر. ًمف  سمـ قمدي، يمٜمٞمتف أسمق قمٌد ُمٕمـ

اؾمتٕمٛمٚمف قمغم ىم٤ٌمء، وأهؾ اًمٕم٤مًمٞم٦م،  طاهلل  صح٦ٌم، ؿمٝمد أطمدا، ومل يِمٝمد سمدرا، ويم٤من رؾمقل

وضب ًمف سمًٝمٛمف، ومٙم٤من يمٛمـ ؿمٝمده٤م، وهق ص٤مطم٥م قمقيٛمر اًمٕمجالين اًمذي ىم٤مل ًمف: ؾمؾ زم ي٤م 

سمـ  سمـ قم٘م٦ٌم وظمرج قم٤مصؿ ، قمـ اًمرضمؾ جيد ُمٕمف اُمرأشمف رضمال. ىم٤مل ُمقؾمكطاهلل  صؿ رؾمقلقم٤م

ومرده ومرضمع ُمـ اًمروطم٤مء، وضب ًمف سمًٝمٛمف. روى قمـ: اًمٜمٌَّّل  طاهلل  قمدي ومٞمام زقمٛمقا ُمع رؾمقل

. ىمٞمؾ: إٟمف شمقذم ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم، وًمف ُمـ اًمٕمٛمر ُم٤مئ٦م ومخس قمنمة ؾمٜم٦م. يمذا ىم٤مل اًمقاىمدي ط

 ،شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»و (،13/517، ًمٚمٛمزي: )شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»ذم ؾمٜمف. يٜمٔمر 

 (.2/416) ًمٚمذهٌل: ،ششم٤مريخ اإِلؾْمالم»و (،4/2139) ٕب ٟمٕمٞمؿ:

 (.3/391) ش:ُمٖم٤مزي اًمقاىمدي»اٟمٔمر ( 2)

 (.449ص )ش: ُمٕملم اًمًػمة»اٟمٔمر ( 3)



 

 

80 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ومل يٙمـ ُمْمامر اًمًٌؼ ىم٤مًسا قمغم إهمٜمٞم٤مء وَمح٥ًم، سَمؾ ؿم٤مرك ومٞمف وم٘مراء 

 اعمًٚمٛملم سمجٝمدهؿ ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اؾمتحٞم٤مء.

 {    ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ]ؾمقرة  {﮺

 :[92 اًمتقسم٦م:

ؿ ًٓم٘مد طمِزَن اًمٗم٘مر َيٛمٚمُٙمقن ٟمٗم٘م٦َم اخلُروج إمم اجلٝم٤مد، وَمٝمذا  اء ُِمـ اعم١مُمٜملم: ٕهنَّ

٦ٌَم اًمٚمَّٝمؿَّ إٟمَّؽ ىمد أُمرَت »سْمـ زيد أطَمد اًمٌٙم٤مئلَم َصغمَّ ُمـ اًمٚمٞمؾ وسمَٙمك، وىم٤مل:  قُمٚم

٧ٌَم ومٞمف، ومل دَمٕمؾ قِمٜمدي ُم٤م ق قَمغم  سم٤مجِلٝم٤مد، ورهمَّ ى سمِف َُمع رؾمقًمِؽ، وإين أشَمّمدَّ أشم٘مقَّ

ّل  ٚمٛم٦م أَص٤مسمتٜمل ذم ضَمًد أويمؾ ُمًٚمٍؿ سمِٙمؾ ُمٔم أٟمف ىَمد هُمِٗمَر ط قِمرض، وم٠مظمؼمُه اًمٜمٌَّ

، وذم هذه اًم٘مّم٦م وُم٤م ضمرى ومٞمٝم٤م آي٤مت ُمـ اإلظْمالص، وطُم٥مِّ اجِلٝم٤مد ٟمٍمًة ش(1)ًَمفُ 

ـِ اهلل وٟمنًما ًمَدقمقشمِف ذم أوم٤مق، وومٞمٝم٤م ُمـ ًمْٓمِػ اهلل سمُْمٕمٗم٤مء اعم١مُمٜملم اًمذيـ  ًمدي

 .(2)َيٕمٞمِمقن ذم طَمٞم٤مِّتؿ قمٞمِم٦ًم قَمٛمٚمٞم٦م

صمٜم٤م قمـ ىمّمتف ومٞم٘مقل (3)ڤسْمـ إؾم٘مع  ومَٝمذا َواصمٚم٦م ... قمٜمدُم٤م »: َٟمؽميمف ُُيدِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت٤مرخيل، اٟمٔمر وردت ُمـ ـمرق وٕمٞمٗم٦م وهل٤م ؿم٤مهد صحٞمح وهل سم٤مجلٛمٚم٦م شمّمٚمح ًمٚمِم٤مهد اًم( 1)

 (.235، ًمٚمٕمٛمري: ص )شاعمجتٛمع اعمدين»

 (.4/443، ص٤مدق قمرضمقن: )شاهلل حمٛمد رؾمقل»اٟمٔمر ( 2)

ؾَْمَ٘مِع  هق: َواصمَِٚم٦مُ ( 3) ْٕ ـُ ا لُّ اسمـ سمٙمرسْم
ْٞمثِ ٌَٞمد سمـ إؾم٘مع سمـ قمٌد ُمٜم٤مة، وُي٘م٤مل: واصمٚم٦م اًمٚمَّ اهلل،  سمـ قُم

ٌْدي٤مًمٞمؾ اًمٕمزى ٌدوُي٘م٤مل: اسمـ قم سمـ  سْمـ ًمٞم٨م اسمـ سمٙمر سْمـ ؾَمْٕمد سْمـ همػمة سْمـ ٟم٤مؿم٥م سْمـ قَم

سْمـ يمٜم٤مٟم٦م، َأسُمق إؾم٘مع، وُي٘م٤مل: َأسُمق ىِمْرَص٤موَم٦َم، وُي٘م٤مل: َأسُمق حمٛمد، وُي٘م٤مل: َأسُمق  سْمـ قَمكِم  قمٌدُمٜم٤مة

ُمع اًمٜمٌَّّل يتجٝمز هل٤م، وؿمٝمده٤م  طاخلٓم٤مب، وُي٘م٤مل: َأسُمق ؿمداد، اًمٚمٞمثل. أؾمٚمؿ ىمٌؾ شمٌقك، واًمٜمٌَّّل 

، ويم٤من ُمـ أهؾ اًمّمٗم٦م، شمقذم ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم وًمف صمامن وشمًٕمقن ؾمٜم٦م، وىمٞمؾ: شمقذم وًمف ُم٤مئ٦م ط

اًمقاطمد اًمٌٍمي، وُمٕمروف  ومخس ؾمٜملم، روى قمٜمف أسمق اعمٚمٞمح اهلذزم، وُمٙمحقل، وقمٌد

ٌَْٞمدِ  سمـ يزيد، وطمٞم٤من أسمق اًمٜمي، َوسُمْنُ  اًمدُمِم٘مل، ورسمٞمٕم٦م ـُ قُم  =ذم آظمريـ. اهلِل، وؿمداد أسمق قمامر  سْم
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ل َصح٤مسم٦م  ٟم٤مدى رؾمقل اهلل ذم هَمزَوة شَمٌقك، ظمرضم٧ُم إمَم أهكم وم٠مىمٌٚم٧ُم وىمد ظمرج أوَّ

أٓ َُمـ َُيٛمؾ َرضماًل ًمف ؾَمٝمُٛمف، وم٢مذا ؿمٞمخ ُِمـ : اهلل، ومٓمٗم٘م٧م ذم اعمديٜم٦م أَٟم٤مِدي رؾمقل

: َٟمٕمؿ، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ؟وـمٕم٤مُُمف ُمٕمٜم٤م (1)ف قمغم أن ٟمحٛمٚمف قم٘م٦ٌمًمٜم٤َم ؾَمٝمٛمُ : إٟمّم٤مر وم٘م٤مل
وم٠مص٤مسمٜمل  ،(2)وَمْن قمغم سمريم٦م اهلل، ومَخرضم٧ُم َُمع ظمػم ص٤مطم٥م طمتك أوم٤مء اهلُل قَمٚمٞمٜم٤م

َـّ طَمتك أشمٞمتف، ومخرج ومَ٘مٕمد قمغم طم٘مٞم٦ٌم ُمـ طم٘م٤مئ٥م إسمِٚمِف، صمؿ ىم٤مل (3)ىَمالئص : ومً٘مُتٝم
ىمالئّمؽ إٓ إيمراًُم٤م إِٟمَّام هل  أرى ُم٤م: ؾُم٘مٝمـ ُم٘مٌالت، وم٘م٤مل: ؾُم٘مٝمـ ُمدسمرات، صمؿ ىم٤مل

 .(4)شأظمل، ومَٖمػم ؾمٝمٛمؽ أردٟم٤م ظُمذ ىمالئّمؽ ي٤م اسمـ: همٜمٞمٛمتؽ اًمتل ؿمٓمرت ًمؽ، ىم٤مل

٥م اًمٖمٜمٞمٛم٦م  ڤوهَٙمذا شمٜم٤مزل واصمٚم٦م  ًِ ذم سمَداي٦م إُمر قمـ هَمٜمٞمٛمتِف ًمٞمٙم

إظمروي٦مأضمًرا وصمقاسًم٤م جيده قمٜمد اهلل يقم ًم٘م٤مئف، وشمٜم٤مزل إٟمّم٤مري قمـ ىِمًؿ يَمٌػم ُمـ 

٤مىم٥م وواصمٚم٦م قمغم راطِمَٚمتف وي٘مدم ًمف اًمٓمَّٕم٤مم ُُم٘م٤مسمؾ ؾمٝمؿ آظمر ُهق إضمر راطمتف ًمٞمتٕمَ 

 واًمثقاب.

٤م َُمٗم٤مهٞمؿ شَمٜمٌُع ُمـ اعُمجتٛمع اًمذي شمرسمَّك قَمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  ، هل٤م طإهنَّ

ؾ َٟمٗمس اًمؼميؼ، ُمتٛمؿ سمٕمْمٝم٤م ًمٌٕمْمٝم٤م أظمر  .(5)َٟمٗمس اخل٤مصٞم٦َّم ذم اإلو٤مءة، وحَتٛمُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ  ىم٤مل أسمق اًمزاهري٦م: ُم٤مت واصمٚم٦مىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ٟمزل اًمِم٤مم، ويم٤من يِمٝمد اعمٖم٤مزي سمدُمِمؼ ومحص.  =

 ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»إؾم٘مع سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم، وهق اسمـ صمامن وشمًٕملم ؾمٜم٦م. 

 :، ًمٚمذهٌلشؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»و (،7/418، ٓسمـ ؾمٕمد: )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»و (،5/2715)

 (.31/393، ًمٚمٛمزي: )شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»و (،3/383)

 قم٘م٦ٌم: أي سم٤مًمتٕم٤مىم٥م.( 1)

 .ڤسمـ اًمقًمٞمد ذم دوُم٦م اجلٜمدل  سمـ إؾم٘مع أطمد أومراد هي٦م ظم٤مًمد يم٤من واصمٚم٦م( 2)

 ىمالئص: إسمؾ.( 3)

 (.453ص )ش: ُمٕملم اًمًػمة»و (،6188رىمؿ )ش: ضم٤مُمع إصقل»اٟمٔمر ( 4)

 (.453ص ) ش:ُمٕملم اًمًػمة»اٟمٔمر ( 5)
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 ِّف١:األشعشٜٕٛ َٚٛاقف َصش 

، يٓمُٚمٌقن ُمـ اًمٜمٌَّّل ڤوضم٤مء إؿمٕمريقن يت٘مدُمٝمؿ أسمق ُُمقؾمك إؿمٕمري 

ٜمقا ُمـ اخلروج ًمٚمجٝم٤مد.ط   أن ُيِٛمَٚمٝمؿ قمغم إسمؾ ًمِٞمتٛمٙمَّ

ُيٛمٚمٝمؿ قمٚمٞمف طمتَّك َُم٣م سمٕمُض اًمَقىم٧م، ومحّمؾ هَلؿ قَمغم صمالصم٦م ُمـ  ومٚمؿ جيد ُم٤م

ٕمَٗم٤مء واًمٕمجَزة ِمَـّ أىمَٕمَدهؿ اعمرُض  (1)اإلسمؾ اًمٜمٗمَ٘م٦ُم قمـ اخلروج إمم  أو وسمٚمَغ إُْمر سم٤مًمْمُّ

ضًم٤م ُمـ اًم٘مٕمقد ظمالف َرؾمقل ٌُٙم٤مء ؿمقىًم٤م ًمٚمِجٝم٤مد وحترُّ ، طمتك ٟمزل ومٞمٝمؿ طاهلل  طمدِّ اًم

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ } ىمرآن

ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ 

﮺  ﮷  ﮸ ﮹  ﮶  ﮵  ﮴  ﮲  ﮳ ے ے ۓ ۓ

   ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼   .[92-91 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮻ 

حٞمَح٦م ذم اجِلٝم٤مد قمغم قمْٝمِد رؾمقل ٦ٌَم اًمّمَّ هم ، وَُم٤م يم٤من طاهلل  إهن٤م صقرٌة ُم١مصمِّرة ًمٚمرَّ

ف ص٤مدىُمق اإليامِن ُِمـ أمل إَذا َُم٤م ًُّ ٦م سَمٞمٜمٝمؿ و َُي يَّ سملم اًم٘مٞم٤مم طَم٤مًم٧م فُمرووُمٝمؿ اعم٤مدِّ

 اعمَٕمقزون وهَمػمهؿ ِِمَـّ قمَذر اهلُل عمَرض أو
ِ
ٍـّ  سمِقاضِم٤ٌمِّتؿ، ويم٤مَن َه١ُمٓء يمؼِم ؾِم

ط اهلل  وهؿ اًمذيـ ىمَّمدهؿ رؾمقل (2)همػممه٤م، يًػمون سم٘مٚمقِبؿ ُمع اعمج٤مهديـ أو

َٓ ىَمَٓمْٕمُتْؿ َواِديً  إِنَّ سم٤معِمَِديٜم٦َِم َأىْمَقاًُم٤م َُم٤م»: قمٜمدُم٤م ىم٤مل ػَمًة َو ًِ شُمْؿ َُم َّٓ يَم٤مُٟمقا َُمَٕمُٙمؿْ ِهْ . ش٤م إِ

ُٝمُؿ اًمُٕمْذرُ »: ىم٤مل ؟اهلل، وهؿ سم٤معمديٜم٦م ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل ًَ ٌَ  .(3)شَوُهْؿ سم٤ِمعمَِديٜم٦َِم طَم

 :ادتٝض خاَظا: إعالٕ ايٓفري ٚتعب١٦

ّل  إمم شمٌقك سمثالصملم ط ُأقمٚمـ اًمٜمَّٗمػم اًمٕم٤ممُّ ًمٚمُخروج ًمَٖمزَوة شَمٌقك، ومَخرج اًمٜمٌَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.236ص )ش: اعمجتٛمع اعمدين»اٟمٔمر ( 1)

 (.618ص )ش: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م»اٟمٔمر ( 2)

 (.4423، يمت٤مب اعمٖم٤مزي رىمؿ: )شومتح اًم٤ٌمري»( 3)
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ڄ ڄ }أًمًٗم٤م، وىَمد قم٤مشم٥م اًم٘مرآُن اًمٙمريُؿ اًمذيـ شم٤ٌمـم٠موا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 

 {ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
ٌَُٝمؿ اًم٘مرآُن اًمٙمريؿ سم٠من يٜمٗمروا ؿم٤ٌمًٟم٤م وؿمٞمقظًم٤م وأهمٜمٞم٤مء  ،[38 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: وىمد ـم٤مًم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }ووم٘مراء سم٘مِقًمف شمٕم٤َممَم: 

 .[41 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ـَ  (1)الصملم أًمػ ُم٘م٤مشمؾأن ُيُِمَد صمط اهلل  ًم٘مد اؾمتَٓم٤مَع َرؾمقل ُِمـ اعمٝم٤مضمِري

٦م واًم٘م٤ٌمئِؾ اًمَٕمرسمٞم٦م إظْمرى.  وإٟمّم٤مِر وأْهؾ ُمٙمَّ

قمغم همػِم قَم٤مدشمف ذم همزواشمف َهدوَمف ووضمٝمتف ذم اًمِ٘مت٤مل، إذ ط اهلل  وًم٘مد أقمٚمـ رؾُمقُل 

سمٜمل إصٗمر )اًمروم(، قِمٚماًم سم٠من هديف ذم ُمٕمٔمؿ همزواشمف أن  أقمٚمـ ساطم٦ًم أٟمَّف يريد ىمت٤مل

ي ومٞمٝم ح ِبَدومِف ووضمٝمتف طمٗم٤مفًم٤م قمغم هي٦م احلريم٦م وُم٤ٌمهمت٦م اًمٕمدو ،(2)٤ميقرِّ  .(3)وٓ يٍمِّ

وىمد اؾمتدلَّ سمٕمُض اًمٕمٚمامء ِبذا اًمٗمٕمؾ قمغم ضمقاِز اًمتٍميح سمجَٝم٦ِم اًمٖمزو، إذا مل 

 :ذم هذه اًمَٖمزَوة ٕؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤مط شم٘متض اعمّمٚمح٦م ؾمؽمه، وضم٤مء اًمتٍميح 
ػم إمم سمالد اًمروم ُيٕمُد أُمًرا يدرك أط اهلل  وم٘مد يم٤من رؾمقُل سُمْٕمد اعم٤ًموم٦م:  -1 ًَّ نَّ اًم

٦م ُِمتدة ىَمٚمٞمٚم٦م اعم٤مء واًمٜم٤ٌمت، وٓ سمدَّ  ٤ًٌم، ٕن اًمتحرك ؾمٞمتؿ ذم ُمٜمَٓم٘م٦م صحراويَّ صٕم

 اًمزطمػ، طمتك 
ِ
طِمٞمٜمئذ ُمـ إيمامل اعم١مٟم٦م، وَوؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ ًمٚمُٛمج٤مهديـ ىمٌؾ سمدء

 ي١مدي َٟم٘مُص َهذه إُمقر إمم اإلظمٗم٤مق ذم حت٘مٞمؼ اهلدف اعمٜمِمقد. ٓ

٤م، ومٝمؿ رة قمدد اًمروم: يمث -2 سم٤مإلَو٤موم٦م إمم أنَّ ُُمقاضمٝمتٝمؿ شمتٓمٚم٥م إقمداًدا ظم٤مصًّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.97ص )ش: اًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملم»اٟمٔمر ( 1)

 (.97اٟمٔمر اًم٤ًمسمؼ: ص )( 2)

 (.97اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: ص )( 3)
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ّل  ُمـ ىمٌؾ، وم٠مؾمٚمحُتُٝمؿ ط قمدو خيتٚمػ ذم ـمٌٞمٕمتف قمـ إقمداء اًمذيـ واضمٝمٝمؿ اًمٜمٌَّ

 .(1)يمثػمٌة ودرايُتُٝمؿ سم٤محلرب يمٌػمة، وىمدرِّتؿ اًم٘مت٤مًمٞم٦م وم٤مئ٘م٦م

ٗم٘م٦م اًمالزُم٦َم ًَمف ذم : يمل ي٘مػ يمؾُّ اُْمرئ قمغم فمروومف، وُيٕمدُّ اًمٜمَّ ؿمدة اًمزُم٤من -3

 .(2)هذا اًمًٗمر اًمٓمقيؾ عمـ يٕمقل وراءه

ة ُمٕم٤مدي٦م  إٟمف مل يٕمد َم٤مل ًمٚمٙمتامن ذم هذا اًمقىم٧م: طمٞم٨ُم مَل يٌؼ ذم ضمزيرة اًمٕمَرِب ىمقَّ

خؿ ؾمقى اًمروُم٤من وٟمّم٤مرى اًمٕمرب اعمقاًملم  هل٤م ظمٓمره٤م شمًتدقمل هذا احلَِمد اًمْمَّ

 .(3)هلؿ ذم ُمٜمٓم٘م٦م شمٌقك ودوُم٦م اجلٜمدل واًمٕم٘م٦ٌم

ًمٜم٤م إظَمَذ سمٛمٌدأ اعمروَٟم٦م قمٜمد رؾمؿ اخُلٓمط احلَرسمٞم٦َّم ط اهلل  َذع رؾمقُل ًم٘مد 

يح، وُيٕمرف ذًمؽ ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت  ٦م ذم طم٤مزم اًمِٙمتامن واًمتٍْمِ وُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُمَّ

٤مرقمقا إمم اخلُروج إًَمٞمٝم٤م، وطم٨م اًمرؾمقل  .(4)إطمقال ًَ وعم٤َّم قَمٚمؿ اعمًُٚمُٛمقن سمِِجٝم٦م اًم

ـْ »: قمغم اًمٜمٗم٘م٦م ىم٤مئاًل ط  ِة وَمَٚمُف اجلَٜم٦َّمُ  َُم َز ضَمْٞمَش اًمُٕمْنَ  .(5)شضَمٝمَّ

د طاهلل  واؾمتخٚمػ رؾمقل ، ڤسْمـ ُمًٚمٛم٦م إٟمّم٤مري  قمغم اعمديٜم٦م حمَٛمَّ

: قمغم أْهٚمِف، وم٠مرضمػ سمف اعمٜم٤موم٘مقن، وىم٤مًمقا ڤسمـ أب ـم٤مًم٥م  وظمٚمَّػ قمكم
ًٓ  ُم٤م ؾِمالطمف صُمؿَّ ظمرج طمتك أشمك  ڤ وَّتٗمًٗم٤م ُمٜمْف، وم٠مظمذ قمكم ظمٚمَّٗمف إٓ اؾمتث٘م٤م

زقمؿ اعمٜم٤موم٘مقن أٟمؽ إٟمَّام ؛ َي٤م ٟمٌَل اهلل: وم٘م٤مل ،(6)وهق َٟم٤مزٌل سم٤مجلرف طاهلل  رؾمقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.398ص )ش: ل اًم٘م٤مئداًمرؾمق»اٟمٔمر ( 1)

 (.5/4ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»اٟمٔمر ( 2)

 (.57، حمٛمد أمحد سم٤مؿمٛمٞمؾ: ص )شهَمزَوة شمٌقك»اٟمٔمر ( 3)

 (.511ص )ش: طاًم٘مٞم٤مدة ذم قمٝمد اًمرؾمقل »اٟمٔمر ( 4)

ىم٤مل:  طسمـ قمٗم٤من، أن اًمٜمٌَّّل  أظمرج اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب: ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب: ُمٜم٤مىم٥م قمثامن( 5)

، اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمثامن. شومٚمف اجلٜم٦م، ومجٝمزه قمثامنُمـ ضمٝمز ضمٞمش اًمٕمنة »

 (.3492سمرىمؿ: )

 (.3/529ش: )زاد اعمٕم٤مد»اٟمٔمر ( 6)
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ْٗمتَُؽ عم٤َِم شَمَريْم٧ُم »: ظَمٚمَّٗمتٜمل ٕٟمؽ اؾمتْثَ٘مٚمَتٜمل وَّتٗمْٗم٧َم ُمٜمل، وم٘م٤مل يَمَذسُمقا، َوًَمٙمِٜمِّل ظَمٚمَّ

ْٗمٜمِل ذِم َأْهكِم َوَأْهٚمَِؽ، َأوَماَل شَمْرَى َأْن شَمُٙمقَن ُِمٜمِّل سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم َه٤مُروَن َوَراِئل، وَم٤مْرضِمْع وَم٤مظْمٚمُ 

ـْ ُُمقؾَمك َٓ  ؟ُِم ُف  َّٓ َأٟمَّ  .(2)ومرضمع قمكٌم إمم اعمديٜم٦م ،(1)شَٟمٌِلَّ سَمْٕمِدي؟ إِ

٤ٌَمر ىمراسمتف وُمّم٤مهَرشمِف، ومٙم٤من  ڤويم٤من اؾمتخالف قمكم  ذم أهٚمف سم٤مقْمت

سمـ  ًم٘مٞم٤مم سمِم٠من أهٚمف، ويم٤من اؾمتخالف حمٛمداؾمتخالومف ذم أُمر ظم٤مص، وهق ا

٤م، ومَتٕمٚمؼ سمٕمض اًمٜم٤مس  ڤُمًٚمٛم٦م إٟمّم٤مري  ذم اًمَٖمزَوة ٟمٗمًٝم٤م اؾْمتخالوًم٤م قم٤مُمًّ

يِمػم إمم ظمالومتف ُمـ سمٕمده، وٓ صح٦م هلذا اًم٘مقل، ٕن  ڤسم٠من اؾمتخالف قمكم 

 .(3)ظمالومتف يم٤مٟم٧م ذم أهٚمف ظم٤مص٦م

 :أحذاخ يف ثٓاٜا ايطشٜل ٚحاٍ ايٛصٍٛ إىل تبٛى 

ف اجلٞمش اإِلؾْمالُمل وسمٕمد  شمٕمٌَئ٦ِم اجَلٞمش وشمقزيع اعمٝم٤ممِّ وإًْمِقي٦م واًمراي٤مت، شمقضمَّ

ر ٟمٗمٌر ُِمـ  طاهلل  سمِ٘مَٞم٤مدة رؾمقل إمم شمٌقك، وملْ يٜمتٔمر أطمًدا ىمْد شَم٠مظمر، وىمد شم٠مظمَّ

ُـّ ومٞمٝمؿ اخلػم، ويمٚمام ذيمر ًمرؾمقل َدقُمقُه، »: طاهلل اؾمؿ رضمؾ شم٠مظمر ىَم٤مل  اعمًٚمٛملم ُئم

ُٞمْٚمِحُ٘مُف اهلُل شَمَٕم٤ممَم سمُِٙمْؿ، َوإِْن َيُؽ هَمػْمَ َذًمَِؽ وَمَ٘مْد َأَراطَمُٙمُؿ اهلُل ُِمٜمْفُ  إِْن َيُؽ ومِٞمِف ظَمػْمٌ  ًَ  .(4)شوَم

 :ڤٛم٦م ىمّم٦م أب ظمٞمث -1

ـُ  اهلل  رضَمَع سَمٕمد أن ؾَم٤مر رؾمقل (5)ڤصمؿَّ إن أسم٤م ظمٞمثٛم٦م »إؾمح٤مق:  ىم٤مل اسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4416يمت٤مب اعمٖم٤مزي: رىمؿ ) اًمٌخ٤مري،( 1)

 (.3/531ش: )زاد اعمٕم٤مد»اٟمٔمر ( 2)

، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مٚمؿ ، اعم١مًمػ: حمٛمد ومقزي ومٞمض اهللشصقر وقمؼم ُمـ اجلٝم٤مد اًمٜمٌقي ذم اعمديٜم٦م»اٟمٔمر ( 3)

 (.467-466م: ص )1996 – 1416سمػموت، ؾمٜم٦م اًمٜمنم:  –دُمِمؼ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م  -

دٓئؾ »و (، وىمد صححف وواوم٘مف اًمذهٌل،11/162) ، ًمٚمح٤ميمؿ:شاعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم»( 4)

(. ومل ُيًـ هذه اًمرواي٦م إٓ اسمـ 3/533ش: )زاد اعمٕم٤مد»(. ويٜمٔمر 5/297) ، ًمٚمٌٞمٝم٘مل:شاًمٜمٌقة

 (.5/12ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م». اٟمٔمر $ػم يمث

 =سمـ ىمٞمس يٕمٜمل إٟمّم٤مرّي. ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: يم٤من ومٞمٛمـ َّتٚمػ قمـ  اؾمٛمف ُم٤مًمؽأسمق ظمٞمثٛم٦م ( 5)
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٤مًُم٤م إمم أهٚمف ذم يقٍم طم٤مر، ومقضمَد اُمرأشملم ًمف ذم قمريِملم هلاُم ذم طم٤مئٓمفط  ىمد  (1)أيَّ

٧م يمؾ واطمدة ُمٜمٝماَم قَمريِمٝم٤م، وسمردت ًمف ومٞمِف ُم٤مء، وهٞم٠مت ًَمف ومِٞمف ـمٕم٤مًُم٤م، ومٚمام  رؿمَّ

: وُم٤م َصٜمٕمت٤م ًمف، وَم٘م٤مل ڤش، ومٜمَٔمر إمم اُمرأشمٞمف دظمؾ ىَم٤مم قمغم سم٤مب اًمٕمري
حط اهلل  رؾمقُل  واًمريح واحلر، وأسُمق ظمٞمثٛم٦م ذم فمؾ سم٤مرد وـمٕم٤مم ُمٝمٞم٠م  ،(2)ذم اًمْمَّ

 هذا سم٤مًمٜمََّّمػ! واُمرأة طَمًٜم٤مء ذم ُم٤مًمف ُُم٘مٞمؿ، ُم٤م

ومٝمٞمِّئ٤م زم ط اهلل  أدظُمؾ قمريش واطمدة ُمٜمٙمام طمتَّك أحلؼ سمرؾمقل واهلل ٓ: صُمؿَّ ىم٤مل

طمتَّك ط اهلل  وم٤مرحَتٚمف، صمؿ ظمرج ذم ـمٚم٥م رؾمقل ،(3)ٚمت٤م صمؿ ىمدم ٟم٤موحفزاًدا، ومَٗمٕم

سمـ وه٥م اجلٛمحل  أدريمف طملم َٟمزل شمٌقك، وىمد يم٤من أدرك أسم٤م ظمٞمثٛم٦م قمٛمػم

، ومؽماوم٘م٤م طمتَّك إذا دٟمقا ُمـ شَمٌقك، طاهلل  ُم٤م ذم اًمٓمريؼ، َيٓمٚم٥م رؾمقل (4)ڤ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ قمقف ويم٤من ٓ يتٝمؿ ذم إؾِْمالُمف. وىمد  ذم هَمزَوة شمٌقك أسمق ظمٞمثٛم٦م أطمد سمٜمل ؾم٤ممل طاهلل  رؾمقل =

سمـ  سمـ ظمٞمثٛم٦م، وإٟمف ؿمٝمد أطمدا، وسم٘مل إمم ظمالوم٦م يزيد اهللَّ  هذا قمٌد ىم٤مل اًمقاىمدّي: إن اؾمؿ أب ظمٞمثٛم٦م

ٌْد سْمـ ظمٞمثٛم٦م. وىمٞمؾ ُم٤مًمؽ اسمـ ىمٞمس، أطمد سمٜمل ؾم٤ممل، ُمـ اخلزرج.  اهللَِّ  ُمٕم٤موي٦م. ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم: اؾمٛمف قَم

ّل  سمـ ُمٕم٤موي٦م، وٓ أقمٚمؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يٙمٜمك أسم٤م ظمٞمثٛم٦م  ، وسم٘مل إمم أي٤مم يزيدطؿمٝمد أطمدا ُمع اًمٜمٌَّ

ُٕمقٍد، وم٢مٟمف يٙمٜمك  سمـ قمٌد سمـ أب ؾمؼمة اجلٕمٗمل واًمد ظمٞمثٛم٦م اًمرمحـ ػمه إٓ قمٌدهم ًْ اًمرمحـ ص٤مطم٥م اسْمـ َُم

 ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»(، و5/251) ، ًمٚمٌٖمقي:شُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م»أسم٤م ظمٞمثٛم٦م. يٜمٔمر 

، شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»(، و847)ص:  ، ٓسمـ ُمٜمده:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»(، و5/2879)

 (.7/93) ، ٓسمـ طمجر:شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، و4/1641) اًمؼم: قمٌد ٓسمـ

 أي سمًت٤مٟمف.( 1)

 (.424)ص: ش: اإلُمالء اعمختٍم ذم ذح همري٥م اًمًػم»اًمْمح: أي ذم اًمِمٛمس. يٜمٔمر ( 2)

 (.424)ص: ش: اإلُمالء اعمختٍم ذم ذح همري٥م اًمًػم»ٟم٤موحف: أي ُجٚم٦م. يٜمٔمر ( 3)

سمـ ُُجٍَح، ويٙمٜمك أسم٤م أُمٞم٦م وأُمف أم ؾُمَخْٞمَٚم٦َم سمٜم٧م  سمـ طُمَذاوَم٦مَ  سمـ وه٥م سمـ ظمٚمػ سمـ وه٥م هق: قُمَٛمػْمُ ( 4)

سمـ قمٛمػم، ويم٤من ؾمٞمد سمٜمل ُجح وأُمٞم٦م،  سمـ ؾمٝمؿ ويم٤من ًمٕمٛمػم ُمـ اًمقًمد وه٥م سمـ ؾمٕمٞمد ه٤مؿمؿ

 =سمـ ُجح، ويم٤من  سمـ طمذاوم٦م سمـ وه٥م سمـ ظمٚمػ وأب، وأُمٝمؿ رىمٞم٘م٦م، وي٘م٤مل: ظم٤مًمدة سمٜم٧م يمٚمدة
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٤ًٌم ومال قَمٚمٞمؽ أن َّتٚم: سمـ وه٥م ىم٤مل أسمق ظمٞمثٛم٦م ًمٕمٛمػم ػ قمٜمِّل طمتَّك آي إنَّ زِم ذٟم

وهق ٟم٤مزل سمَتٌقك، ىم٤مل ط اهلل  ، ومٗمٕمؾ طمتك إذا َدٟم٤م ُِمـ رؾمقلطاهلل  رؾمقل

ـْ َأسَم٤م ظَمْٞمَثَٛم٦م»: طاهلل  هذا رايم٥ٌم قَمغم اًمٓمريؼ ُم٘مٌؾ، ومَ٘م٤مل رؾمقل: اًمٜم٤مس ، شيُم

 اهللِ، هَق واهلل أسمق ظمٞمثٛم٦م. ي٤م رؾمقَل : وَم٘م٤مًمقا

َأْومَم ًَمَؽ َي٤م َأسَم٤م »: طاهلل  ، ومَ٘م٤مل ًَمف رؾمقلطاهلل  ىمٌَؾ ومًٚمَّؿ قمغم رؾمقلومٚمامَّ أٟم٤مَخ أ

 .(2)شاهلل ظمػًما ودقم٤م ًمف سمخػم اخلؼََم، وم٘م٤مل ًمف رؾمقلط اهلل  صمؿَّ أظمؼَم َرؾمقل ،(1)شظَمٞمَْثَٛم٦م

 :ڤسمـ ىمٞمس  وىَم٤مل أسُمق ظمٞمثٛم٦م ذم ذًمؽ ؿِمٕمًرا، واؾمٛمف َُم٤مًمؽ: هِم٤مم ىم٤مل اسمـ

 :(4)ڤىمّم٦م أب ذر اًمٖمٗم٤مري  -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طاهلل  سمـ وه٥م ىمد ؿمٝمد سمدرا ُمع اعمنميملم وسمٕمثقه ـمٚمٞمٕم٦م ًمٞمحزر أصح٤مب رؾمقل قمٛمػم =

سمٌدر،  طاهلل  وي٠مشمٞمٝمؿ سمٕمددهؿ وقمدِّتؿ، ومٗمٕمؾ، وىمد يم٤من طمريّم٤م قمغم رد ىمريش قمـ ًم٘مل رؾمقل

سمـ قمٛمػم ومٞمٛمـ أه يقم سمدر. أؾمٚمؿ سمٕمد سمدر سم٤معمديٜم٦م، ىمدُمٝم٤م ًمٞم٘متؾ اًمٜمٌَّّل  ومٚمام اًمت٘مقا يم٤من اسمٜمف وه٥م

(، 4/2193) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»اهلل وم٠مؾمٚمؿ، صمؿ رضمع إمم ُمٙم٦م ُمًٚمام. يٜمٔمر  ومٝمداه ط

 (.4/199، ٓسمـ ؾمٕمد: )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»

 أضمدر سمؽ.( 1)

 (.2924ش: )صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»( 2)

 (.5/8ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»اٟمٔمر ( 3)

، وم٘مٞمؾ: "يمٌػما ". اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف اظمتالوم٤مطاهلل  : ص٤مطم٥م رؾمقلأسمق ذر اًمٖمٗم٤مري( 4)

 =سمـ قمنمىم٦م،  سمـ ضمٜمدب، وىمٞمؾ: سمرير سمـ ضمٜم٤مدة، وىمٞمؾ: سمرير سمـ ضمٜم٤مدة، وىمٞمؾ: سمرير اؾمٛمف ضمٜمدب

َـكززززززا َد ززززززنئ ززززززادَرأَ   دَكززززززافَؼئوَََؿك ََزززززز ي    دَسدف زززززز د

د

دَوأَ  َ َمزززززاد دأََعززززز ك ََ ززززز د َاَكزززززن  َد دأَ َق زززززنئ

ززززززززز  د  َ ؿك ؿئ
َقئَؿـَ دَ ززززززززز   َد  د  زززززززززا زززززززززنئ دَو َا َع 

د

َ  كد َمزززاد زززَ دمئ دأَ   ََزززأ  دإ و َؿزززادَو  ْ ززز
 ْ ََ دأَ   دفََؾزززأ 

َم   زززززز  
َََعزززززز     د دَو   ززززززقرَادف زززززز د دَ    ززززززنئ    ََ  

د

د ََ ؿكدد ادَ ززززز   ززززز ئ ئ  ْ ََمزززززاد ئ  َ
 َؿزززززاَ زززززَػا َاد  

د د ززززززززَؿَ ن  دأَ    ئ
ـَززززززززاف  ََؿئ د َدَهزززززززز ك دإ َ   َو ئـ ززززززززنئ

د

َؿززاد د َؿك ق زز ئ ََ َُد  َ َ زز دَهزز
 ْ دكَػ  ََزز ي    ََزز د د(د3)إ 

د
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ضمؾ، ط اهلل  صمؿ ُم٣م رؾمقل»: إؾمح٤مق ىم٤مل اسمـ ؾم٤مِئًرا، ومجٕمؾ يتخٚمػ قمٜمف اًمرَّ

اهلل، ىمد َّتٚمػ أسمق ذر،  ي٤م َرؾمقل: اهللِ، َّتٚمَّػ ومالن، طمتك ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل: ومٞم٘مقًمقن

ُٞمْٚمِحُ٘مُف اهللُ سمُِٙمْؿ، َوإِْن َيُؽ هَمػْمَ َذًمَِؽ »: وأسمٓم٠م سمف سمٕمػمه، وم٘م٤مل ًَ َدقُمقُه، وَم٢مِْن َيُؽ ومِٞمِف ظَمػُم وَم

 .(1)شوَمْ٘مَد َأَراطَمُٙمُؿ اهلُل ُِمٜمْفُ 

م قمغم سمٕمػمه، ومٚمامَّ أسمَٓم٠م قمٚمٞمف، أظمَذ َُمت٤مقمف ومحَٛمَٚمف قمغم  ڤأسمق ذر  (2)وشمٚمقَّ

اهلل ذم سمٕمض ُمٜم٤َمزًمف،  ُم٤مؿمًٞم٤م، وَٟمزل رؾمقُل  طاهلل  فمٝمِره، صمؿَّ ظمَرج يتٌع أصمَر رؾمقل

رضمؾ يٛمٌم قمغم اًمٓمريؼ اهلل، إنَّ هذا اًم َي٤م رؾمقل: ومٜمَٔمر ٟم٤مفمٌر ُمـ اعمًٚمٛملم وم٘م٤مل

ـْ َأسَم٤م َذرٍّ » ط: اهلل وطمَده، وم٘م٤مل رؾمقل  .(3)شيُم

َرطِمَؿ »: اهلل اهلِل، هق واهلل أسمق ذر، وَم٘م٤مل َرؾمقل ي٤م رؾمقَل : ومٚمام شم٠مُمَٚمف اًمَ٘مقم ىم٤مًمقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ  سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ضمٜم٤مدة اهلل. وىمٞمؾ: ضمٜمدب اسمـ اًمًٙمـ، واعمِمٝمقر ضمٜمدب سمـ قمٌد ضمٜمدب =

سمـ  سمـ ُمٚمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ ىمٞمس سمـ ضمٜم٤مدة سمـ همٗم٤مر، وىمٞمؾ: ضمٜمدب سمـ طمرام سمـ اًمقىمٞمٕم٦م قمٌٞمد

سمـ  سمـ ظمزيٛم٦م سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ قمٌد ُمٜم٤مة سمـ وٛمرة اسمـ سمٙمر سمـ ُمٚمٞمؾ سمـ همٗم٤مر سمـ طمرام صٕمػم

سمـ  سمـ ُمٚمٞمؾ، ويم٤من أظم٤م قمٛمرو سمـ ُمي. وأُمف رُمٚم٦م سمٜم٧م اًمقىمٞمٕم٦م ُمـ سمٜمل همٗم٤مر سمـ اًمٞم٤مس ُمدريم٦م

ذم اإِلؾْمالم، أؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م،  "ظم٤مُم٤ًمقم٦ًٌم ُٕمف. روي قمٜمف أٟمف ىم٤مل: أٟم٤م راسمع اإِلؾْمالم. وي٘م٤مل: يم٤من 

صمؿ رضمع إمم سمالد ىمقُمف، صمؿ ىمدم اعمديٜم٦م. ىم٤مل اًمذهٌل:: أطمد اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم، ُمـ ٟمج٤ٌمء أصح٤مب 

أضمري، قمـ أب  ، ويم٤من يٗمتل ذم ظمالوم٦م أب سمٙمر، وقمٛمر، وقمثامن. وىم٤مل أسمق قمٌٞمدط-حمٛمد 

ي اسمـ ُمًٕمقد ذم اًمٕمٚمؿ، ويم٤من رزق ا، وًمٙمـ قمٛمر احل٘مف ُمع اًم٘مراء، ويم٤من يقازداود: مل يِمٝمد سمدرً 

ُمٕمجؿ »و (،33/294): ، ًمٚمٛمزيشِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»أب ذر أرسمع ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر. يٜمٔمر 

 (.2/46ًمٚمذهٌل: ) ،شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»و (،1/527) ًمٚمٌٖمقي: ،شاًمّمح٤مسم٦م

 (.96ؾمٌؼ َّترجيف: )صـ: ( 1)

 شمٚمقم قمغم سمٕمػمه: متٝمؾ.( 2)

 يمـ أسم٤م ذر: ًمٗمٔمف إُمر وُمٕمٜم٤مه اًمدقم٤مء أرضمق اهلل أن شمٙمقن أسم٤م ذر.( 3)
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 معهم
ٌَْٕم٨ُم َوطْمَدهُ  ُم٤من وضم٤مءَ  ،(1)شاهلُل َأسَم٤م َذرٍّ َيْٛمٌِم َوطْمَدُه َوَيُٛمقُت َوطْمَدُه َوُي  وُم٣م اًمزَّ

سمذة ڤقَمٍم قمثامن، صمؿ طمدصَم٧م سمٕمض إُمقر وؾُمػمِّ أسمق ذر  ومٚمام  ،(2)إمم اًمرَّ

ٜم٤َمين، صمؿ امحاِلين ومَْمَٕم٤مين »: طَميه اعمقت أوص اُمرأشمف وهُمالُمف الين ويَمٗمِّ ًِ إذا ُِم٧مُّ وم٤مهم

ون سمُٙمؿ وَم٘مقًمقاقمغم ىَم٤مرقمَ  ل َريم٥م يٛمرُّ ، ومٚمامَّ ُم٤مت وَمٕمٚمقا سمف شهذا أسُمق ذر: ٦م اًمٓمَّريؼ، وم٠موَّ

ُمًٕمقد  يمذًمؽ ومٓمٚمع ريم٥م ومام قمٚمٛمقا سمف طمتك يم٤مدت ريَم٤مئٌٝمؿ شَمٓم٠م هيره، وم٢مذا اسْمـ

، ڤضِمٜم٤َمزة أب ذر : وم٘مٞمؾ ؟هذا َُم٤م: ذم رهط ُمـ أهِؾ اًمٙمقوم٦م، وم٘م٤مل ڤ

ٌْٙمل، وم٘م٤مل ڤُمًٕمقد  وم٤مؾْمتَٝمؾَّ اسمـ ، »: طاهلل  َدق رؾمقلص: ي َيْرطَمُؿ اهلُل َأسَم٤م َذرٍّ

ف طمتَّك دومٜمف ، ومٜمَزل ومقًمٞمَفشَيْٛمٌِم َوطْمَدُه، َوَيُٛمقُت َوطْمَدُه، َوُيٌَْٕم٨ُم َوطْمَدهُ  ًِ  .(3)سمٜمْٗم

 : تبٛىا: ايٛصٍٛ إىلطادّط

ّل  وُم٤مٟمٞم٦م وٓ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمَرسمٞم٦َّم، ط قمٜمدُم٤م وَصؾ اًمٜمٌَّ مل جيد أصمًرا ًمٚمُحِمقد اًمرُّ

وُم٤مٟمٞم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م  يـ ًمٞمٚم٦ًم ذم شَمٌقك، مل شمٗمٙمر اًم٘مٞم٤مدة اًمرُّ همؿ ُمـ أن اجَلٞمش ُمٙم٨م قمنْمِ وسم٤مًمرَّ

ٙمقن. ًُّ  ذم اًمدظمقل ُمع اعمًٚمٛملم ذم ىمت٤مل، طمتك اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م اعمتٜمٍمة آصَمرت اًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/178) ، ٓسمـ هِم٤مم:شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»اٟمٔمر ( 1)

سمـ قمٗم٤من  سمٚمدة ذم ىمٚم٥م ٟمجد، وهل ُمـ ُمٜم٤مزل احلج٤مج سملم اًمٕمراق وُمٙم٦م وإًمٞمٝم٤م ٟمٗمك اخلٚمٞمٗم٦م قمثامن( 2)

ٝم٤م وسملم سمٚمدة )ضي٦م( اعمج٤مورة هـ سمٕمد اشمّم٤مل احلروب سمٞمٜم 319أسم٤م ذر اًمٖمٗم٤مري، صمؿ ظمرسم٧م ؾمٜم٦م 

شمٕمريػ سم٤مُٕم٤ميمـ  - واٟمتّم٤مر اًم٘مراُمٓم٦م ٕهؾ )ضي٦م( ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م، ومٝمرب أهؾ اًمرسمذة وظمرسم٧م

 (.1/176اًمقاردة ذم اًمٌداي٦م: )

اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز »وٕمٗمف أمحد واًمٌخ٤مري واًمٜم٤ًمئل وأسمق داود واًمدرىمٓمٜمل، واسمـ طمجر ذم ( 3)

صحٞمح ووٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم »ِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم (، واًم11/122) ، ٓسمـ طمجر:شاًمّمح٤مسم٦م

هِم٤مم وم٘مد ذيمرا أن إطمدى روايتل اعمًٜمد رضم٤مهل٤م  (. أُم٤م حم٘م٘م٤م ؾمػمة اسمـ3831سمرىمؿ )ش: وزي٤مدشمف

ـ اًمرواي٦م  ًَّ رضم٤مل اًمّمحٞمح، وإظمرى ًمقٓ أن ذم ؾمٜمده٤م إؿمؽم ًمٙم٤من ؾمٜمده٤م طمًٜم٤ًم. وىمد طم

هِم٤مم  ٦م: أن حم٘م٘مل ؾمػمة اسمـ(، واخلالص319 -317)ص ش: اًمذه٥م اعمًٌقك»اًمًٜمدي ذم 

 واًمًٜمدي ىمد طمًٜمقا ؾمٜمد اًمرواي٦م ًمٓمرىمٝم٤م.
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ٚمح وَدومع اجلزي٦م، ومَ٘مد أرؾمؾ ُمٚمِؽ أيٚم٦َم أُم٤م طمٙمَّ  ٤مم، وم٘مد آصمروا اًمّمُّ ٤مم اعمُدن ذم أـمراف اًمِمَّ

ٞم٦م وصمِٞم٤َمب-هدي٦َّم، وهل سَمٖمٚم٦م سمٞمْم٤مء وسُمرد ط ًمٚمٜمٌلِّ  ًِ ، ومّم٤محلف قمغم اجلزَي٦م، وأرؾمؾ -أيْم

ـ  (1)ڤسمـ اًمقًمٞمد  ظَم٤مًمد قمغم رأِس َهي٦م ُِمـ اًمُٗمرؾم٤من سمٚمغ قمَدُده٤م أرسمٕمامَئ٦م وقِمنمي

-اعمٚمؽ اًمٙمٜمدي قمٌد سمـ سمـ اًمقًمٞمِد أن ي٠مِه أيمٞمدر َدوَُم٦م اجلٜمدل، واؾمتََٓم٤مع ظم٤مًمد وم٤مرؾًم٤م إمم

ٞمد ظَم٤مرضمٝم٤م -َُمٚمٙمٝم٤م  ّل  (2)َوُهق ذم اًمّمَّ  .(3)قمغم اجلزي٦مط ومّم٤محَلف اًمٜمٌَّ

يَم٤من أيمٞمدر يٚمًٌف،  -ُمـ ِدي٤ٌمج حمغَمَّ سم٤مًمذه٥م-وىمد شمٕمج٥م اعمًٚمٛمقن ُِمـ ىِم٤ٌمء

ـْ هَ »: طوم٘م٤مل اًمرؾمقل  ٌُقَن ُِم ـَ ُُمَٕم٤مٍذ  وَمَقاًمِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه عمََٜم٤َمِديُؾ ؾَمْٕمد ؟َذاَأشَمْٕمَج سْم

ـْ َهَذا ـُ ُِم ًَ  .(4)شذِم اجلَٜم٦َِّم َأطْم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سْمـ خمزوم اًم٘مرر اعمخزوُمل، َأسُمق ؾُمَٚمْٞمامن  سْمـ قُمَٛمر اهلل سْمـ قَمٌد سمـ اعمٖمػمة سمـ اًْمَقًمِٞمدِ  هق: ظم٤مًمد( 1)

ًمّمٖمرى سمٜم٧م احل٤مرث اسمـ طمزن اهلالًمٞم٦م أظم٧م احلج٤مزي، ؾمٞمػ اهللَّ اًمٗم٤مشمح اًمٙمٌػم. وأُمف ًم٤ٌمسم٦م ا

، َوىَم٤مل احل٤ميمؿ َأسُمق َأمْحَد: أُمف ًم٤ٌمسم٦م اًمٙمؼمى، وُي٘م٤مل هل٤م قمّمامء. طُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث زوج اًمٜمٌَّّل 

ووٓه  طاهلل  هـ ومن سمف رؾمقل7يم٤من ُمـ أذاف ىمريش ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وأؾمٚمؿ ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م ؾمٜم٦م 

ُمًٞمٚمٛم٦م وُمـ ارشمد ُمـ أقمراب ٟمجد، صمؿ ؾمػمه إمم  ، وضمٝمف ًم٘مت٤ملڤاخلٞمؾ. وعم٤م وزم أسمق سمٙمر 

٤ًٌم قمٔمٞماًم ُمٜمف، صمؿ أُمره سم٤معمًػم إمم اًمِم٤مم ُمدًدا ًمٚمٛمًٚمٛملم سم٤مًمػمُمقك. ويم٤من  اًمٕمراق ومٗمتح احلػمة وضم٤مٟم

سمـ اجلراح،  قمزًمف قمـ ىمٞم٤مدة اجلٞمقش سم٤مًمِم٤مم وومم أسم٤م قمٌٞمدة ڤًمف أصمره ذم اًمٜمٍم وعم٤م وزم قمٛمر 

هـ. ىم٤مل أسمق 14ؾ سملم يدي أب قمٌٞمدة إمم أن شمؿ هلام اًمٗمتح ؾمٜم٦م ومٚمؿ يثـ ذًمؽ ُمـ قمزُمف، واؾمتٛمر ي٘م٤مشم

، ًمٚمٛمزي: شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»سمٙمر: قمجزت اًمٜم٤ًمء أن يٚمدن ُمثؾ ظم٤مًمد. يٜمٔمر 

آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م »و (،1/413) ، ٓسمـ طمجر:شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»و (،8/187)

 (.2/427) اًمؼم: ، ٓسمـ قمٌدشإصح٤مب

إؾمح٤مق  (، ُمـ ـمريؼ اسمـ415-1/412) ، ٓسمـ طمجر:شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»ٔمر اٟم( 2)

 سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.

 (.4/181) ، ٓسمـ هِم٤مم:شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»اٟمٔمر ( 3)

 (: سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.4/181اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: )( 4)
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ٌل، وأًمػ سَمٕمػم، وىمد وَرد أنَّ هَمٜم٤مئؿ ظم ًَّ ٤مًمد ُِمـ أيمٞمدر يم٤مٟم٧م صماَمٟماَمئ٦م ُمـ اًم

ل  ،(1)وأرسَمٕمامئ٦م درع وأرسمٕمامئ٦م رُمح ٦م َُمٚمؽ أيٚم٦م ًمٚمٜمٌَّ ، طوىمد َوَصٚم٧م إمم شَمٌقك هديَّ

ُُمٕم٤مهدات  طاهلل  ويَمت٥م رؾمقُل  ،(2)وهل سمْٖمَٚم٦م سمٞمْم٤مء وسمرد، ومّم٤محَلَف قمغم اجلزي٦م

 اًمٜم٤َّمس  ،(4)وٕهؾ ُم٘مٜم٤م ،(3)ًمٙمؾٍّ ُِمـ أهؾ ضمرسم٤مء وأذرح
ِ
وُي١مدي سمُٛمقضَمٌٝم٤م َه١ُمٓء

 ُمـ ٟمَّم٤مرى اًمٕمرب اجلزي٦م يمؾ قم٤مم، وَّتْمع ًمًٚمٓم٤من اعمًٚمٛملم.

سم٤مإلُم٤مرات اًمَقاىمَٕم٦م ذم ؿمامل اجلزيَرِة وقمَ٘مد ُمٕمٝم٤م ط اهلل  ًم٘مد اٟمَٗمَرد َرؾمقُل 

ـ طمدوَد اًمدوًم٦م اإِلؾْمالُمٞم٦م اًمِمامًمٞم٦َّمِ  وِبذه اعمٕم٤مهدات  ،(5)ُمٕم٤مهدات، وسمذًمؽ أُمَّ

وم، وم٘مد يم٤مٟم٧م هذِه اًم٘م٤ٌمئؾ شم٤مسمٕم٦ًم ًمٚمروم ودظمٚمقا ذم اًمٜمٍَّماٟمٞم٦م، أضمٜمح٦َم اط ىمصَّ  ًمرُّ

واًمتزاُمٝم٤م سم٤مجلزي٦م ُيٕمتؼُم ىمٓمًٕم٤م ط اهلل  وم٢مىمداُم ُمـ أىَمَدَم ُمٜمٝم٤م قمغم ُمّم٤محل٦م رؾمقلِ 

وم ذم حم٤موًمتٝم٤م همزو اعمًٚمٛملم، وسمؽًما حل٤ٌمل شمٌٕمٞم٦م هذه اًم٘م٤ٌمئؾ هل٤م، سمؾ  ًمٚمٓمريؼ قمغم اًمرُّ

وُم٤من اًمتل يم٤مٟم٧م شمذهلؿ وَّتِْمُٕمٝمؿ ًمًٚمٓم٤مهن٤م، وحتريًرا هلذه اًم٘م٤ٌمئؾ ُمـ ِم َٚمٙم٦م اًمرُّ

ًمٞمٜم٤مًمقا ُمـ شَم٤ًمىُمِط وُمت٤مِّت٤م ؿمٞمًئ٤م يٕمٞمِمقن سمِف، وظمقوًم٤م ُمـ فمٚمٛمٝمؿ ًم٘مقِّتؿ اًم٤ٌمـمَِم٦ِم، وىمد 

 .(6)وومَّقا سمٕمٝمد اًمّمٚمح واًمتزُمقا أداء اجلزَي٦ِم، وم٠مقمٓمقه٤م قمـ يد وهؿ ص٤مهمرون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕمٞمػ هلٞمٕم٦م قمـ أب إؾمقد، واسمـ هلٞمٕم٦م و (، وذم اؾمٜم٤مده اسمـ5/17ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»اٟمٔمر ( 1)

 ومْماًل قمـ إرؾم٤مل قمروة.

 (.241، ًمٚمٕمٛمري: ص )شاعمجتٛمع اعمدين»اٟمٔمر ( 2)

 (.3/1123ش: )اعمٖم٤مزي»( 3)

، اعم١مًمػ: حمٛمد محٞمد اهلل احلٞمدر آسم٤مدي شاًمقصم٤مئؼ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة واخلالوم٦م اًمراؿمدة»اٟمٔمر ( 4)

هـ: ص ٤1417مدؾم٦م سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمً –هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمٗم٤مئس 1424اهلٜمدي )اعمتقرم: 

(119-124.) 

 (.217ص )ش: اًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملم»اٟمٔمر ( 5)

 (.4/479، ًمٚمّم٤مدق قمرضمقن: )شاهلل حمٛمد رؾمقل»( 6)
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َٝم٤م رؾمقل  اًمدوًم٦م ودقمَقِة اًمٜم٤مس  ذم طاهلل  وهذه ؾمٞم٤مؾم٦م ٟمٌقي٦َّم طمٙمٞمٛم٦م اظمتٓمَّ
ِ
سمٜم٤مء

ـِ اهلِل، وم٘مد اؾمتٓم٤مَع أن يٗمّمؾ سملَم اعمًٚمٛملم وسَملَم اًمروم سم٢مُم٤مَرات شَمديـ ًمٚمرؾمقل  ًمدي

اؿمديـ ٟم٘م٤مَط  سم٤مًمٓم٤مقَم٦ِم، وَّتْمع حلْٙمِؿ اعمًٚمٛملم، وأصٌَح٧ْم ذم َزُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمرَّ

ٚم٧م ُمٝمٛم٦م اًمَٗمتح اإِلؾْمالُمل ذم قمٝمدهؿ، ومٛمٜمَْٝم٤م اٟمٓمٚم٘م٧م ىمقاُت ا عمًٚمٛملم ارشمَٙم٤مز ؾمٝمَّ

امل، وقمٚمٞمٝم٤م ارشَمٙمزت ًمتح٘مٞمؼ هدومٝم٤م اًمٕمٔمِٞمؿ وٓ خيٗمك أنَّ ُِمـ أطمداث  .(1)إمم اًمِمَّ

سمـ  وَُمرارة (2)سمـ أُمٞم٦م يم٤من ُمـ ىمّم٦م اًمثَّالصم٦م اًمذيـ ظُمٚمِّٗمقا: ِهالل هذه اًمَٖمزَوة ُم٤م

 .(4)ڤسمـ ُم٤مًمؽ  ويَمٕم٥م (3)اًمرسمٞمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. سمتٍمف يًػم.221ص )ش: اًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملم»اٟمٔمر ( 1)

سمـ واىمػ إٟمّم٤مرّي  ٕم٥مسمـ يم سمـ قم٤مُمر إقمٚمؿ سمـ قمٌد سمـ ىمٞمس سمـ قم٤مُمر سمـ أُمٞم٦َّم هق: هالل( 2)

اًمقاىمٗمّل، ؿمٝمد سمدرا وُم٤م سمٕمده٤م أطمد اًمثالصم٦م اًمذيـ شم٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ، روى قمٜمف اسمـ قم٤ٌمس، وضم٤مسمر، وهق 

ّل  سمـ  سمـ قم٤مُمر سمـ أُمٞم٦م سمـ ؾمٕمد: هق هالل دهرا، وىم٤مل حمٛمد طاًم٘م٤مذف اُمرأشمف ومالقمٜمٝم٤م، سم٘مل سمٕمد اًمٜمٌَّ

ل ىمديؿ اإِلؾْمالم، يمن أصٜم٤مم سمٜمل سمـ واىمػ: ويم٤من هال سمـ يمٕم٥م سمـ قم٤مُمر إقمغم سمـ قمٌد ىمٞمس

ّل  واىمػ، يم٤مٟم٧م ُمٕمف رايتٝمؿ يقم اًمٗمتح، أُمف أٟمٞم٦ًم سمٜم٧م اهلدم أظم٧م يمٚمثقم سمـ اهلدم، اًمذي ٟمزل قمٚمٞمف اًمٜمٌَّ

، ٓسمـ شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»(، و5/2749) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»سم٘م٤ٌمء.  ط

 (.6/428) ، ٓسمـ طمجر:ش٦ماإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم»(، و4/1542) اًمؼم: قمٌد

سمـ قمقف. وىم٤مل  ، وىمٞمؾ: اسمـ رسمٞمٕم٦م إٟمّم٤مري اًمٕمٛمري، ُمـ سمٜمل قمٛمروسمـ اًمرسمٞمع هق: ُمرارة( 3)

سمـ  سمـ ضمِمؿ سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ زيد سمـ قمدي سمـ رسمٕمل سمـ اًمٙمٚمٌل: هق ُمرارة هِم٤مم

ؿمٝمد سمدرا، وهق أطمد اًمثالصم٦م اًمذي  سمـ إوس. سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو سمـ اخلزرج سمـ احل٤مرث طم٤مرصم٦م

 {ٱ ٻ ٻ ٻ}ذم هَمزَوة شمٌقك، ومٜمزل اًم٘مرآن ذم ؿم٠مهنؿ:  طاهلل  َّتٚمٗمقا قمـ رؾمقل
(، 3/1382اًمؼم ) ، ٓسمـ قمٌدشآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»[. يٜمٔمر 118]ؾمقرة اًمتقسم٦م: 

اإلص٤مسم٦م »(، 5/2571) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»(، 5/129) ، ٓسمـ إصمػم:شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»

 (.6/52) ، ٓسمـ طمجر:شذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م

ـ آي٦م )( 4) ـ يمت٥م اًمتٗمًػم أواظمر ؾمقرة )اًمتقسم٦م(، ُم  ش.اًمًػمة اًمٕمٓمرة»(، أو 119-118اٟمٔمر ىمّمتٝمؿ ذم رء ُم
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 ٔ٠َٚ تبٛى َٛقف اب  :طًٍٛ َٚٔ َع٘ َٔ َغض

دت وشمٜمَقَّ  قم٧م أدوار اعمٜم٤موم٘ملم قُمٛمقًُم٤م ذم هذه اًمٖمزوة، وُمقاىمُػ ًم٘مد شَمٕمدَّ

 ظمّمقًص٤م..ؾمٚمقل  اسمـ

 ّٗمْاقف امليافقني قبل الغش: 

لم1  :. اًم٘مٕمقد قمـ اعمِم٤مريم٦م: وهذه اًمَ٘مْمٞم٦َّم قَمغم ؿِم٘مَّ
أ( ىمٕمقد قمـ اخلروج ًمٚمَٖمزِو واجِلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهللِ، وهذا ؿم٠مهُنُؿ ذم ؾَم٤مئر اًمٖمَزَواِت 

اًمَٕمدو ومٞمَٝم٤م ويَمثرشمف، وىمد أوَوَح٧م أي٤مُت هذا اعمٕمٜمك  اًمتل يٕمَٚمٛمقن ىمقة ؿَمقيم٦م

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ }يم٤مًمذي ضَم٤مء ذم ىمقًمِف شمٕم٤ممم: 

 أي٦م. [81 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ؿ  سمؾ يم٤مٟمقا ِمَـّ اؾمَتقًم٧ْم قَمٚمٞمٝمؿ صم٘مَٚم٦م إرِض وضَمقاذب اًمدٟمٞم٤م، وُمْٕمٚمقم أهنَّ

هؿَّ ٕطمِدهؿ إٓ ـمقل اًمُٕمٛمر ذم هذه احلٞم٤مة: ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِمَـّ أذيمقا سم٤مهللِ ٓ يمٖمػِمهؿ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ }

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 .[38 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ک ک ک گ

ىمُٕمقَدهؿ وَّتٚمَٗمُٝمؿ يم٤من قمـ ؾَمٌؼ إْسار، وشمٌٞمٞم٧ِم  صمؿ َذيمر اهلل قمٜمُٝمؿ يَمذًمؽ أن

ہ ھ ھ ھ ھ }ىمَّمد، وٓإ ًمِمٛمَّروا وسم٤مدروا، وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 {ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
ؾ ذم  .[46 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: اًم٦م قمغم هذا اخلُٚمؼ اعُمت٠مصِّ إمم همػم ذًمؽ ُِمـ أَي٤مِت اًمدَّ

 قطمل سمخقومٝمؿ وهٚمِٕمٝمؿ واْٟمزَوائٝمؿ قمـ ُمٞم٤مديـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.ٟمٗمقؾِمٝمؿ، اعمُ 

ب( ىمٕمقُدُهؿ قمـ اإلْٟمَٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهللِ، َهذا ًمقن آظَمر ُِمـ أًمقان آٟمِخَذال 

ٌُخؾ ظمٚم٦َّم ُمـ ظمالهلؿ وؾِمَٛم٦م سم٤مرزة ُمـ  حُّ واًم ٌَذل واًمٕمٓم٤مء: وم٤مًمِمُّ واًمتخٚمُّػ قَمـ اًم
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ٌقا إمم هَمػمهؿ ؾِمامِّتؿ، وًمٞمَتُٝمؿ إذ يم٤مٟمقا يمذًمَؽ اىْمتٍم قا ورهمَّ وا قمغم أْٟمُٗمًِٝمؿ، سمؾ ؿَمحُّ

ح وسمَخٚمقا وأُمروا اًمٜم٤مس سم٤مًمٌُخؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ېئ ىئ ىئ ىئ }اًمِمُّ

 .[24 ]ؾمقرة احلديد: {یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

 . اًمتخٚمػ واًمدقمقة ًمٚمتخّٚمػ:2

ٚمَٖمزِو ايمَتٗمقا سمذًمؽ، وًمٙمٜمٝمؿ ضَمٜمَحقا ًمٞم٧م اعمٜم٤مومِ٘ملَم إْذ مل َيٜمِٗمروا ًمٚمِجٝم٤مد وخيُرضمقا ًم

سمٕمد ذًمؽ إمم شَمقِهلم اًمٕمَزاِئؿ واًمتَّخِذيؾ قمـ اعمَِم٤مَريم٦م، وىَمد ؾمٌؼ ذيمر آي٤مت ذم ذًمؽ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ }ومٞمام ُم٣م، ُمٜمٝم٤م ىمقًمُف: 

 .[18 ]ؾمقرة إطمزاب: {ڈ ڈ ژ

ٞم٤مق هَمزَوة إطْمَزاب، إٓ أنَّ ذًمَؽ ديدُن اعمٜم٤مومِ٘ملم ذم وًمِئـ يَم٤مٟم٧م هذه أي٦م ذم ؾِم 

چ چ }يُمؾ هَمزَوة وُمٕمريم٦م، وٓ أَدلَّ قمغم ذًمؽ ُمـ ىمقل اهللِ شمٕم٤ممم ذم هَمزَوة شمٌقك: 

 .[81 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ

 :[42 تقسم٦م:]ؾمقرة اًم {ٿ ٿ ٿ ٿ}. 3

٤ٌَمب َّتٚمُّٗمِٝمؿ ىم٤مل ومٞمف ؾمٌح٤مٟمف:  ـ أؾْم ٥ٌم ُم ًَ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ }هذا سمٞم٤مٌن ًم

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 .[42 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ؿ ََّتٚمَّٗمقا سم٥ًٌِم سُمٕمد اعم٤ًموم٦م وؿِم  ۴وم٘مد سملم  ِّت٤م، ُمقىِمَػ اعمٜم٤موم٘ملم، وأهنَّ دَّ

ٟمٞم٤م وَٟمٕمٞمٛمٝم٤م، ويم٤من  د قمرًو٤م ُمـ أقمراض اًمدُّ وأٟمَّف ًمق يم٤من اًمِذي َدقمقَِّتؿ إًمٞمف ي٤م حُمٛمَّ

ح  ح وشُمقوِّ اًمًٗمر ؾمٝماًل ٓشمٌٕمقك ذم اخُلروج، وًمٙمٜمٝمؿ َّتٚمَّٗمقا ومل خيرضُمقا، وم٤مٔي٦م شمنْمَ

 ُمالسم٤ًمت ُمقىمٗمٝمؿ ىمٌؾ اخلروج إمم اًمَٖمزَوة وأؾم٤ٌمب هذا اعمقىمػ.

 ..[49 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ٹ ٹ ٹٹ ٿ} ُم٘مقًَم٦م أطَمِدهؿ:. 4
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٤مء، وم٘مد  ف ومْتٜم٦َم اًمٜمًِّ ًِ وهذا ُمـ أقمذار اعُمٜم٤موم٘ملم اًمقاهٞم٦م، أن ُمٜمٝمؿ ُمـ خيَِمك قَمغم ٟمْٗم

َهْؾ ًَمَؽ اًمَٕم٤مَم ؛ َي٤م ضَمدُّ »: سمـ ىمٞمس ًمٚمجدِّ  -وُهق ذم ضِمٝم٤مزه ًمِتٌَقك-ط اهلل  ىم٤مل رؾمقل

َٓ شَمْٗمتِٜمِّل. وَمق اهللِ ًم٘مد  اهلل، أو ي٤م رؾمقل: وم٘م٤مل. ش؟سَمٜمِل إَْصَٗمرِ  ذِم ضِماَلدِ  شَم٠مذن زِم و

٤مء ُمٜمل، وإين أظمِمك إْن رأي٧ُم  قمرف ىمقُمل أٟمَّف ُم٤م ٤ًٌم سم٤مًمٜمًِّ ُمـ رضمؾ أؿمد قَمج

ىَمْد َأِذْٟم٧ُم » :وىم٤ملط اهلل  أْصؼِم، وم٠مقمرض قمٜمف رؾمقل سمٜمل إصٗمر أن ٓ ٟم٤ًِمء

ٔي٦م ،(1)شًمََؽ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ }: ومَٗمِٞمف ٟمزًم٧م ا

 .[49 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 :ويمر اعم١ماُمرات اًمني. 5

اسمٓم٦ُم اًمقصمِٞم٘م٦ُم سَملم اًمٞمٝمقد واعُمٜم٤موم٘ملم ٓ شَمٜمٗمِّمؿ قُمراه٤م،  شمٔمؾ اًمّمٚم٦ُم احلِٛمٞمٛم٦ُم واًمرَّ

ِّ واًمّمد قمـ اإِلؾْمالم..َيتآزر  ون قمغم اًمُٕمدَوان ويَتٕم٤موُدون ذم اًمنمَّ

أنَّ ط اهلل سَمٚمغ َرؾمقَل »ىم٤مل:  ،(2)سمـ طم٤مرصم٦م اهلل هِم٤مم سمًٜمده إمَم قمٌد روى اسمـ

ٌِّٓمقن اًمٜم٤َّمس قَمـ  أٟم٤مؾًم٤م ُمـ اعمٜم٤مومِ٘ملَم جَيتٛمٕمقن ذم سَمٞم٧ِم ؾمقيٚمؿ اًمٞمٝمقدي، ُيث

ٌَقك، ومٌٕم٨َم إًمٞمِٝمؿ ط اهلل  رؾمقل ذم َٟمٗمٍر ُِمـ  ڤاهلل  سمـ قمٌٞمد ـمٚمح٦مذم هَمزَوة شم

أْصَح٤مسمف، وأَُمرهؿ سمِحْرق سَمٞم٧م ؾمقيٚمؿ قَمغم َُمـ ومٞمِف ُِمـ اعُمٜم٤موم٘ملم، ومَٗمٕمؾ، وم٤مىْمَتحؿ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2988ش: )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»( 1)

ٌَْٞمدِ  سمـ زيد َٟمْٗمعِ  سمـ سمـ اًمٜمٕمامن سمـ طم٤مرصم٦م اهللَّ هق: قمٌد( 2) ٦ٌَمَ  سمـ قُم سمـ هَمْٜمٍؿ ٕٟمّم٤مري. شم٘مّدم  سمـ صَمْٕمَٚم

سمـ يٕمٞمش أؾمٚمٛم٧م وسم٤ميٕم٧م، وٕظمقاشمف: أم هِم٤مم،  ٟمًٌف ُمع أسمٞمف. وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: أُمف أم ظم٤مًمد

وقمٛمرة، وؾمقدة صح٦ٌم. وىم٤مل اًمٌٖمقي: ؾمٙمـ اعمديٜم٦م،. وىم٤مل اسمـ أب طم٤مشمؿ: وروى قمٜمف اسمٜمف 

. وىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم: ًَمُف صح٦ٌم ورواي٦م. وأسمقه طم٤مرصم٦م اسمـ اًمٜمٕمامن ُمـ سمـ طم٤مرصم٦م اهللَّ سمـ قمٌد إسمراهٞمؿ

اإلص٤مسم٦م ذم »و (،3/886) اًمؼم: ، ٓسمـ قمٌدشآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م. 

ُمٕمجؿ »و (،3/1624) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»و (،4/45) ، ٓسمـ طمجر:شمتٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م

 (.2/69، ٓسمـ ىم٤مٟمع: )شؿ اًمّمح٤مسم٦مُمٕمج»(، 4/77) ، ًمٚمٌٖمقي:شاًمّمح٤مسم٦م
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٤مك حَّ ٌَٞم٧م وم٤مْٟمٙمَنت ِرضمُٚمف واىمتحَؿ أصَح٤مسُمف وَم٠مومَٚمتقا اًمْمَّ  .(1)شسمـ ظمٚمٞمٗم٦م فَمٝمر اًم

 :وىمد ىم٤مل اًمْمح٤مك ذم شمٚمؽ احل٤مدصم٦م أسمٞم٤مشًم٤م ومٞمٝم٤م
د دَو َق ززززززن   َ زززززززدَ ززززززاَ  د َ   زززززز   َ ؿك دمئ دَكززززززارئ

دَا 

د

دد دأئ َق ززززززز     َ  ززززززز ئ دَو ا ئ ززززززز ك د  َفزززززززادََ ك دززززززززقائ

د ززززر َ د
د   ززززنئ د َركؼ  دَوَ زززز   ززززنئ ززززَو  ؾ أ د (1)َوظَؾ  د ئ

د

فََؼزززززز د   
َدَوم  زززززقَ   ْ ؾ ززززز دَ  لئدَعَؾززززز در ج  دأََكزززززو 

د ززززززززو ئَد ؿ   ؾ َفززززززززا دَ دأَعئ دَعَؾززززززززق ؽئأ  ََ ك دَ زززززززز

د

د ئدد َـكزززارئ َد
د  ززز   زززَؿ   د َ   دَوَمززز   دأََ زززاوئ زززَ  ئ   

(2)  

 
  :ٜٚؤخز َٔ ٖزا األَش ايٓبٟٛ ايٛاضح ادتًٞ فٛا٥ذ عذٜذ٠ َٓٗا 

ْ َيُٕمد جُيدي ُمٕمف إٓ 1 . أن ؿم٠مَن اعُمٜم٤موم٘ملم ىمد سمٚمغ ُِمـ إذى وآؾمتْٗمَح٤مل َُم٤م مل

ُتٝمؿ وفمٝمر شمآُُمُرهؿ. ًَ ٠موم٦م، إذا شمٌٞمَّٜم٧م دؾِمٞم  احلزم وىمٓمع اًمداسمر واؾمتئّم٤مل اًمِمَّ

ىمٞمَ٘م٦م، وُمٕمروَمتُٝمؿ سم٠مطمقاِل اعمُٜم٤موم٘ملم واًمٞمَٝمقد.. صمؿَّ إنَّ َهذا يدل قمغم ُم2  راىم٦ٌم اعمًُٚمٛملم اًمدَّ

يم٤مت اًمَٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘ملم واضمتامقم٤مِّتؿ  ومَ٘مد يم٤مَٟم٧م قمٞمقن اعمًُٚمٛملم يِ٘مَٔم٦م شمراىم٥م حَترُّ

وأويم٤مرهؿ، سمؾ يم٤مٟمقا يٓمَّٚمِٕمقن ومٞمٝم٤م قمغم أَدقِّ أهارهؿ واضمتامقم٤مِّتؿ، وُم٤م يدور ومٞمٝم٤م 

ٌِْؽ اعم١ماُمرات واسمتَٙم٤مر  ٤ٌَمب اًمٙم٤مذسم٦ِم إلىْمٜم٤مع ُمـ طم أؾم٤مًمٞم٥م اًمتَّثٌٞمط، واظمتالق إؾم

اهلل ًمُدقَم٤مة اًمٗمتٜم٦م وأويَم٤مِره٤م  اًمٜم٤َّمس سمٕمدم اخلروج ًمٚمِ٘مَت٤مل، وىمد يم٤من قمالُج رؾمقل

 .(4)طم٤مزًُم٤م طم٤مؾماًم، إذ أُمر سمحرق اًمٌٞم٧م قمغم ُمـ ومٞمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وىمد رضمٕم٧م ًمٕمدد 218 - 4/217سم٢مؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع ومٝمق وٕمٞمػ: )ش ؾمػمشمف»رواه اسمـ هِم٤مم ذم ( 1)

اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم »ُمـ يمت٥م اًمًػمة اعمح٘م٘م٦م ومٚمؿ أضمدهؿ ذيمروه٤م وُمـ أورده٤م ذيمر وٕمٗمٝم٤م ُمثؾ 

 ( د. ُمٝمدي رزق اهلل.2/199ش: )وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م

ٌُْس:( 2) ٝم٤م  اًمَٙم ًُ ٌََس احلٗمرة َيْٙمٌِ ٤م ـَمَٛمْٛمتٝم٤م سم٤مًمؽماب وىمد يَم ًً ٌْ ٧م اًمٜمٝمَر واًمٌئر يَم ًْ ٌَ ؽ طُمٗمرة سمؽماب ويم ـَمٛمُّ

٤م ـَمقاه٤م سم٤مًمؽماب.  ًً ٌْ  (.6/191ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب»يَم

 اهلل اًمًٝمٞمكم. سمـ قمٌد اًمرمحـ (، ٕب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد4/291ش: )اًمروض إٟمػ»يٜمٔمر ( 3)

 (.381 /1(. واٟمٔمر عمزيد اـمالع ذم ُمٌح٨م ُمًجد اًميار: )611) ش:اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م»( 4)
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ّل  ٤مك ط وىمد شمؿَّ ذًمِؽ، ومَل ُيٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌَّ حَّ ض اًمْمَّ اعمٜم٤مومؼ ذم يمْن ِرضمٚمف، أٟمَّف قمقَّ

م ض ؾُمقيٚمؿ حَلرِق سَمٞمتف، وهق ُم٤مٌل ُمت٘مقَّ  ۴ويَمام وَمٕمؾ  ،(1)ومَل يٕمقِّ
ِجد اًميار. ًْ  سمٛم

قملم ُمـ اعم١مُمٜملم ذم اًمّمدىم٤مت. 6  :عمز اعمٓمقِّ

ؿ َُمع سُمخٚمٝمؿ  ٝمؿ قمـ اًمٜمَّٗمَ٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهللِ، سمؾ دَم٤مَوزوه إمم أهنَّ مل يٙمتػ اعمُٜم٤مومِ٘مقن سمِِمحِّ

، سمؾ أظمذوا َيًخروَن وَُيزؤن يم٤مٟمقا َي٠مُمرون اًم ٌُخِؾ، ومل يِ٘مُٗمقا قمٜمد َهذا احلَدِّ ٜم٤َّمس سم٤مًم

ىملم ُمـ اعم١مُمٜملم، اعمُ٘مؾُّ ُمٜمٝمؿ واعمًتٙمثر، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ې }ويٚمٛمزوَن اعمَتّمدِّ

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 .[79 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

ضم٤مء »: ىم٤مل ڤقم٤ٌمس  ذيمر اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ومٞمام رواه قمـ اسمـ

محـ قمٌد ـُ قَمقف  اًمرَّ ّل  ڤسم ، وضم٤مَء رضمؾ طسم٠مرسمٕملم أوىِمٞم٦َّم ُمـ ذه٥ٍم إمم اًمٜمٌَّ

اًمرمحـ سماِم ضم٤مَء سمِف إٓ  ضم٤مء قَمٌد واهللِ ُم٤م: سمَّم٤مٍع ُمـ ـمٕم٤مم، وَم٘م٤مل سمٕمُض اعمٜم٤موم٘ملم

 .(2)شٞملم قَمـ هذا اًمّم٤معإِن يم٤مَن اهللُ ورؾمقًُمف ًَمٖمٜم: ِري٤مًء! وىم٤مًمقا

ه أو يٙمٚمػ  متره: إْذ ٓ ومٚمؿ يًٚمؿ ُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مػم اًمذي ضم٤مء سماَم يًتِٓمٞمُع ُمـ َص٤مع سمرِّ

٤م إٓ وؾمٕمٝم٤م، ومل َيًٚمؿ اًمَٖمٜمل اًمذي ضم٤مء ًً سمِٜمّْمػ ُم٤مًمف يمام ورد قمـ  اهلل ٟمٗم

 .(3)شڤسمـ اخلٓم٤مب وهمػممه٤م  سمـ قمقف وقمٛمر اًمرمحـ قمٌد

: يُمٜم٤َّم ٟمح٤مُمؾ، ىم٤مَل : دىَم٦م، ىم٤ملُأُِمرٟم٤م سم٤مًمّمَّ »: ىم٤مل ڤُمًٕمقد  روى اسمـ
ق أسمق قم٘مٞمؾ  أيمثر ُمٜمف.: سمِٜمّمػ َص٤مع. ىم٤مل وَمتّمدَّ

ٍ
 وضم٤مء إٟم٤ًمٌن سمٌمء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٟمتٗم٤مع سمف ذقًم٤م أو ُم٤م( 1) ٤مح ٓا  (.5/44ش: )اًمٗم٘مف اإِلؾْمالُمل وأدًمتف»ي٘م٤مسمٚمف ىمٞمٛم٦م ذم قمرف اًمٜم٤مس. يٜمٔمر  ُم٤م ي

 (.14/382ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 2)

 .(89 ؾمٌؼ َّترجيف: )صـ:( 3)
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إنَّ اهلل ًمَٖمٜملٌّ قمـ صدىم٦م هذا، وُم٤م ومٕمؾ هذا أظمر إٓ ري٤مًء: : وم٘م٤مل اعمٜم٤موم٘مقن

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ }ومٜمزًم٧م: 

 .(1)ش[79 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

واي٦م اًمث٤َّمٟمٞم٦م»: $ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي  -)يمٜم٤م ٟمح٤مُمؾ قمغم فمٝمقرٟم٤م( : وذم اًمرِّ

ق ُِمـ شمٚمؽ إضمَرِة، أو -ُمٕمٜم٤مه َٟمحِٛمؾ قمغم فمٝمقِرٟم٤م سم٤مٕضُمَرة ٝم٤م،  وٟمتَّمدَّ ق ِب٤م يُمٚمِّ ٟمتَّمدَّ

 .(2)شومٗمٞمف اًمتحريض قمغم آقمتٜم٤مء سم٤مًمّمدىم٦م

زَوة شمٌقك، وطمّت٣م شُمرسمط فمٝمر ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم ىمٌؾ همَ  َهِذه اعمَقاىمُػ ِهل أسمرُز ُم٤م

ر شمِٚمؽ اعمقاىمػ  سم٤معمٌح٨م اًمذي سملم أيِديٜم٤م ذم ؿم٠من اسمـ ؾَمٚمقل، ُدوٟمؽ دوره ذم شمّمدُّ

 :حتريٙمف هل٤م ُمـ وراء اًمٙمقاًمٞمس وإطمداث أو
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ }أ( وم٠مُم٤َّم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

سْمـ  سمـ أب اهلل ٧م يمام ُذيمر قِمٜمد سمٕمِْمٝمؿ ذِم قَمٌدأي٦م. وَم٘مد ٟمزًم [42 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڤڤ

 سمؾ اٟمًح٥م يمام ؾمٞم٠مي سمٌٕمض اجلٞمش. (3)ؾَمٚمقل: إْذ يم٤من ِمـ َّتّٚمػ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ }ب( وىمقًمف شمَٕم٤َممم: 

﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ٔي٦َم . [46 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮲ ومَٝمذه ا

سمـ ىمٞمس، ويم٤مٟمقا أذاوًم٤م ذم  واجلدِّ  سمـ ؾمٚمقل، سمـ أبِّ  اهلل ضَم٤مءت أْيًْم٤م ذم ؿم٠من قمٌد

﮶ } :(4)ىمقُمٝمؿ أصمري٤مء ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   {ے ۓ ۓ
ؾمٚمقل وُمـ قَمغم ؿم٤ميمَٚمتِف ُمـ رؤوس  هذِه يمذًمؽ آي٦م ذم ؿم٠من اسمـ .[46 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/115)رواه ُمًٚمؿ: ( 1)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.( 2)

 (.2/532، ًمٚمّمالب: )شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»( 3)

 (.4/35ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن»و (،2/63ش: )شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ»( 4)
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ويمراهٞمتٝمؿ  ومٛمع ومرطمٝمؿ سمتخٚمُّٗمٝمؿ قمـ اجلَٝم٤مدِ  ،(1)اًمٜمَّٗم٤مق وزسم٤مٟمٞم٦م اعمْٙمِر واخلتؾ

ّل  چ }، يم٤مٟمقا ي٘مقًُمقن ًمٚمُٛم١مُِمٜملم قُمٛمقًُم٤م وٕشم٤ٌمقمٝمؿ ظُمّمقًص٤م: طًمٚمُخُروج ُمع اًمٜمٌَّ

 .[81 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {چ ڇ ڇڇ

ې ى ى ائ ائ ەئ }ج( وأُم٤َّم ىمَقًمُف شمَٕم٤ممم: 

 أي٦م. [79 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ەئ

يزيد قَمـ مَخًلم شَمٗمًػًما: وَمٚمؿ أضمد ُمـ َذيمر  ٤موم٘مد َرضمٕم٧ُم سمِحٛمد اهللِ إمم ُمَ 

٤م سم٘مقهلؿ: يم٤من  اسمـ ؾمٚمقل سم٤مؾْمٛمف وٓ همػمه قمٜمد َهذه أي٦م، وإٟمَّام ضم٤مء اًمٚمَّٗمُظ قم٤مُمًّ

إذا شَمؼمَّقمقا  ڤسَمٕمُض اعُمٜم٤موم٘ملم َيًخُرون ُمـ وم٘مراء اًمّمح٤مسم٦م  اعمُٜم٤موم٘مقن أو

 ُمـ ضم٤مء سمِِمٓمِر َُم٤مًمف، 
ِ
ًٗم٤م أن ًمٗمَظ اعمٜم٤موم٘ملم اًمٕم٤مم وُمٕمٚمقٌم ؾمٚمسمّم٤مع، ويتَِّٝمٛمقن سم٤مًمري٤مء

٤ًٌم ُم٤م  ؾمٚمقل ىمٓمع اهلل ٟمًٚمف. يدظُمُؾ ومٞمف سمؾ يٙمقن ذم ـمٚمٞمٕمتف اسمـ هم٤مًم

ؾمٚمقل أصٌَح ًَمف أشم٤ٌمع  أُم٤م حتريؼ سمٞم٧ِم ؾُمقيٚمؿ اًمٞمٝمقدي: وَمٝمق دًمٞمٌؾ ىم٤مـمٌع قمغم أن اسـمد( 

ٚمقن ضمٞمقسًم٤م ٟمٗم٤مىمٞم٦م وَده٤مًمٞمز هي٦م، صٜمٕمٝمؿ قمغم ؾَمٛمع ُِمٜمف وسَمٍم، وم٠مصٌحقا  وأٟمّم٤مر يِمٙمِّ

ؿ جيتٛمٕمقن ويتآُمرون ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل أٟمك ي١مومٙمقن.. ُمـ رسم٦م واعمِراس سمحٞم٨ُم إهنَّ  اًمدِّ

 ٕمك ًمتح٘مٞمِؼ  وهذا ُيٗمٝمؿ ُمٜمُف أيًْم٤م أن اسمـ ًْ ؾمٚمقل يم٤من َيٕمَٛمؾ قمغم اخلٓمَّلم وي

 :ُُمراديـ
ل:  ٕمل ذم شمٗمريؼ اًمّمػ إوَّ ًَّ اًمّمدُّ قمـ ؾمٌٞمؾ اهللِ، واًمٙمٞمد ًمٚمٛم١مُمٜملَم، واًم

ّل   إمم همػم ذًمؽ. ط وشمٙم٤مًم٥م إقمداء قمغم اًمٜمٌَّ

اي٦م ُمـ سمٕمِده، يدأسمقن دأسَمف وَيٛمُٙمرون صم٤مٟمٞم٤ًم:  إقمداُد ضِمٞمؾ خيُٚمٗمف وطمَٗمدة َُيٛمٚمقن اًمرَّ

يمّثر اهلل ذم  َُمٙمره: وَهذا اًمٜمًؾ شمَٕم٤مىم٥م قمؼَم اًمُ٘مرون وإزُم٤مِن ضِمٞماًل سمٕمد ضِمٞمؾ، ٓ

 اعمًٚمٛملم ؾمقادهؿ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، سمتٍمف يًػم.1/211: )ڤ، اعمٜمًقب ٓسمـ قم٤ٌمس ششمٜمقير اعم٘م٤ٌمس»اٟمٔمر شمٗمًػم ( 1)
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َّف ه ٌِٞم چ چ چ ڇ ڇ } قمت٤مسم٤ًم ًمٓمٞمٗم٤ًم سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف: ط(. ًم٘مد قَم٤مشم٥م اهلل ٟم

 .[43 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

: وَم٢مِن طاهلل  اؾمت٠مِذٟمقا َرؾُمقل: َٟمزًم٧ْم هذِه أَي٦م ذم أٟم٤مٍس ىم٤مًمقا» :(1)ىم٤مل َم٤مهد

 وَمريؼ ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم، ُمٜمُْٝمؿ 
ِ
أِذَن ًمٙمؿ وم٤مىْمُٕمدوا، وإن مل ي٠مذن ًَمُٙمؿ وَم٤مىمٕمدوا، وَه١ُمٓء

سمـ اًمت٤مسمقت، ويم٤مٟمقا شمًَٕم٦م  سمـ ىمٞمس، وروَم٤مقم٦مُ  واجلدُّ  سمـ ؾمٚمقل، سمـ أب اهلل قمٌد

 .(2)شوصَمالصملم ِمَـّ اقمتذروا سم٠مقمذار يم٤مذسم٦م

َواي٦م شُمِِمػم إمم قمْزِم اسْمـ ؾَمٚمقل وَُمـ َُمَٕمف قمغم اًمتَّخٚمُّػ ؾَمقاًء ُأذن هَلؿ أم مَل  هِذِه اًمرِّ

ؾُمئٚمقا  ؿ حتٚم٦َّم ىمًؿ، طمتك إذا َُم٤مُي١مذن هلؿ، ًمٙمٜمَّٝمؿ يٗمرطمقن سم٠من ُي١مَذن هلؿ ًمٞمُٙمقن هلَ 

 ُأٟمٙمِر قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤َّمس ىم٤مًمقا ىمد ُأذن ًمٜم٤م.. أو

 ٔأثٓا٤ ايػض٠ٚيف طًٍٛ َٚٔ َع٘  َٛقف اب: 

ؿ ُِمـ  قمزم اعمُٜم٤مومُ٘مقن قمغم اعُميضِّ ىمدًُم٤م ذم حَت٘مٞمؼ ُمآرِبِؿ وسُمٚمقغ هم٤مي٤مِِّتؿ، وُمع أهنَّ

ذم  رضَم٧م ذم اًمَٖمزو ُُمِم٤مريم٦م ٓأطمرص اًمٜم٤مِس قمغم طَمٞم٤مة، إٓ أن ـم٤مِئَٗم٦م ُِمٜمٝمؿ ىمد ظَم 

 ..(3)ؾم٤مِح اًمِ٘مت٤مل وُمٞم٤مديـ اجِلٝم٤مد، سمؾ ًمَٞم٘مَتٜمِّمقا اًمُٗمرص ًمٚمَٙمٞمد واإِلرضم٤مف

 :وم٘مد سمدر ُمٜمٝمؿ اًمٕمديد ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت وإومٕم٤مل يم٤من ُمٜمٝم٤م
 . اًمتخذيؾ واإلرضم٤مف:1

ّل  ٌُ طيم٤من َُج٤مقَم٦م ُِمـ اعمُٜم٤مومِ٘ملم َيًػمون ُمَع اًمٜمٌَّ ًَ قن ، وَمجٕمؾ سَمٕمُْمٝمؿ ي٘مقل: أحت

سمٜمل إصٗمر يمِ٘مت٤مل اًمَٕمرب سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، واهلل ًمٙم٠مٟم٤َّم سمٙمؿ همًدا ُم٘مرٟملم ذم  ضمالد

ّل  ٤ًٌم ًمٚمٛم١مُمٜملم، وم٠ُمظمؼم اًمٜمٌَّ سم٘مقهلؿ، ومج٤مؤا يٕمتذرون ط احِل٤ٌمل، إرضم٤موًم٤م وشمرهٞم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/361ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)

 (.11/211ش: )اًمتحرير واًمتٜمقير»( 2)

 (، ٕيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري.2/527ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م»( 3)
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ڍ ڌ }إٟمام يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚمَٕم٥ُم، ومٜمزل ومٞمِٝمؿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: : وي٘مقًمقن

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

هذا ديَدُن  ،(1)[66-65 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ

ًم٦م ٤مئٕم٤مت اعمخذِّ  ..(2)اعمُٜم٤موم٘ملم وشمِٚمؽ ؾمجٞمَُّتٝمؿ، اًمتَّخقيػ وشمقِهلُم اًمُ٘مقى وسم٨مُّ اًمِمَّ

 . آؾمتٝمزاء واًمًخري٦م:2

  ِّيـ وهمػمهؿ، أٓ وهقوىَمد ورد ؾم٥ٌُم ٟمزوٍل آظمر ًممي٦م، وهق إؿْمٝمر قمٜمَد اعمُٗمن: 
رأيٜم٤م  ُم٤م: ىم٤مَل َرضمؾ ذم هَمزَوة شَمٌقك ذم ََمٚمسٍٍ  يقًُم٤م»ىم٤مل:  ڤقمٛمر  ُم٤م رواه اسمـ

ٓ ،
ِ
ائٜم٤م َه١ُمٓء  أرهَم٥م سمٓمقًٟم٤م، وٓ أيمَذب أًمًٜم٦م، وٓ أضمٌَـ قمٜمد اًمٚم٘م٤مء. ُمثؾ ىمرَّ

، ومٌٚمغ ذًمؽ طاهلل  وم٘م٤مل رضمؾ ذم اعمجٚمس يَمذسم٧َم وًَمٙمٜمَّؽ ُُمٜم٤مومؼ. ٕظمؼِمنَّ رؾمقَل 

اهللِ  اهلل: وم٠مَٟم٤م رأيُتف ُمتٕمٚمً٘م٤م سمِح٘م٥م َٟم٤مىم٦م رؾمقل وٟمَزَل اًمُ٘مرآن، ىم٤مل قمٌدط اهلل  قلرؾم

ط اهللِ، إٟمَّام يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚمٕم٥م، واًمرؾمقل ي٤م رؾمقَل : وهق ي٘مقل (3)واحِلج٤مرُة شَمٜمٙمٌف

تَْٝمِزُئقنَ »: يُ٘مقل ًْ ڦ }: . وَم٠مٟمزل اهلُل شمٕم٤مممش؟َأسم٤ِمهللِ َوَآَي٤مشمِِف َوَرؾُمقًمِِف يُمٜمُْتْؿ شَم

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 

 .ش[65-64 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڑ ک ک ک ک
ؾمتٗمَْٝم٤مم ذم ىمَقًمف: ]ؾمقرة  {ژ ڑ ڑ ک ک ک} وٓا

: واعمٕمٜمك، [65 اًمتقسم٦م:  ُُمقسمًِّخ٤م وُمٜمٙمًرا: أمل دمدوا : اؾمتٗمَٝم٤مٌم إْٟمَٙم٤مريٌّ
ِ
ىمؾ َي٤م حمٛمد هل١َُمٓء

ؾِمقى ومرائض اهللِ وأطمَٙم٤مُمف  -يمام شمزقُمٛمقن-شمًتٝمزئقن سمف ذم ُمزاطمٙمؿ وًمٕمٌٙمؿ  ُم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/172، وًمٗمظ اًمرواي٦م ُمٜمف: )ششمٗمًػم اسمـ يمثػم»و (،14/334ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 1)

 (.1/245اٟمٔمر عمزيد إيْم٤مح ورسمط هلذه أي٦م سم٤مًمقاىمع: )( 2)

 احلج٤مرة شمٜمٙمٌف: شمّمٞمٌف وشم١مذيف.( 3)
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 .؟ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر وآي٤مشمِف ورؾمقًمف اًمِذي ضم٤مء هلدايتُِٙمؿ وإظمراضِمُٙمؿ
گ }صمؿ سملمَّ ؾُمٌح٤مٟمف أن اؾمتٝمَزاَءهؿ هذا أدَّى ِِبؿ إمم اًمُٙمٗمر، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[66 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڻ ڻ ڻ

ٕن اإلىمَدام قَمغم شَمذيُمروا َهذا اًمُٕمذر ًمدومِع َهذا اجُلرم،  أي: ٓ: وُمٕمٜمك أي٦م

: َيٜمٌِٖمل أن يٙمقَن، وم٤مقمتذاُريمؿ إىمراٌر سمِذٟمٌٙمؿ، وَمٝمق يمام ي٘م٤مل اًمُٙمٗمِر ٕضمؾ اًمٚمٕم٥م ٓ
ٌَُح ُمـ ذٟم٥م  .(1)قَمذٌر أىم

 {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ}وىمقًمُف: 
-إن َٟمٕمُػ قَمـ سمٕمْمٙمؿ ًمتقسَمتِٝمؿ وإٟم٤مسمتِِٝمؿ إمم رِبؿ : أي [66 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م:

ب سمٕمًْم٤م آظمر إلضمَراُِمٝمؿ وإَساِرهؿ قمٚمٞمف -سمـ محػم يمٛمخِمـ  .(2)ُٟمٕمذِّ

ّل . 3  :طؾمخريتٝمؿ سم٤مًمٜمٌَّ

ِرهؿ  تٝمؿ وشمٜمدُّ مل ي٘متٍِم اؾمتِْٝمزاء اعُمٜم٤مومِ٘ملم سم٤معم١مُِمٜملم، سمؾ دم٤موزوا ذًمَؽ إمم ؾمخريَّ

ّل   :، وسمام أضمرى اهلُل قَمغم يديف ُمـ ُُمٕمِجزات ذم هذه اًمَٖمزوة: ومٛمـ ذًمؽطسم٤ِمًمٜمٌَّ

ةأ. ؾمح٤م  :سم٦م ُم٤مرَّ

ّل  طمجر صَمٛمقد، أصٌح اًمٜم٤مس وٓ َُم٤مء هَلؿ، ومَِمٙمقا إمم ط عم٤م ضم٤موز اًمٜمٌَّ

٘مك عمـ ُمَٕمُف ُمـ اعمًٚمٛملم، وم٠مْرؾَمؾ ط اهلل  ، ومدقم٤م رؾُمقلطاهلل  رؾمقل ًْ رسمَّف، واؾمَت

ؾمح٤مسم٦ًم وم٠مُمٓمَرْت طمتَّك ارشَمقى اًمٜم٤َّمس واطمَتٛمٚمقا طم٤مضَمتُٝمؿ ُمـ اعم٤َمء،  ۴اهلل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦م 1371سـم ُمّمٓمٗمك اعمراهمل )اعمتقرم:  عم١مًمػ: أمحد، اششمٗمًػم اعمراهمل»يٜمٔمر ( 1) هـ(، اًمٜم٤مذ: ذيم٦م ُمٙمٌت

ومم،  ٤مسمك احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م: ٕا ـ  1365وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم  (.11/153م: ) 1946 -ه

 يٜمٔمر اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.( 2)
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 معهم
ث اسمـ ـ  ومتحدَّ هؾ يَم٤من اًمٜم٤َّمس يٕمرومقن » :(1)سمـ ًُمٌٞمد ىَم٤مل عمحٛمقدإؾمح٤مق قمٛمَّ

ف : ىم٤مل ؟اًمٜمِّٗم٤مق ومٞمٝمؿ ـْ أسمٞمِف وُمـ قمٛمِّ ٟمَٕمْؿ َواهلل! إن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمٕمِروُمف ُمـ أظمٞمِف وُم

ًَم٘مد أظمؼمين رضَم٤مل : وذم قمِمػمشمف، صمؿ يٚمٌس سَمٕمُْمٝمؿ سمٕمًْم٤م قمغم ذًمؽ، صمؿَّ ىَم٤مل حمٛمقد

ط اهلل  ف، يم٤من يًػُم ُمع رؾمقلُِمـ ىمقُمل، قمـ َرضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم َُمٕمروٌف ٟمٗم٤مىم

طملَم َدقم٤م، ط اهلل  يم٤من، ودقم٤م رؾمقُل  طمٞم٨ُم ؾَم٤مر، ومٚمامَّ يم٤من ُمـ أُمِر اًمٜم٤َّمس سم٤محلَجِر ُم٤م

ح٤مسم٦م، وم٠مُمٓمرت طمتَّك ارشمقى اًمٜم٤َّمس، ىم٤مًمقا ًَّ ٌَٚمٜم٤َم قمٚمٞمف وٟم٘مقل: وم٠مرؾمؾ اهلُل اًم : أىم
ة: ىَم٤مل ؟َوُيؽ! هؾ سمٕمَد هذا اًمٌمء  .(2)شؾمح٤مسم٦م ُم٤مرَّ

 :طاهلل  لب. ظمؼم ٟم٤مىم٦م رؾمق
ؾم٤مئًرا ذم ـمريِ٘مف إمم شمٌقك، وٚم٧َّم َٟم٤مىمتف، ومخَرج أصَح٤مسمف ذم ط عم٤َّم يم٤مَن َرؾمقل »

سمـ طَمزم  قُماَمَرةُ : ، ُي٘م٤مل ًمفڤرضُمٌؾ ُِمـ أصح٤مسمف ط اهلل  ـَمٚمٌِٝم٤م وقمٜمد رؾمقل

٤م، وهق قمؿ ڤ سمـ  سْمـ طَمزم، ويم٤من ذم رطْمٚمِف زيد سمٜمِل قَمٛمرو ويم٤من قَم٘مٌٞم٤ًّم سَمدريًّ

 ويم٤من ُمٜم٤مومً٘م٤م. اًمٚمِّمٞم٧م اًمِ٘مٞمٜم٘م٤مقمل،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إؿمٝمؾ إٟمّم٤مري  سمـ قمٌد زيد سمـ سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ راومع سمـ قم٘م٦ٌم سمـ ًمٌٞمد هق: حمٛمقد( 1)

سمـ ُمًٚمٛم٦م إٟمّم٤مري. وًمد ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌَّّل  إؿمٝمكم، أسمق ٟمٕمٞمؿ اعمدين، وأُمف أم ُمٜمٔمقر سمٜم٧م حمٛمقد

أطم٤مدي٨م. ىم٤مل اًمذهٌل:  ط، وىمد روى قمـ اًمٜمٌَّّل ط، ومل شمّمح ًمف رؤي٦م وٓ ؾمامع ُمـ اًمٜمٌَّّل ط

ّل  ٤م اإلرؾم٤مل قمغم اًمّمحٞمح. ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ، وروى قمٜمف أطم٤مدي٨م، ًمٙمـ طمٙمٛمٝم- ط -وًمد ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌَّ

سمـ اًمرسمٞمع. شمقذم اسمـ ًمٌٞمد ؾمٜم٦م ؾمٌع، وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م  اًمؼم: هق أؾمـ ُمـ حمٛمقد ًمف صح٦ٌم. وىم٤مل اسمـ قمٌد

سمـ ًمٌٞمد ُمـ قمٛمر، ويم٤من ًمف قم٘م٥م، وم٤مٟم٘مروقا ومٚمؿ يٌؼ  ؾم٧م وشمًٕملم. ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: وؾمٛمع حمٛمقد

ِّتذي٥م »، ويم٤من صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدي٨م. يٜمٔمر سمـ ًمٌٞمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم سم٤معمديٜم٦م ُمٜمٝمؿ أطمد، وشمقذم حمٛمقد

ُمٕمروم٦م »(، و2/1168، ًمٚمذهٌل: )ششم٤مريخ اإِلؾْمالم( »27/319، ًمٚمٛمزي: )شاًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل

 (.5/77، ٓسمـ ؾمٕمد: )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، و5/2524) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شاًمّمح٤مسم٦م

 (.473)ص ش: د اًمٜمٌقيصقر وقمؼم ُمـ اجلٝم٤م»و (،4/176) ، ٓسمـ هِم٤مم:شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»اٟمٔمر ( 2)
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د : طاهلل  سمـ اًمٚمّمٞم٧م، وهق ذم َرطْمؾ قمامرة قمٜمد رؾمقل ىم٤مل زيد أًَمٞمَس حُمٛمَّ

امء وهق ٓ يدري أيـ ٟم٤مىمتف ًَّ  ؟َيزقُمؿ أٟمف ٟمٌل، وخيؼُميُمؿ قمـ اًم
يُمْؿ : إِنَّ رضماًل ىَم٤مَل »: وقُمامرة قمٜمَدهط اهلل  وم٘م٤مل رؾُمقل ٌد َيْزقُمُؿ َأٟمَُّف خُيْؼِمُ َهَذا حُمَٛمَّ

ـَ َٟم٤مىَمَتفُ سم٠َِمُْمِر اًم َٓ َيْدِري َأْي  َو
ِ
اَمء َّٓ َُم٤م َوإيِنِّ َواهللِ َُم٤م ؟ًَّ ٜمِل اهلُل  َأقْمَٚمُؿ إِ قَمٚمََّٛمٜمِل اهللُ، َوىَمْد َدًمَّ

ْتَٝم٤م ؿَمَجَرٌة سمِِزَُم٤مُِمَٝم٤م، قَمَٚمْٞمٝمَ  ًَ ٌَ ٤م، َوِهَل ذِم َهَذا اًمَقاِدي ذِم ؿِمْٕم٥ِم يَمَذا َويَمَذا، ىَمْد طَم

ـُ طمزم إمم رطمٚمف،  ، ومذهٌقا ومَج٤مؤوا ِب٤م، وَمرضمع قِمامرةشوَم٤مْٟمَٓمٚمُِ٘مقا طَمتَّك شَم٠مشُمقيِن ِِب٤َم سم

ؼَم اهلل آٟمًٗم٤م قمـ ُم٘م٤مًم٦م ىم٤مئؾ، أظْم ط اهلل  واهللِ ًَمٕمج٥م ُِمـ رء طمدصمٜم٤مه رؾمقل: وم٘م٤مل

سمـ اًمٚمّمٞم٧م، ومَ٘م٤مل رضُمٌؾ ِمَـّ يَم٤من ذم َرطمؾ قِمامرة،  قمٜمَُف سمِٙمذا ويمذا ًمٚمِذي ىم٤مل زيد

زيد، واهلل ىَم٤مل َهذه اعم٘م٤مًم٦م ىمٌؾ أن شَم٠مي، وم٠مىمٌََؾ قِمامرة قمغم : طاهلل  ومل َُيي َرؾُمقل

٤ٌَمد اهللِ، إن ذم َرطمكِم ًمداهَٞم٦م: َزيٍد جي٠م ذم قمٜمُ٘مف َيٓمٕمٜمُف ومٞمِف وَي٘مقل ، وَُم٤م أؿمٕمر، إممَّ قم

ومزقمؿ سمٕمض »: إؾمح٤مق . ىم٤مل اسمـشُأظمُرج أي قمدو اهللِ ُِمـ َرطمكم وَمال شمّمَحٌٜمِل

 .(1)شمل يزل ُمتٝماًم سمنم طمتك هٚمؽ: اًمٜم٤مس أن زيًدا شم٤مب سمٕمد ذًمؽ، وىم٤مل سمٕمُض اًمٜم٤مس

ّل 4  :ط. ؾمٌٝمؿ اًمٜمٌَّ
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ چ چ چ

: يمثػم إن اًمْمح٤مك ىم٤مل ىم٤مل اسـم ،[74 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڑ ڑ ک ک ک ک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3/145ش: )شم٤مرخيف»(، واًمٓمؼمي ذم 2/523) ش:هِم٤مم ؾمػمة اسمـ»إؾمح٤مق ذم  أظمرضمف اسمـ( 1)

إؾمح٤مق سم٤مًمتحدي٨م، وإؾمٜم٤مده رضم٤مًمف  (، وىمد سح اسمـ5/232ش: )دٓئؾ اًمٜمٌقة»واًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 ش:صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»صم٘م٤مت، وٓ ئمٝمر ضمٝم٤مًم٦م اًمّمح٤مب. ومٞمٙمقن احلدي٨م صحٞمًح٤م، اٟمٔمر 

 (، إلسمراهٞمؿ اًمٕمكم.593)
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 معهم
ّل » هَمزَوة شمٌقك ذم سَمٕمض اًمٚمٞم٤مزم ذم وهق ذم  طإنَّ َٟمٗمًرا ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم مهُّقا سم٤مًمَٗمتؽ سم٤مًمٜمٌَّ

ػم، ويم٤مٟمقا سمْْمَٕم٦م قمنم رضُماًل ٟمزًم٧م ومٞمِٝمؿ هِذه أي٦م ًَّ وذم ِرواَي٦م اًمَقاطمدي  ،(1)شطم٤مِل اًم

٤مك حَّ إمم شمٌقك، ومٙم٤مٟمقا إذا ظمال سمٕمْمٝمؿ  طاهلل  ظمرج اعمُٜم٤موم٘مقن ُمع رؾمقل»: قمـ اًمْمَّ

ٌُّقا رؾمقل يـ، ومٜمَ٘م ڤوأصَح٤مسمف  طاهلل  إمم سمٕمض ؾم ىم٤مًمقا  ؾ ُم٤موـمٕمٜمقا ذم اًمدِّ

َهذا اًمِذي  َي٤م َأْهَؾ اًمٜمَِّٗم٤مِق َُم٤م»: اهلل وم٘م٤مل هلؿ َرؾمقُل  طاهلل  إمم َرؾمقلِ  ڤطمذيٗم٦ُم 

ـْ َذًمَِؽ، وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م إيمذاسًم٤م هلؿ . وَمَحَٚمُٗمقا َُم٤مش؟سَمَٚمَٖمٜمِل قَمٜمُْٙمؿْ   .(2)شىَم٤مًُمقا ؿَمٞمئ٤ًم ُِم

ؿ ُم٤م: واعمٕمٜمَك اإلَُج٤مزمُّ ًممَي٦م ًُمقا شمٚمؽ اًمَٙمٚمَٛم٦م اًمتل ُٟم٧ًٌَم إًمٞمٝمؿ، ىم٤م َُيٚمٗمقن سم٤مهلل أهنَّ

ؿ ىمد ىم٤مًمقا يمٚمَِٛم٦م اًمُٙمٗمر اًمتل ُروي٧م قَمٜمٝمؿ، ومل يذيمر اًمُ٘مرآُن  ُِبؿ ويث٧ٌُِم أهنَّ واهلل ُيٙمذِّ

 .(3)َيٜمٌِٖمل ذيمره٤م.. َهذه اًمٙمٚمٛم٦م ٕٟمَّف ٓ

ٌُُٝمؿ سماِم وقمَد اهلُل ُِمـ اًمَٗمت: إنَّ اعمُراد سمٙمٚمٛم٦م اًمُٙمٗمر»: أُم٤م اًم٘مرـُمٌلُّ وَم٘م٤مل ح، شَمٙمذي

ّل  يـطوؾَم٥مٌّ اًمٜمٌَّ  .(4)ش، واًمٓمَّٕمـ ذم اًمدِّ

ّل 5  :ط. حم٤موًمتٝمؿ اهمتٞم٤مل اًمٜمٌَّ

ٌَؾ َرؾُمقل»: ىم٤مل (5)ڤوم٘مد َروى أسمق اًمٓمٗمٞمؾ  ُِمـ هَمزَوة شَمٌقك ط اهلل  عم٤َّم أىْم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/372ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)

 (.251) ، ًمٚمقاطمدي:شأؾم٤ٌمب اًمٜمزول»اٟمٔمر ( 2)

 (.2/665، ًمٚمديمتقر حمٛمد سمٙمر آل قم٤مسمد: )شططمدي٨م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ همزوات اًمرؾمقل »يٜمٔمر ( 3)

 (، سمتٍمف يًػم.8/216ش: )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 4)

، اًمٚمٞمثل، اًمٙمٜم٤مين، اًم٘مرر، صح٤مب. ُمِمٝمقر سمـ قمٛمرو، أسمق اًمٓمٗمٞمؾ اهلل سمـ قمٌد سمـ واصمٚم٦م هق: قم٤مُمر( 5)

ّل  سمـ ضمٌؾ وطمذيٗم٦م واسمـ ُمًٕمقد واسمـ  ، وقمـ أب سمٙمر وقمٛمر وقمكم وُمٕم٤مذطسمٙمٜمٞمتف، روى قمـ اًمٜمٌَّ

 ڤسمـ رومٞمع وهمػمهؿ وؿمٝمد ُمع قمكم  اًمٕمزيز قم٤ٌمس وهمػمهؿ. وقمٜمف اًمزهري وىمت٤مدة وقمٌد

ّل ُمِم٤مهده يمٚمٝم٤م. ىم٤مل  . ىمري٤ٌم ُمـ قمنميـ طمديث٤م. وىم٤مل ُمًٚمؿ: ُم٤مت أسمق طاسمـ قمدي روى قمـ اًمٜمٌَّ

 =، شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م». يٜمٔمر طاهلل  اًمٓمٗمٞمؾ ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م، وهق آظمر ُمـ ُم٤مت ُمـ أصح٤مب رؾمقل



 

 

006 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

٦ٌَم ومال ي٠مظُمذه٤م أطَمد، ومٌٞمٜماََم رؾمقُل  أَُمر ُُمٜم٤مدًي٤م ومٜم٤َمدى: إنَّ َرؾمقل ط اهلل  اهلل آظِمذ سم٤ِمًمٕم٘م

واطِمؾ وَمٖمِمقا قمامًرا، يُ٘مقده طمذي ر، إذ أىْمٌؾ رهٌط ُمَتٚمثِّٛمقن قمغم اًمرَّ قىمف قمامَّ ًُ َٗم٦م وي

واطِمؾ، ومَ٘م٤مل َرؾمقلطاهلل  وهَق َيًقق سمَرؾُمقل ر َييب ُوضمقَه اًمرَّ اهلل  ، وأىمٌؾ قمامَّ

 ُِمـ اًمقادي.ط اهلل  ، طمتَّك َهٌط رؾمقلشىمد ىمد»حِلُذيٗم٦م: ط 

ُر هَ »: ومٚمامَّ هٌط ورضمع قمامر ىَم٤مَل  ٦م : ىم٤مل ش؟ْؾ قَمَروْم٧َم اًمَ٘مْقمَ َي٤م قَمامَّ ىَمد قمروم٧م قم٤مُمَّ

واطمؾ واًم٘مقُم ُمتٚمثِّٛمقن، وم٘م٤مل . ىَم٤مل: اهلُل َوَرؾمقًُمف ش؟َأَراُدوا َهْؾ شَمْدِري َُم٤م»: اًمرَّ

ُروا سمَِرؾُمقلِ »: أقْمَٚمؿ، ىم٤مل ٤مل: وم٠ًمل قمامُر رضماًل . ىمَ شوَمَٞمْٓمَرطُمقهُ ط اهلِل  َأَراُدوا َأْن ُيٜمَٗمِّ

ّل  ىم٤مل  ؟َٟمِمدشُمؽ سم٤مهللِ يَمؿ شمٕمٚمؿ يم٤من أْصَح٤مب اًمٕم٘م٦ٌم: وم٘م٤ملط ُِمـ أصح٤مب اًمٜمٌَّ

 أرسَمَٕم٦م قَمنم رضماًل. ومَ٘م٤مل: إن يُمٜم٧م ومِٞمٝمؿ وَم٘مد يم٤مٟمقا مَخ٦ًم قَمنم.

، وَُم٤م طاهلل  ؾَمِٛمٕمٜم٤م ُُمٜم٤مدي َرؾُمقل اهلل ُمٜمُْٝمؿ صمالصَم٦م. ىم٤مًمقا: ُم٤م ىم٤مل: ومٕمذر رؾمقُل 

أؿْمَٝمد أنَّ اإلصمٜمل قَمنم اًم٤ٌمىِملم طمرٌب هللِ وًمَرؾُمقًمف : اد اًم٘مقُم، وم٘م٤مل قمامرأر قَمٚمٛمٜم٤َم َُم٤م

ٟمٞم٤م وَيقم ي٘مقم إؿمٝم٤مدط   .(1)شذم احلٞم٤مة اًمدُّ

ٌِْ٘مٜمِل إًَِمٞمِف َأطَمٌد، وَمَقضَمَد ىَمْقًُم٤م ىَمْد »: طوذم رواي٦م.. ىم٤مل  ًْ إِنَّ اعم٤َمَء ىَمٚمِٞمُؾ وَماَل َي

ٌَُ٘مقُه، وَمَٚمَٕمٜمَُٝمْؿ َيْقَُمِئذٍ   .(2)شؾَم

د طَمٞم٤مة اعمّمٓمٗمك  ا أْصٌح٧م ُِّتدِّ ًم٘مد مت٤َمدى اعمُٜم٤مومِ٘مقن ذم همٞمِّٝمؿ وسَمٚمٖم٧م ضَمرأُِّتؿ طمدًّ

 ٍد َدوملم وهمؾٍّ ُمِملم.، وُم٤م ذاك إٓ عم٤َم اقْمَتٚم٩م ذم ُٟمٗمقؾِمٝمؿ ُمـ طِم٘م۴
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٓسمـ شآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»(، و5/179ش: )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، و4/113) ٓسمـ طمجر: =

 (.5/83، ٓسمـ طمجر: )شِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، و4/1696اًمؼم: ) قمٌد

إؾمٜم٤مده ىمقي قمغم ش: اعمًٜمد»(، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت، ىم٤مل حم٘م٘مق 23792ش: )اعمًٜمد»أظمرضمف أمحد ذم ( 1)

 (: ورواه أمحد ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.6/195ش: )اعمجٛمع»ذط ُمًٚمؿ، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 

 (.2779رواه ُمًٚمؿ: رىمؿ )( 2)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
َورد ِذيمُره ذم ُٟمّمقص اًمقطْمل ِِم٤َّم سَمدر ُمـ اعُمٜم٤مومِ٘ملم ذم أصْمٜم٤مء اًمَٖمزَوة وُم٤م  هذا ُم٤م

 ظمٗمل يم٤من أقمٔمؿ.

 :ؾمٚمقل يٜمًح٥م سمٌٕمض اجلٞمش . اسمـ6
ـِ  ؾمٚمقل  وطمتك ٓ ٟمذه٥م سَمٕمٞمًدا ومَراسمط َهذه إطْمَداث سم٤معمٌح٨م اًمذي َُمٕمٜم٤م قمـ اسم

 :يكم اًمذي ًمف ومٞمٝم٤م اًم٘مدح اعمٕمغمَّ يمام
ة واْٟمًح٥َم سمٌِٕمض اجَلٞمش يمام ومٕمؾ ذم هَمزَوة أطُمد:  ًم٘مد قم٤مود اسمـ ؾمٚمقل اًمٙمرَّ

طَمٞم٨م ظمرج سمٗمئ٤مٍم ُِمـ أصح٤مسمف وطُمٚمٗم٤مِئف، وراسمٓمقا ُمَٕمُف ذم صمٜمٞم٦م اًمقَداع، ومٚمامَّ ؾَم٤مر 

ّل  دط اًمٜمٌَّ سمٜمل إصٗمر َُمع ضُمٝمد احَل٤مل واحلر  َّتٚمَّػ سمِٙمؾِّ َُمـ ُمٕمف، وىم٤مل: يٖمزو حُمٛمَّ

 ٌَ ٥م أن ىمت٤مهلؿ ُمَٕمف اًمٚمَّٕم٥م، واهلل ًمٙم٠مينِّ أٟمٔمر واًمٌٚمد اًم ًَ ٕمٞمد إمَم ُم٤م ٓ ـم٤مىم٦م ًَمف سمف، أن َُي

ٟملم سم٤محل٤ٌمل  .(1)إمم أصح٤مسمف ُم٘مرَّ

 :وُمٕمٚمقم أٟمف أراد سمذًمؽ آٟمًح٤مب واًمؽماضمع سمٕمد ُمًػم اجلٞمش أُمقرا ُمٜمٝم٤م
ًمٞمٙمقن أسمٚمغ ذم شمقِهلِم قَمزيٛم٦م اعم١مُمٜملم ويمِن ؿَمقيم٦م إىمَداُمٝمؿ ذم ُمقىمػ  -1

 إمم اًمٜم٘مص واًمٜمٙمقص. يٙمقٟمقن ومٞمف طم٤مضم٦م إمم اعمدد ُمٜمٝمؿ ٓ أطمقج ُم٤م
َـّ أو شمقىمَّع أن ُمـ أؾم٤ٌمب هزيٛم٦م اعمًٚمٛملم ذم هَمزَوة أطمد شمراضمٕمف  -2 وًمٕمٚمَّف فم

ة.  واٟمًح٤مسمف سمثٚم٨م اجلٞمش ومٕم٤مود اًمَٙمرَّ
٦ٌَم أَُمٍؾ َوسم٤مءت أُم٤مٟمٞمِف سم٤ِمًمٗمَِمؾ، وقم٤مَد اعمًٚمٛمقن ُمـ شمٌقك  ًمٙمٜمف سمحٛمد هللِ ُُمٜمل سمخٞم

ا: سَمؾ ص٤محلف ىم٤ٌمئُؾ وقَمِم٤مئر ٟمٍماٟمٞم٦َّم وَدومٕمقا ًمف اجِلزَي٦م.. اًمخ.مَل َيٚم٘مقا   قمُدوًّ

٤م ُم٤م ڍ ڌ ڌ }ورد ُمـ ىمقل سَمٕمْمٝمؿ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وم٠مُمَّ

 {ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
٠م َهذا اًم٘مقل سمـ ؾمٚمقل، وم٘مد ظمٓمَّ  سمـ أب اهلل أي٦م: إنَّ اعُمراد قمٌد [65 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.598: )شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م»( 1)
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ـُ  ـِ .(1)شؾمٚمقل مَل َيِمٝمد شمٌقك إنَّ اسمـ»قمٓمٞم٦م، وىم٤مل:  اسم ؾَمٚمقل أٟمَّف  . وىمد ؾمٌؼ قمـ اسم

 اٟمٍمف سمٌِٕمِض اجلَٞمش واٟمًح٥م ىم٤موماًل ًمٚمٛمديٜم٦م.
ُيٞمٙمقٟمف ويْٗمَٕمٚمقٟمف مَل يٙمـ  ًمٙمـ يمام ُذيمر ُمراًرا وشمٙمراًرا قمـ ؿم٠من اعُمٜم٤موم٘ملم، أنَّ َُم٤م

وًم٤م أطم٤مِديًّ  اضمتٝم٤مًدا ومردًي٤م أو َـّ اعُمتتٌع ًمًػمِهؿ وأطمَقاهِلؿ وُم٤م هؿ شمٍمُّ ٤م إٓ ُم٤م ٟمدر، ًمٙم

.  قَمٚمٞمف ُمـ صَٚم٦ٍم سم٤ِمًمٞمٝمقد يٕمٚمؿ أن هٜم٤َمك َّتٓمٞمًٓم٤م وشمٜم٤َموب أدواٍر وشمَٕم٤مىم٥م ُمٝم٤ممٍّ

ف يمام  َورأؾمٝمؿ ذم ذًمؽ وُمرضمٕمٞمتٝمؿ اسمـ اقمؿ اعمقضمِّ ؾمٚمقل، ومٝمق اًمَٕم٘مُؾ اعمدسمِّر، واًمدَّ

ُمـ أوْمَٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم وأىمقاهِلؿ ذم يم٤من طم٤مل أب ضمٝمؾ ؾمقاًء سمًقاء: وقمٚمٞمف ومام يم٤من 

هَمزَوة شمٌقك يٛمٙمـ اجلْزُم سم٠ِمنَّ هَم٤مًمٌٝم٤م يم٤من خمَٓمًٓم٤م ًمف ُم٘مٜمٜم٤ًم، طمتَّك ذم شمرؿمٞمح ُمـ خيرج 

٦م ذًمؽ اضمتامقمٝمؿ ذم دار  وُمـ ي٘مٕمد وُمـ يٜمًح٥م وُمـ يِم٤مرك وهٙمذا.. وُمـ أِدًمَّ

 .(2)ؾمقيٚمؿ اًمٞمٝمقدي يمام ؾمٚمػ ذيمره

 ٔطًٍٛ ٚحضب٘ بعذ ايػض٠ٚ َٛقف اب: 

 آقمتذار سم٤مٕيامن اًمٗم٤مضمرة: .1

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

واعمَٕمٜمَك أن اًمَ٘م٤مقِمديـ ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم  .[42 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڃ ڃ ڃ ڃ

ؾمقل  سمْٕمَد قمقِده ُِمـ اًمَٖمزَوة، وؾَمٞمحٚمُٗمقن سم٤مهللِ ًمق اؾْمتٓمْٕمٜم٤م خلرضْمٜم٤م ط ؾمٞم٠مشُمقن إمم اًمرَّ

ٜم يـ وَم٘مد يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م أقمَذاُرٟم٤م ُمٕمٙمؿ، وم٢مٟمَّ ٤م مل ٟمتَخٚمَّػ قمـ اخلُروج ُمٕمٙمؿ إٓ ُمْْمٓمرِّ

 .(3)اًم٘م٤مهرة اًمتل محٚمتٜم٤م قمغم ذًمؽ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مش، ويمذا اًم٘مِمػمي قمـ  (. واًمذي ىم٤مل إن اعمراد اسمـ8/197ش: )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 1) ؾمٚمقل هق اًمٜم٘مَّ

 .ڤقمٛمر  اسمـ

 (.233اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م. اٟمٔمر: )صـ: ( 2)

 (.11/219ش: )اًمتحرير واًمتٜمقير»( 3)
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٦ٌَم، وَمُٝمؿ أْهؾ ِدرسم٦م وُِمراس ذم اظْمَتالق إقمذار  وهِذه قَم٤مدُِّتؿ ذم يمؾِّ هَمزَوة وُمٜم٤مؾَم

، واجل اهلل . وىمد ورد أنَّ اًمذيـ َّتٚمَّٗمقا هؿ قمٌد.(1)وشمٚمٗمٞمؼ اًمٙمذب سمـ  دُّ سمـ أبِّ

 .(2)سمـ ىمِمػم وأصح٤مِبؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمٝمؿ ىمٞمس، وُمٕمت٥م

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ}
هقادة ومٞمف، ظُمقـم٥م سمف  ًمذا يم٤من اًمٕمالُج َُمٕمٝمؿ طم٤مؾماًم طم٤مزًُم٤م ٓ ..[87 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م:

ّل   وهق ُٕمتف ُمـ سمٕمده.. طاًمٜمٌَّ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ }

]ؾمقرة  {ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

صمؿ يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مجل٦م إظمرى وم٤موح٦م حل٤مهلؿ يم٤مؿمٗم٦م خل٤ٌمي٤مهؿ  ..[83 اًمتقسم٦م:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }

 .[94 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ٺ ٺٿ

 :ٖٚٓا ثالخ فٛا٥ذ حيظٔ ايٛقٛف َعٗا 

ٌُقك، وَمٝمل سمحؼ )ُُمدُْمِدَُم٦م وَم٤مِوح٦م  أ(. شمَٙم٤مد شمٙمقن ؾمقرة )اًمتقسم٦م( ؾُمقرة هَمزَوة شم

ٌَْٕمثِرة ُمثػِمة طَم٤مومرة( ٕطمقاِل اعُمٜم٤موم٘ملم قُمٛمقًُم٤م، وُم٤م يم٤من ُمـ ؿَم٠مهِنؿ ذِم  (3)ُمَ٘مِْمِ٘مِم٦م ُم

 هَمزَوة شمٌقك ظمّمقًص٤م.

سمِداَي٦م اإلقمداِد هل٤َم ُمٜم٤مؾِم٦ٌم ًمٚمتَّٛمٞمٞمز سملَم اعُم١مُمٜملم  ب(. ًم٘مد يم٤مٟم٧م هَمزَوة شَمٌقك ُمٜمذ

ٌَح٧م  واعمُٜم٤موم٘ملم، ومَل يٕمد ُهٜم٤مك أي َم٤َمل ًمٚمتًَّؽمُّ قَمغم اعمٜم٤موم٘ملم أو َم٤َمَُمٚمتٝمؿ، سمؾ أْص

٤م سمٕمد أن قمٛمٚمقا يمؾ ُم٤م ؾمقل  َم٤مِبُتٝمؿ أُمًرا ُمٚمحًّ دِّ  طذم وؾْمِٕمٝمؿ عمَج٤مِب٦م اًمرَّ واًمّمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.281)صـ: ش: طمٍم ُمـ أقمذار اعمٜم٤موم٘ملم ذم ؾم٤مئر أطمقاهلؿ َمٛمقع ُم٤م»اٟمٔمر ( 1)

 (.1/214: )ڤ، اعمٜمًقب ٓسمـ قم٤ٌمس ششمٜمقير اعم٘م٤ٌمس»ر اٟمٔم( 2)

 (.3/144ش: )زاد اعمًػم»( 3)
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آؾمتج٤مسم٦م ًمٚمٜمَّٗمػم، اًمذي أقمٚمٜمَف اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف  قمـ ديٜمف، وشمثٌٞمط اعُمًٚمٛملم قمـ

ٌَح اًمٙمِمُػ قَمـ ٟمٗم٤مق اعمٜم٤مومِ٘ملم ط ، واًمِذي ٟمزل سمِف اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ، سمؾ وأْص

هؿ واضم٥م ذقمل.  وإي٘م٤موُمٝمؿ قمٜمد طمدِّ

ؾمقل  ذم ُمَٕم٤مُمَٚمتِف ًمٚمُٛمٜم٤مومِ٘ملم قمٜمدُم٤م ط ج(. ُمـ اعُمالطمظ اظمتالُف ؾِمٞم٤مؾم٦م اًمرَّ

ـ ََّتٚمَّػ  ٤مدىملم، طمٞم٨ُم إٟمَّف اقمَتذروا ًمف، قمٛمَّ قم٤مُمؾ اعمٜم٤مومِ٘ملم ط ُمـ اعمًٚمٛملم اًمّمَّ

ة واًمُٕم٘مقسم٦م! دَّ ٤مدىملم اًمِمِّ  سم٤مًمٚمِّلم واًمّمٗمح، واظمت٤مر ًمٚمُٛمًٚمِٛملم اًمّمَّ

ة واًمَ٘مًَقة ذم هذا اعم٘م٤مم ُمَع اعمًُٚمٛملم َُمٔمٝمر ًمإليمرام  دَّ وٓ ؿمؽَّ أن اًمِمِّ

ف اعُمٜم٤موم٘مقن، ويَمٞمػ يًتحؼ اعمٜم٤موم٘مق ن أن شمٜمزل آي٤مٌت واًمتنميػ، وُهق ُم٤م ٓ يًتح٘مُّ

ٟمٞم٤م  -قمغَم أي٦م طم٤مل-ذِم شمقسمتِٝمؿ  ؿ يَمٗمرة وًمـ يٜمتِمٚمٝمؿ رء ِم٤َّم يتٔم٤مهرون سمف ذم اًمدُّ إهنَّ

 ُمـ اًمدرِك إؾْمَٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

٤مرع  ٟمٞمقي٦َّم  جالله جلوىمد أُمر اًمِمَّ أن ٟمدقمٝمؿ عَم٤م شَمٔم٤مهروا سمف، وُٟمجِري إطْمَٙم٤مم اًمدُّ

 ؟ح٘مٞمؼ قَمـ سَمقاـمـ أقمذاِرهؿ وطم٘مٞمَ٘م٦ِم أىْمقاهلؿقمٚمٞمٝمؿ سمح٥ًم فمقاهرهؿ، ومٗمٞمؿ اًمتَّ 
ٟمٞم٤م قمغم ُم٤م ـُ إٟمَّام ُٟمٕمٓمٞمٝمؿ  ؟ىَمد َيّمدر قَمٜمٝمؿ ُمـ يمذب وومٞمَؿ ُُمٕم٤مىمٌتٝمؿ ذم اًمدُّ وٟمح

اًمٔم٤َّمهر وَم٘مط ُمـ اعُمٕم٤مَُمٚم٦م وإطْمٙم٤مم، يمام ُيٌدون ًَمٜم٤م ُهؿ أيًْم٤م اًمٔم٤َّمهر وم٘مط ُِمـ 

 أطمقاهلؿ وقم٘م٤مئدهؿ.

٤ٌَمده ذم قم٘مقسم٤مت ضمرائٛمِٝمْؿ، وَهٙمذا يٗمٕمُؾ اًم»: اًم٘مٞمؿ ىم٤مل اسمـ بُّ ؾُمٌح٤مٟمف سمٕم رَّ

٦م وهْٗمقة، ومال يزال  ٌُّف َوهق يمريٌؿ قِمٜمده، سم٠مدَٟمك زًمَّ ـَ اًمِذي ُُي وَمٞم١مدِّب قَمٌده اعم١مُم

٤م َُمـ ؾم٘مط ُمـ قملِم اهلل َوه٤من قمٚمٞمف، وم٢مٟمَّف خيكمِّ سمٞمٜمُف وسملَم  ُُمًتٞم٘مًٔم٤م طمذًرا، وأُمَّ

٤ًٌم أطمدث ًمف ٟمٕمٛم٦م  .(1)شُمٕم٤مِصٞمف، ويمٚمامَّ أطمدث ذٟم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/578ش: )زاد اعمٕم٤مد»( 1)
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 . اَّتذوا ُمًجًدا ضاًرا:2

ّل  : إمم اعمِديٜم٦م راضمًٕم٤م ُمـ شَمٌقك، ٟمزًم٧م قمٚمٞمف أي٤مت أشمٞم٦م طذم أصمٜم٤مء قمقَدة اًمٜمٌَّ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ }

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 

 .[118-117 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ار ىمد ؾمٌؼ شمٗمّمٞمؾ َمري٤مشمف واؾمتٜم٤ٌمط اًمدروس واًمٕمؼم  وذم ؿم٠مِن َُمًجد اًميِّ

 .(1)سمٜم٤مئف ُمـ

ـُ  ـْ أْدَواره سمٕمد اًمَٖمزَوة ومٚمَؿ أقْمثُر ًَمف ٓإ قَمغم َُمقىمِػ  أُم٤م اسم : َواطمد ٓأ وهقؾَمٚمقل وُم٤م يم٤من ُم
ّل  َقار حتٛمٚمٝمؿ أىمداُمٝمؿ اًمٙمًػمة إمم اًمٜمٌَّ ٦َم واًٌم ت ذيقل اخلٌٞم ط أٟمَّف َزقمٞمؿ َريمٌف وىَم٤مومٚمَتف اًمتِل ضَمرَّ

ٕياَمن اعمٖمٚمَّٔم٦ِم  ـ  -اًمَٙم٤مذسِم٦م–ُمٕمتَِذرة حَتٚمِػ ا ٝمؿ ُِم ؿ يَم٤مٟمقا راهمٌلم ذم اخلروج ًمقٓ َُم٤م طَمًٌ أهنَّ

 .[42 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڃ ڃ ڃ ڃ}َضورة ىم٤مِهرةٍ وفمُروف ىم٤مؾمٞم٦ٍم: 

صمَٛم٦م: اسْمتداًء  ٤مريَم٦م يم٤مٟم٧َم ُمْٗمٕمَٛم٦م سمٛمقاىمِػ اعمُٜم٤موم٘ملم ا ًت٤مر قمغم هَمزَوة ُُم وِبذا ُيًدل اًم

ّل  ٕمض اجلَٞمِش، واٟمتٝم٤مًء سمٛمح٤موًم٦م ىمتؾ اًمٜمٌَّ ح٤مب سٌم ًِ ْٟٓم خرَي٦م، وُمروًرا سم٤م ًُّ ، وسمٜم٤مء طسم٤مًم

ـ ُمقاىمػ وأدو د ذم يمؾِّ زُم٤من وُمٙم٤من.ُمًجد اًميار.. وَُم٤م يم٤من سملم ذًمؽ ُم ٓ شمزال شمتجدَّ  ار 

 ٔرنشٙ: ٜظبل مل مما طًٍٛ بعض اآلٜات ايٛاسد٠ يف اب 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ }. ىمقًمف شمٕم٤ممم: 1

 .[9-8 ]ؾمقرة اًم٘مرة: {ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ـ يُ٘مقل:  ىمٜم٤م سمف،  ،{ڦ ڦ}ومٌَٕمُض اًمٜم٤مس ُم سمَٕمَد اعمَقت،  ،{ڄ ڄ}يٕمٜمِل صدَّ

٘مرة: {ڄ ڄ ڃ} قا سمٛمّمدىملم سمَؾ ُُمٜم٤موم٘مقن: ُمٜمٝمؿ ،[8 ]ؾمقرة اًم ـ  اهلل قمٌد: يَٕمٜمل: ًمًٞم سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/381)اٟمٔمر عمزيد اـمالع: ( 1)
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ـ ؾمٚمقل، أب ـ ىمِمػم، واجلدُّ  وُمٕمت٥م سم ـ اعمٜم٤موم٘ملم سم ـ شم٤مسمٕمٝمؿ ُم ـ ىمٞمس وُم  .(1)سم

﮿ ﮺ }. ىمقًمُف شمَٕم٤ممم: 2 ﮾  ﮽  ﮼  ٘مرة: {﮻ ٟمَزًم٧َم َهذه  .[14 ]ؾمقرة اًٌم

سمـ ىمٞمس،  ؾمٚمقل، واجَلدُّ  سمـ أب اسمـ اهلل أَي٦م ذم ِذيمر اعُمٜم٤مومِ٘ملم: وُمٜمُٝمؿ قمٌد

 .(2)سمـ ىمِمػم وهمػمهؿ وُمٕمت٥م

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ }. وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: 3

ي وُم٘م٤مشمؾ:  .[143 ]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ َٟمَزًم٧م ذِم »ىم٤مل اًمًدِّ

 .(3)شسمـ ٟمٌتؾ اعمٜم٤موم٘ملم اهلل سْمـ ؾَمٚمقل وقمٌد سْمـ ُأب اهللِ قَمٌد

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ }: ۵. وىمقًمُف 4

ٟمٕم٤مم: {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ي٦م، ىم٤مل اًمِمٕمٌل [93 ]ؾمقرة ا اًمِذي »: ٔا

 .(4)شسمـ ؾمٚمقل سمـ أب اهلل قمٌد [93 ]ؾمقرة إٟمٕم٤مم: {ھ ے ے ۓ ۓ﮲}: ىم٤مل

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ }. وىمقُل اعمَقمم ؾُمٌح٤مٟمف: 5

ة ]ؾمقر {ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

]ؾمقرة  {ۉ ې ې}»ىم٤مل اًمٙمٚمٌل وُم٘م٤مشمؾ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  .[16 حمٛمد:

سمـ اًمت٤مسمقت،  وروم٤مقم٦م سمـ ؾمٚمقل، سمـ أب اهلل ُهؿ اعُمٜم٤مومِ٘مقن: قمٌدُ  :[25 إٟمٕم٤مم:

سمـ دظمِمؿ يم٤مٟمقا ُييون اجلٛمٕم٦م،  سمـ قمٛمرو، وُم٤مًمؽ سمـ اًمٚمّمٞم٧م، واحل٤مرث وزيد

 .(5)شأقْمَروقا قمٜمُْف وم٢مذا ظمرضمقا ؾم٠مًمقا قمٜمف وم٢مَذا ؾمِٛمُٕمقا ذيْمَر اعمٜم٤موم٘ملم ومٞمٝم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ًمٚمًٛمرىمٜمدي. سمتٍمف يًػم.1/13ش: )شمٗمًػم سمحر اًمٕمٚمقم»( 1)

 (.1/19ش: )شمٗمًػم سمحر اًمٕمٚمقم»( 2)

 قم٤مدل.(، ٓسمـ 15/181ش: )شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب»( 3)

 (.5/322) ش:أب طم٤مشمؿ شمٗمًػم اسمـ»( 4)

 (.16/238ش: )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 5)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 

 املطوب اهسابع

 ًٌاقف ًتفسقْ البن ضوٌي

 ..التْاصل بني سعناء الكفز ّاليفاق -1

سمـ  أنَّ أسم٤م ؾمٗمٞم٤من»ذيمر اًمقاطِمدي واًمٌ٘مِمػٍمي واًمثَّٕمَٚمٌل واعم٤َموْرِدي وهمػُمهؿ: 

ديٜم٦َم قمغم سمـ ؾمٗمٞم٤من َٟمزًمقا اعم سمـ أب ضمٝمؾ، وأسَم٤م إقْمقر قَمٛمرو طمرب وقمٙمرُم٦م

ّل إُم٤من  سمـ أب اهلل قَمٌدِ  سمـ ؾمٚمقل رأِس اعُمٜم٤موم٘ملم سمٕمد هَمزَوة أطُمد، وىمد أقمٓم٤مُهؿ اًمٜمٌَّ

ح، سمـ ؾَمٕمد اهلل قمغَم أن ُيٙمٚمُٛمقه، وم٘م٤مم ُمٕمٝمؿ قَمٌد ۴  سمـ أب اًمنَّ

سمـ اخلٓم٤مب: ارومْض ذيمر آهلتٜم٤م  وقمٜمده قمٛمر طسمـ أسمػمق، وم٘م٤مًمقا ًمٚمٜمٌل  وـمٕمٛم٦م

إنَّ هَل٤م ؿمٗم٤مقم٦م وُمٜمََٕم٦م عمِـ قمٌده٤م وٟمَدقمؽ وَرسمَّؽ، ومِمؼَّ اًمالت واًمٕمزى وُمٜم٤َمة، وىمؾ 

ّل  اهلل ائذن زم ذم ىَمتٚمٝمؿ. وم٘م٤مل  ومَ٘م٤مل قمٛمر: ي٤م رؾمقَل : ىم٤مًمقا ُم٤م طقَمغم اًمٜمٌَّ

ٌِف، اظمرضمقا ذم ًَمٕمٜم٦م اهلل وهمَْم : ، وَم٘م٤مل قمٛمرشإيِنِّ ىَمْد َأقْمَٓمْٞمُتُٝمُؿ إََُم٤منَ »: ۴

ّل  ـ اعمديٜم٦م ومَٜمزل طوم٠مُمر اًمٜمٌَّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1)أن خيُرضمقا ُم

 .ش[1 ]ؾمقرة إطمزاب: {پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

إن ذم ذًمؽ إلؿم٤مرة ُمـ  ؟وذم دار ُمـ ؟ومت٠مُمؾ أيـ ٟمزل اًم٘مقم عم٤م ىمدُمقا اعمديٜم٦م

 :ضمٝمتلم
قم٤مُم٦م ؾمٚمقل سمَٚمغ ُمـ اًمقَ  أن اسمـ (.أ ٛمَٕم٦م واًمزَّ ًُّ ٞم٧م واًم ٞم٤مدة واًمّمِّ ًِّ ضَم٤مه٦م واًم

َيٜمزل إٓ قمٚمٞمِف وٓ ُيًتْم٤مف إٓ قمٜمده، ويم٤من هق يرى  جيٕمؾ ُمثؾ هذا اًمقومد ٓ ُم٤م

ّل  ف ذًمؽ، وِم٤َّم يِمٝمد ًمذًمَِؽ عم٤َّم سَم٤ميع اًمٜمٌَّ ًِ إٟمّم٤مر سمٞمٕم٦م اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م َٟمَٛمك  طُمـ َٟمٗم

قَمغم إٟمّم٤مر ذم رطم٤مهِلؿ  -أيمثره أي-اخلؼَُم إمم ىمريش، ومٖمدت اجلؾَّ َة ُِمٜمٝمؿ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.14/114ش: )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 1)
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يَم٤من  ُم٤م سمـ ؾمٚمقل: سمـ أب اهلل قمٌدُ ومَٕم٤مشمٌقهؿ، وم٠مٟمَٙمُروا ذًمؽ وطَمَٚمٗمقا هلؿ وىم٤مل هلؿ 

ق اًمٜم٤َّمُس ُِمـ  ىمقُمل ًمٞمتَِّٗم٘مقا قمغم ُمْثِؾ َهذا وأٟم٤م ٓ أقمٚمٛمف، وم٤مٟمٍمومقا قمٜمف وشمٗمرَّ

أن ي٘مع طمدث يٛمٙمـ  . ًَم٘مد رأى ُمـ ٟمٗمًف وزقم٤مَُمتِف وصٞمتف سملم ىمقُمف أٟمف ٓ.(1)ُمٜمك

 يٕمٚمؿ سمف. يمٝمذا صمؿ ٓ
صمؿ إنَّ َهذا إُمر ومٞمف دًِٓم٦ٌم قَمغم ُمدى اًمتقاُصِؾ وشَم٘م٤مـمع اعمَّم٤مًمح اعمُِمؽَميم٦م سملم  (.ب

 زقَم٤مُم٤مِت اًمُٙمٗمر واًمٜمِّٗم٤مق ذم َصػٍّ َواطمد ًمٚمّمدِّ قَمـ ديـ اهلل وحم٤َمرسَم٦م هذه اًمدقمقة.
 :طاهلل  ِ عً طاع٘ رصْلصدُّ -2

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ڦ }عم٤َّم ٟمَزل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[31 ]ؾمقرة آل قمٛمران: {چ چ چ

ًدا جيٕمؾ ـم٤مقمتف يَمٓم٤مقَم٦م  سمـ أب اهلل ىم٤مل قمٌد سمـ ؾمٚمقل اعمٜم٤مومؼ ْٕصَح٤مسمف: إنَّ حمٛمَّ

ٌَّف يَمام أطم٥مَّ اًمٜمَّّم٤مرى قمٞمًك سمـ ُمريؿ، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:  اهلل شمٕم٤ممم، وي٠مُمُرٟم٤م أن ٟمح

اُْجَٕمقا سمٞمٜمٝمام ذم اًمٓم٤َّمقم٦م. قمـ  ،[32 ]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڇ ڇڍ ڇ ڇ}

د »: ڤقم٤ٌمس  اسمـ  .(2)شـم٤مقَمُتٙمؿ زمط وم٢منَّ ـَم٤مقمتٙمؿ عُمحٛمَّ

ًدا ؾمٚمقل ي٠ميُمُؾ اًمَٖمٞمظ يَمٌَده َوُيرق احَلًُد وم١ماَده، وُي٤مول ضَم٤مه وهٙمذا ئمؾ اسمـ

ؾمقل   وييب ًمف إُمث٤مل.ط أن يّمدَّ قَمـ ـم٤مقَم٦م اًمرَّ

 :للنؤميني الكزام٘ ّالبً صلْل املَاى٘ -3

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/13) ش:ظمٚمدون شم٤مريخ اسمـ»( 1)

سمـ  سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: حمٛمدشسمري٘م٦م حمٛمقدي٦م ذم ذح ـمري٘م٦م حمٛمدي٦م وذيٕم٦م ٟمٌقي٦م»( 2)

هـ(، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م احلٚمٌل، اًمٓمٌٕم٦م: سمدون 1156تقرم: قمثامن، أسمق ؾمٕمٞمد اخل٤مدُمك احلٜمٗمل )اعم

 (.1/142هـ: )1348ـمٌٕم٦م، 



  
015 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .[3-1 ]ؾمقرة اًمٗمتح: {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

]ؾمقرة  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}»: ذِم ىَمقًمف شمَٕم٤ممم ڤ٤مس قمٌ قمـ اسمـ

، شسمِٖمػم ىِمت٤مل وُصٚمح احلديٌٞم٦م ُِمٜمف، همػم أن يَم٤من سَمٞمٜمٝمؿ َرُمٌل سم٤محِلَج٤مرة ،[1 اًمٗمتح:

وُي٘م٤مل: إٟم٤م ومتحٜم٤م ًمؽ ومتًح٤م ُمٌٞمٜم٤ًم. ي٘مقل: ىَمْمٞمٜم٤م ًمؽ ىمْم٤مًء سمٞمٜم٤ًم، ي٘مقل: أيْمَرُمٜم٤مك 

ة وأُمَرٟم٤م أ قَّ  {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ}ن شمدقمق اخلَٚمؼ إًمَٞمٝم٤م: سم٤مإلؾِْمالم واًمٜمٌُّ
وُم٤م يٙمقن سَمٕمَد  ،{ٺ ٺ}، ؾَمٚمػ ُِمـ ُذٟمقسمؽ ىمٌؾ اًمَقطمل ُم٤م، [2 ]ؾمقرة اًمٗمتح:

ة ، [6 ]ؾمقرة يقؾمػ: {ٹ ڤ ڤ}اًمَقطمل إمَم اعمَقت،  قَّ أي ُمٜمَّتف قَمٚمٞمؽ سم٤مًمٜمٌُّ

 اًمخ.واإِلؾْمالم واعمٖمٗمرة.. 

اهلل  وم٘م٤مل اعم١مُمٜمقن اعُمخٚمّمقن طملم ؾمٛمٕمقا سمَِٙمراُم٦م اهلِل ًمِٜمٌٞمِّف: َهٜمٞمًئ٤م ًمؽ ي٤م َرؾمقل

ڍ }سماَِم أقمٓم٤مَك اهلُل ُِمـ اًمَٗمتح واعمَٖمِٗمرة واًمَٙمراَُم٦م، وَمام ًمٜم٤َم قِمٜمد اهللِ، وَم٠مَٟمزل اهلل: 

اعمخٚمّم٤مت ُمـ اًمٜم٤ًمء،  ،{گ}اعمخٚمّملم ُمـ اًمرضم٤مل،  {ڍ

ُمـ حْت٧ِم ؿمَجره٤م  ،[5 ]ؾمقرة اًمٗمتح: {پ ڀ ڀ}سم٤ًمشملم،  ،{پ}

ۆئ }أهن٤َمر اخلَٛمر واعم٤َمء واًمَٕمًِؾ واًمٚمٌَّـ،  ،{ڀڀ}وَُم٤ًميمٜمٝم٤م وهمرومِٝم٤م، 

ٓ خُيْرضُمقن ُِمٜمٝم٤م،  ُم٘مٞمِٛملم ذم اجلَٜم٦َّم ٓ ،{ۆئۈئ  {ڑ ڑ کک}يَٛمقشمقن و
 ُذٟمقِبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م... اًمخ. [5 ]ؾمقرة اًمٗمتح:

سمـ ؾمٚمقل طملم ؾَمِٛمع سمَٙمراَُم٦م اهلِل ًمٚمُٛم١مُِمٜملم، وم٘م٤مل: ي٤م  سمـ أب اهلل ومج٤مء قمٌد

ـُ إٓ يمَٝمٞمَئتِٝمؿ ومام ًمٜم٤م قِمٜمَد اهلل وم٠مْٟمَزل اهلل ومٞمٝمؿ:  اهلل، واهلل ُم٤م رؾمقل ڳ }َٟمح

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ 

]ؾمقرة  {ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے

ـُ .(1)[6 اًمٗمتح:  ؾمٚمقل ًمٞمٚمَؼ ضَمزاءه ويتٞم٘مـ هن٤ميتف. . وهٙمذا أشمك اسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/33ش: )شمٜمقير اعم٘م٤ٌمس»شمٗمًػم ( 1)
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 ِ مً أراد الدخْل يف اإِلِصالو:صدُّ -4

ـُ  ٥م ذم اجل٤َمهٚمٞم٦م  يم٤مَن أسُمق ىَمٞمس ِسُم٦م»إؾمح٤مق:  ىَم٤مل اسم سمـ أب أٟمس َرضُماًل ىمد شمرهَّ

٤مرق إوصم٤مَن، واهمتًَؾ ُِمـ اجلٜم٤مسم٦ِم، وهؿَّ سم٤مًمٜمٍَّماٟمٞم٦م صمؿ أُمًؽ وومَ  ،(1)وًمٌس اعمَِنح

جًدا ٓ ًْ وٓ ضُمٜم٥م، وىم٤مل أقمٌُُد  (2)يدظمؾ قمٚمٞمف ومٞمف ـَم٤مُم٨م قمٜمٝم٤م، ودظمؾ سمٞمًت٤م ًمف وم٤مَّتذه َُم

اعمديٜم٦م أؾْمَٚمؿ ومحًـ إؾِْمالُمف وُهق ؿمٞمٌخ يَمٌػم،  طاهلل  رب إسْمَراهٞمؿ، وَمٚمامَّ ىمدم رؾمقل

ًٓ سم٤محلؼِّ ُُمٕمٔمِّ   :اًم هلل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ويم٤من ي٘مقل أؿمٕم٤مًرا طِم٤ًمٟم٤م يٕمٔمؿ اهلل ومٞمٝم٤م ُمٜمٝم٤مويم٤من ىمقا
ززززززَ اد ززززززرََ دكَا   دَوأَ   دأَ ئززززززودَ ززززززق    ُئ ززززززو د َؼئ

د

َدد دَوَ زززززا   دَفزززززاف عَؾَو ززززز  
دم  َئأ  َََع  ززززَز دأََ دَمزززززاَد  

َ َؼززززززززز د  ََ دَو َر ززززززززز ي دَوَ
د  زززززززززاا  زززززززززقؽئأئ

دأئو  

د

دد ُئ دأَوك
د  ززززززززززززاا  َر زززززززززززز   دَوَ ززززززززززززؽئأ  َ َ ئ دَوأَع 

دَفزززززن د  أ  وكَف  ززززز ئ ْئ د َ   ََ َدَفززززز دَ زززززا َو َمؽئأ  دَ زززززو  دن 

د

َئوَدد زززززز   دفَاع 
َ ي َاَ زززززز   َد زززززز   د ئوَندأَ   َئأئ د ئـ زززززز دَوإ ن 

د  ؽئأ 
م   د  َؼززززززو 

َوَ   ََزززززز ك ززززززَ َّد  َ دإ  ََززززززن  دكََل دَوإ ن 

د

عَؾئوَدد دَفزززززززززاج 
زززززززززقَ    ََعَ   د ئوَند زززززززززؽئأ  ْئ دفَلَك ػئ

د  أئ فئؼئو ئ دَفززززززززار   ك
دَ ززززززززا   زززززززز   ك د ئ

 َ دَ ززززززززل دَوإ ن 

د

ؿ ؾئوَدَوَمززززاد  َ دَفززززا
 َ ززززا ؿك

ؾ  ََؿئ زززز د
دف  ززززو ئأ  ؾئ ؿك دََ

 
ـُ  ًَم٘مد ًُمذَت ُِمـ طمرسمٜم٤م يمؾَّ : ؾَمٚمقل وم٘م٤مل ًَمف وىمد ورد أٟمَّف أَراد اإِلؾْمالم، ومَٚم٘مَٞمف اسم

ة شُمريد شمتٌع حُمٛمًدا! ومٖمِْم٥َم أسُمق ىَمٞمس وىَم٤مل: ٓ ضَمرم  َُمالذ، ُمرة حت٤مًمػ ىُمريًِم٤م، َوُمرَّ

ّل َأشمٌَّٕمف إٓ آظِمر اًمٜم٤َّمس، ومَزقمٛمقا أ ٓ : وم٘م٤مَل ط ٟمف عم٤َّم طَميه اعمَقُت سَمٕم٨م إًمٞمِف اًمٜمٌَّ
« َٓ َّٓ اهلُل َأؿْمَٗمُع ًَمَؽ ِِب٤َم َيْقم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ىُمْؾ:  ٛمع ي٘مقهل٤م شإًَِمَف إِ ًُ  ..(3)شوم

ـَ  َُم٤م: ومذيمَر ًَمف، وم٘م٤مل ؟م شمدقمقإٓط وىمٞمؾ: إن أسم٤م ىمٞمس ؾم٠مل اعُمّمَٓمٗمك  أطمً

ّل  ؟ؾمٚمقل ومَ٘م٤مل ُمـ أيـ َهذا! أٟمٔمر ذم أُمري وأقمقد إًمٞمؽ، ومٚمِ٘مَٞمف اسمـ ومذيَمَر ًمف اًمٜمٌَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/481ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب»اعمنح: يمؾ ىمٓمٕم٦م ُمـ ظمرىم٦م ُمتٛمزىم٦م. ( 1)

 (.2/316ش: )اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م»اًمٓم٤مُم٨م: احل٤مئض، اٟمٔمر ( 2)

 (.5/257) ، ٓسمـ إصمػم:شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»و (،24/247، ٓسمـ قم٤ًميمر: )ششم٤مريخ دُمِمؼ»يٜمٔمر ( 3)
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أسُمق ىمٞمس هق اًمذي يم٤مَٟم٧م أطم٤ٌمر ُيقد َّْتؼِمٟم٤م قمٜمف، ويم٤مَد ُيًٚمؿ. وَم٘م٤مل ًمف : وىَم٤ملط 

يٕمد إمم  أؾمٚمؿ إمم ؾَمٜم٦م، وملَ  واهلل ٓ: وم٘م٤مل ؟ؾمٚمقل: يمره٧م طمزب اخلزرج اسمـ

 .(1)وماَمت ىمٌؾ احلَقل قمغم رأس قمنمة أؿْمٝمر ُمـ اهلجرةط اهلل  رؾمقل

د عمَـ يرهَم٥م ذم  ٌف سَمٞمٜمٝمام، ومٝمذا يؽمصَّ وهذا يذيمرٟم٤م سمَٛمقاىمػ أب ضَمٝمؾ ووضمف اًمِمَّ

سمـ أب أُمٞم٦َّم ووَم٤مة أب ـم٤مًم٥م،  اهلل اإليامن يمام أسمق ضمٝمؾ ُمـ ىمٌؾ، قمٜمدَُم٤م طمي هَق وقمٌد

ّل  قمـ ُمٚم٦َّم قمٌدِ ومٙم٤مٟم٤م ي٘مقٓن ًمف: شَمرهم٥ُم  : َيزيد قمغم ىمقًمف ًمف ٓط اعمٓمٚم٥م، واًمٜمٌَّ
٤م قِمٜمَْد اهللِ » َّٓ اهلُل يَمِٚمَٛم٦ًم ُأطَم٤مجُّ ًَمَؽ ِِبَ َٓ إًَِمَف إِ  .(2)ش۵َأْي قَمؿِّ ىُمْؾ 

 وهذا ؿم٠مُن يمؾِّ َُمـ أوىمػ ٟمٗمًف وضمْٝمَده وُم٤مًَمف وـم٤مىَم٤مشمِف ذم اًمّمدِّ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل.

 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/232ش: )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»( 1)

 (، وىمد صحح اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين.2135) ش:صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل»( 2)
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 املطوب اخلاًظ

 ضوٌي ًنواٍتى ًسض ابن

 هِن٤مي٦م َيٛميض إًمٞمَٝم٤م وأَُمٌد َي٘مػ قمٜمده، وسَمٜمق آدم يمَٖمػمهؿ ُمـ اعمَخٚمقىَم٤مت 
ٍ
ًمٙمؾ رء

يقضَمدون ويٜمَْتٝمقن، ًمٙمـ اًمٗمرق سمٞمٜمَُٝمؿ ذم طمٞم٤مِّتؿ وسَمٕمد َِم٤مِّتؿ يمٌػٌم، وم٤مٔظمرة وُم٤م ومٞمٝم٤م 

٤م إؿم٘مٞم٤مء اًمتُّٕم٤ًمء ومام يم٤من طمٔمُّٝمؿ ذم هَ  ذه اًمدار إٓ ُِمـ َٟمٕمٞمٍؿ ُم٘مٞمؿ ظم٤مصٌّ سم٤ِمعمت٘ملم، أُمَّ

٘م٤مء واًمٕمَذاب اًمٜمٗمز، وقمذاُب أظمرة أؿمؼُّ وأيمؼم..  اًمِمَّ

وومًٞم٤م طمتَّك ُمَع أقمدائف، ٟم٤مصًح٤م وخمٚمًّم٤م طمتك ُمع اًمذيـ  ۴ًم٘مد يم٤من 

آذوه وـم٤مردوه وطم٤مرسمقه وشمرصدوا ًمف ووىمٗمقا ذم وضمف دقمقشمف وقم٤مروقا رؾم٤مًمَتف، 

ٞم٤مء:]ؾمقرة ٕا {ک ک گ گ گ}وصدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ:  ومٝمق  [117 ٟم

 رمح٦م وٟمٕمٛم٦م.ط 

وذًمؽ ذم اًمًٜم٦م  ،(1)يم٤من اسمتداء ُمرِض اسمـ ؾَمٚمقل ذم ؿمقال، وُمٙم٨م قمنميـ ًمٞمٚم٦م

 اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمٝمجرِة سَمٕمد هَمزَوة شَمٌقك، وىمد َُمرَض ذم ًمٞم٤مل ُِمـ ؿمقال وُم٤مت ذم ذي اًم٘مٕمدة.

سمـ أب ذم ًمٞم٤مل سَم٘ملَم ُمـ ؿمقال، وُم٤مت ذم ذي  اهلل َُمِرَض قَمٌد»: ىم٤مل اًمقاىمدي

يُٕمقده ط اهلل  ويم٤مَن رؾمقُل »: يمثػم . ىم٤مل اسمـ.(2)ش٘مٕمدة، ويم٤من ُمرُوف قمنميـ ًمٞمٚم٦ماًم

ف، وم٘م٤مل وهق جيقدُ ط اهلل  ومٞمٝم٤م، ومٚمامَّ يم٤من اًمٞمقم اًمذي ُم٤مت ومٞمف، دظمَؾ قمٚمٞمف رؾمقُل  ًِ : سمٜمٗم
ـْ طُم٥مِّ َُيُقد» َي٤م : سمـ زرارة وَمام َٟمَٗمٕمف، صمؿ ىم٤مل ؿ ؾمٕمدىمد أسمٖمَْمٝمُ : ، وم٘م٤ملشىَمْد هَنَٞمْتَُؽ قَم

كِم وأقمٓمِٜمل ىَمٛمٞمَّمؽ اًمذي  رؾمقل ًْ اهللِ، ًمٞمس هذا احِللم قمت٤َمب، هق اعمقُت، وم٤مطمي هَم

 .(3)شطاهلل  يكم ضِمٚمدك ومٙمٗمٜمِّل سمِف وصؾِّ قمكمَّ واؾمتٖمٗمر زِم، ومٗمٕمؾ ذًمؽ سمف رؾمقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/199) ، ٓسمـ إصمػم:شاًمٙم٤مُمؾ»( 1)

 (3/1157، ًمٚمقاىمدي: )شاعمٖم٤مزي»( 2)

 (.2/34ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 3)
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: ىم٤مل ڤقمٛمر  ذم صحٞمِحف، قمـ اسمـ $ :وىمد ذيمر اإلُم٤مُم اًمٌخ٤مري

، ضم٤مء اسمٜمُف قمٌد اهلل ٤م شمقذم قمٌدعم» ط اهلل  إمَم رؾمقل ڤاهلل  سمـ قمٌد اهلل سمـ أبِّ

وم٠ًمًمُف َأن ُيٕمٓمَٞمف ىَمٛمٞمَّمف يٙمٗمـ ومٞمف أسَم٤مه، وم٠مقمٓم٤مه، صمؿ ؾم٠مًمف أن ُيّمكمِّ قَمٚمٞمف، وم٘م٤مم 

َي٤م : وم٘م٤ملط اهلل  ًمٞمَّمكمِّ قَمٚمٞمف، وم٘م٤مم قمٛمر وأظَمذ سمثقِب رؾمقلِ ط اهلل  رؾمقل

إِٟمَّاَم »: طاهلل  ىمد هن٤مك رسمُّؽ أن شمّمكمِّ قَمٚمٞمف، وم٘م٤مل رؾمقلاهلل أشمّمكمِّ قَمٚمٞمف و رؾمقَل 

َيِن اهللُ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ }ومََ٘م٤مَل: ظَمػمَّ

ٌِْٕملمَ  ،[81 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ٺ ٺٺ ًَّ ومّمغم : ُمٜم٤مومٌِؼ، ىم٤مل إٟمف: ، ىَم٤ملشَوؾَم٠مِزيُد قَمغَم اًم

ٔي٦م ۵، وم٠مٟمَْزل اهلل طاهلل  قمٚمٞمف رؾمقل ﮶  }: ا ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ے ۓ ۓ

 .(1)ش[84 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮷ ﮸ ﮹﮺

ـِ  $يمذًمِؽ َروى اًمٌخ٤مري  ٤ٌَّمس قمـ قمٛمر رواَي٦م أظمرى قمـ اسم سمـ  قم

ط اهلل  َرؾمقل سمـ ؾَمٚمقل دقمل سمـ أبِّ  اهلل عم٤َّم ُم٤مَت قمٌد»: ، ىم٤ملڤاخلٓم٤مب 

أبِّ وىمد ىم٤مل  اهلل، أشمّمكم قمغَم اسمـ ي٤م رؾمقل: ًمُٞمّمكم قمٚمٞمف، ومٚمامَّ ىم٤مم ومقصم٧ٌُم إًمٞمف ومُ٘مٚم٧م

ؿ رؾمقل: يقم يمذا ويمذا ويمذا ىم٤مل ًَّ ْر قَمٜمِّل »: وىم٤ملط اهللِ  ُأقَمّدُد قمٚمٞمف ىمقًمف، ومتٌَ َأظمِّ

ُت، ًَمْق َأقْمَٚمُؿ َأينِّ إِْن ِزْدُت قَمغَم »: ف ىَم٤مل، ومٚمامَّ أيْمَثرت قَمٚمٞمشَي٤م قُمَٛمرُ  ُت وَم٤مظْمؽَمْ ْ إيِنِّ ظُمػمِّ

ٌِْٕملَم ُيْٖمَٗمُر ًَمُف ًَمِزْدُت قَمَٚمْٞمَٝم٤م ًَّ صمؿ اٟمٍمف، ومٚمؿ ط اهلل  ومّمغم قمٚمٞمِف رؾمقل: ، ىم٤ملشاًم

ومٕمج٧ٌم ُمـ ضمرأي : َيٛمُٙم٨م إٓ َيًػًما طمتك ٟمزًم٧م أيت٤من ُمـ ؾمقرة )سمراءة( ىم٤مل

 .(2)شطاهلل  قمغم رؾمقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خ٤مري: ( 1) ػم سم٤مب أظمرضمف اًٌم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ }يمت٤مب اًمتًٗم

 (.4671[: ح )81]ؾمقرة اًمتقسم٦م:  {ڀ ٺ ٺٺ

أظمرضمف اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم وآؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمٛمنميملم: ( 2)

 (.1366ح )
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ٌَُخ٤مري ِِبذا اإلؾْمٜم٤مد ُِمثٚمف وقِمٜمده ف ىمٛمٞمَّمف ُمٙم٤موم٠مة ًمف : وذم صِحٞمح اًم ًَ ٌَ أٟمَّف إٟمامَّ أًم

َيّمٚمح ًمف إٓ  عم٤َّم يم٤من ىمد يم٤ًم اًمٕم٤ٌمس ىمٛمٞمًّم٤م طملم ىمدم اعمَديٜم٦م ومٚمؿ جيدوا ًمف ُم٤م

 .(1)سمـ أبِّ  اهلل ىمٛمٞمص قمٌدِ 

ـِ  ؾَمٚمقل سمٕمد أن  وهٙمذا ـمقي٧م صٗمَح٦م ُِمـ صٗمح٤مت اًمت٤مِريِخ ًمِزقمٞمؿ اعُمٜم٤موم٘ملم اسم

ؾ ِب٤م  َي ٓمر ُمقاىمػ ُمـ اًمَٗم٤ًمد وظمٚمَّد خم٤مزظمٚمَّػ وراءه ُمآصمر ُِمـ اًمْمالل وؾم صم٘مَّ

٦م يتٕم٤مىمٌقن ذم ُمقازيـ ؾمٞمئ٤مشمف..  يَّ رِّ ودومع سمراَي٦م اًمٜمِّٗم٤مق عمـ سمٕمده ُمـ إطمٗم٤مد واًمذُّ

أزُمٜم٦م اًمت٤َّمريخ ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ.. ومٜمًٚمف يتقاًمد ويمٞمدهؿ يتقاصؾ، قمغم ظمَٓم٤مه َيًػمون 

دون ذم اًمقؾم٤مِئؾ ويٌِدقمقن ذم اًمٙمٞمد وُيٛمٕمٜمُقن ذم اًمّمدِّ وقمغم ُمٜمٝمَ  ٤مضِمف َيٛمْمقن جيدِّ

 قمـ ديـ اهلل..

 ُمـ قم٘م٥َم وٓ ظمٚمَّد هلؿ ُِمـ ِذيمر.. ؿومال أسم٘مك اهلل هل
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 (.1351أظمرضمف اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب هؾ خيرج اعمٞم٧م ُمـ اًم٘مؼم واًمٚمحد ًمٕمٚم٦م: ح )( 1)
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 معهم

 

 املبخُح الجَّاىٕ

 بعُض سعامات امليافقني اآلخزًٓ

ف ُم٤ًمر ه، وَُّتٓمط ئمؾُّ طمزُب اًمِمٞمٓم٤من ًمف إَدارشُمف اًمتِل حتٙمؿ طمريمَتف وشمقضمِّ

ًمٕمٛمٚمٞم٤مشمف اًمتخري٦ٌم ومحالشمف اًمتَّخذيٚمٞم٦َّم وؿم٤مئٕم٤مشمف اإلرضم٤مومٞم٦م، ؾمٞم٤مؾم٤مت شُمرؾمؿ وأدوار 

 شَمَتقزع... اًمخ.

الًم٦م، ومٙمذًمؽ يمؾ  ومٙمام يم٤من ًم٘مريش ٟم٤مدُي٤م اًمذي جيٛمُع زقَم٤مُم٤مت اجلَٝمؾ وىم٤مدة اًمْمَّ

سمد وأن يٙمقن ًمف قم٘مٚمف اعم١مؾمس وهمروم٦م  ومٙمر ُمٜمحرف وُمٜمٝم٩م َزائغ وـم٤مسمقر ُُمْٗمًد ٓ

 ٤مشمف اعمحريم٦م.قمٛمٚمٞم
ـَ وإن يم٤من قمغم رأس اهلَرم ومٞمٝمؿ اسمـ ؾمٚمقل، إٓ أنَّ زقم٤مُم٤مت  وُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن اًمذي

ٟمٗم٤مىمٞم٦َّم قمـ يٛملم ُمٜمف وؿمامل يم٤مٟم٧م قمٞم٦ٌم ُٟمّمحف وَمٚمس َُمِمقرشمف، وذم هذا اعمٌح٨م 

قم٤مُم٤مت ِمَـّ فمٝمر هلؿ أدوار، وسمرز هلؿ ُمقاِق َف، ويم٤مٟمقا  ؾمٞمِم٤مُر إمم سمٕمض أوًمئَؽ اًمزَّ

 ٘ملم.ؿَم٤مُم٦م سملم اعمٜم٤موم

قم٤مُم٤مِت، دمُدر اإلؿم٤مرة إمم أنَّ هذا اًمٗمريؼ  وىمٌؾ اًمتَّٗمّمٞمؾ ذم ضُمٝمقد أوًمئؽ اًمزَّ

٤م اجُلٝمد ومٛمتقاومٌِؼ،  ٤م اهلدُف ومقاطمٌد وأُمَّ ٥م، أُمَّ يٜمَ٘مًؿ إمم ىمًٛملم ُمـ ضِمٝم٦م اًمٜمًَّ

 ومُٛمٜم٤مِف َىُمقن َُيقد وُمٜم٤موم٘مقن ُِمـ همػم اًمَٞمٝمقد.
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 املطوب األًي

 شعاًات املنافقني ًن غري اهَوٌد

وىمد ُم٣َم احلدي٨ُم قمـ ُمقاىمٗمف : سمـ ؾَمٚمقل رأُس اًمٜمِّٗم٤مق سمـ أبِّ  اهلل . قمٌد1

 وأقمامًمف ذم ُمٌح٨م ُمًت٘مؾ.

اه٥م: ُهق قمٛمرو2 سْمـ أَُمٞم٦َّم، أسمق قم٤مُمر اًمٗم٤مؾِمؼ،  سمـ ُم٤مًمؽ سمـ َصٞمٗمل . أسمق قم٤مُمر اًمرَّ

وُيٕمرف  وي٘م٤مل: أسمق قم٤مُمر اًمراه٥م، ضم٤مهكمٌّ ُمـ أهؾ اعمِديٜم٦َم، يم٤من يذيمر اًمٌَٕم٨م وديـ احلٜمٞمٗمٞم٦َّم

يم٤من ىمد شمٜمٍم  ،(1)ؾمٚمقل سم٤مًمراه٥م، وعم٤م فمٝمر اإِلؾْمالم اؾمتقمم احلًد قمغم ىمْٚمٌِف وىَمْٚم٥ِم اسمـ

ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وًمف ذٌف ذم اخلَزرج يَمٌػم، وىمد ىمرأ قِمْٚمؿ أهؾ اًمٙمِت٤َمب ويم٤من ومٞمف قم٤ٌمدة ذم 

ؾمٜم٦م شمًع سمـ ؾمٚمقل يٌٓمٜمف، َُم٤مت يم٤مومًرا  سمـ أبِّ  اهلل يم٤من ُئمِٝمر اًمٜمِّٗم٤مق وقمٌد ،(2)ضم٤مهٚمٞمتف

 .-واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-. وىمد اؿمتٝمر سمٛمقىمٗملم سم٤مرزيـ .(3)ًمٚمٝمجرة وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م قمنم ًمٚمٝمجرة

 :أ( َصاسنت٘ يكشٜض ّٜٛ أحذ

أضِمد ىمقًُم٤م ي٘م٤مشمُٚمقَٟمؽ إٓ ىم٤مشمٚمُتؽ  ٓ: طًم٘مد ىم٤مل أسمق قم٤مُمر اًمراه٥م ًمٚمٜمٌل 

 ُُمٝم٤مضمًرا إمم اعمديٜم٦م، واضمَتَٛمع اعمًٚمٛمقن قمَٚمٞمفط اهلل  ومٚمام ىَمدم رؾمقل ،(4)ُمَٕمٝمؿ

وَص٤مرت ًمإِلؾْمالم يَمٚمٛم٦م قَم٤مًمٞم٦م، وأفمَٝمرهؿ اهلل يقَم سمدر، ذق اًمٚمَّٕملم أسمق قم٤مُمر سمريِ٘مف 

ا إمم يمٗم٤مر ُمٙم٦م ُيامًمئُٝمؿ  -ُمنميمل ىمريش- وسم٤مرز سم٤مًمَٕمَداوة، وفم٤مهر ِب٤م وظَمرج وم٤مرًّ

 ، وم٤مضْمَتٛمٕمقا سمٛمـ واومَ٘مُٝمؿ ذم أطمٞم٤مء اًمٕمرب.طاهلل  قمغم طمرب رؾمقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، سمتٍمف يًػم.5/79) ، ًمٚمزريمكم:شإقمالم»( 1)

 (.2/555ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداث»( 2)

 (.1/231) ، ًمٚمٜمقوي:شِّتذي٥م إؾمامء»( 3)

 (.11/4391ش: )ُمقؾمققم٦م ٟمية اًمٜمٕمٞمؿ»( 4)
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٦ٌَُم ًمٚمُٛمتَّ٘ملم ۵َتَحٜمٝمؿ اهلل يم٤من واُمْ  ومَٙم٤من ُمـ أُمر اعمًٚمٛملم ُم٤م ، ويم٤مٟم٧م اًمَٕم٤مىم

َـّ رؾمقل ٗمَّلم، ومقىمع ذم إطْمَداه اهلل  ويم٤من هذا اًمَٗم٤مؾمُؼ ىَمد طمٗمر طمَٗم٤مئر ومٞماَم سملم اًمّمَّ

ٗمغم وؿُم٩مَّ رأؾمف ط  ًُّ وأِصٞم٥م ذًمؽ اًمٞمقم، ومُجرح ويُمنت ُرسم٤مقِمٞمَّتف اًمُٞمٛمٜمك واًم

 صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.

ِل اعمٌ ٤مرزة إمم ىَمقُمف ُمـ إٟمّم٤مر، وَمخ٤مـمٌٝمؿ واؾمتاَمهَلؿ إمم وشم٘مدم أسمق قم٤مُمر ذم أوَّ

أْٟمَٕمؿ اهلل سمؽ قمٞمٜم٤ًم، ي٤م وم٤مؾمؼ ي٤م قمدو  ٓ: ٟمٍمه وُمقاوم٘متف، ومٚمامَّ قَمرومقا يمالُمف، ىم٤مًمقا

ٌُّقه ومرضمع وهق َي٘مقل  واهلل ًم٘مد أص٤مب ىمقُمل سمٕمدي ٌذ.: اهلل، وَٟم٤مًمقا ُمٜمف وؾم

رأ قمٚمٞمِف اًمُ٘مرآن، وم٠مسمك أن ُيًٚمؿ ىمد دقم٤مُه إمم اهلِل ىمٌؾ ومراره وىمَ ط اهلل  ويم٤من رؾمقُل 

د، ومدقم٤م قمٚمٞمف رؾمقل قمقة يمام ط اهلل  ومترَّ أن يُٛمقت سمٕمٞمًدا ـمريًدا، ومٜم٤مًَمتف هِذه اًمدَّ

 .(1)ؾمٞم٠مي سم٢مذن اهلل

 ب(. ُمًجد اًميار..

ّل  : إمم اعمديٜم٦م راضمًٕم٤م ُمـ شمٌقك ٟمزًم٧م قمٚمٞمف أي٤مت أشمٞم٦م طذم أصمٜم٤مء قمقدة اًمٜمٌَّ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ }

ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڀ ڀ ڀ 

ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 

 .(2)[118-117 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

اه٥م اًمذي شمَقممَّ ومِٙمرة ذيمر سمٕمُض أهِؾ اًمتَّٗمًػم أنَّ َهذه أي ٦م َٟمزًم٧م ذم أب قَم٤مُمر اًمرَّ

ؾمقل  ذم ارشمٗم٤مع ط إٟمِم٤مء ُمًجد اًميار، ومٌْٕمَد هَمزَوة أطمد وضَمد أسمق قَم٤مُمر أن أُمَر اًمرَّ

ّل  وم َيًتٜمٍمه قمغم اًمٜمٌَّ ، ومققمده طوفمٝمقٍر، وَمام يم٤من ُمٜمف إٓ أن رطَمؾ إمم هرىمؾ َُمٚمؽ اًمرُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.556-555ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداث»( 1)

 (.2/388) (/واسمـ يمثػم:14/471) ش:ؼميشمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓم»( 2)
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ي٥م يٕمُدُهؿ وُمٜم٤َّمه وأىم٤مم قمٜمده، ويمَت٥َم إمم ُج٤مقم٦م ُمـ  ىَمقُمف إْٟمَّم٤مر ُمـ أهؾ اًمٜمِّٗم٤مق واًمرَّ

ويْٖمٚمٌِف وَيردُّه قمامَّ ُهق ومٞمف، وأَُمرهؿ أن يتَّخذوا ط اهلل  ويٛمٜمٞمٝمؿ سمجٞمش ي٘م٤مشمُؾ سمِف َرؾمقل

 يُمتٌف، ويٙمقن ُمرصًدا ًَمف إذا ىمدم 
ِ
ًَمف ُمٕم٘ماًل ي٘مُدم قمَٚمٞمِٝمؿ ومٞمف ُمـ ي٘مدم ُمـ قمٜمده ٕداء

 قَمٚمٞمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ.

جٍد َُم٤مور عمًِجد ىِم٤ٌمء، ومٌٜمَقه وأطمٙمُٛمقه وومرهُمقا ُمٜمُف ىَمٌؾ سمٜم٤مء ُمً ومنمقمقا ذم

أن ي٠مي إًَمٞمِٝمؿ، ط اهلل  إمم شَمٌقك، وضم٤مءوا َي٠ًمًمقَن َرؾمقلط اهلل  ظمروج رؾمقل

ؿ قا سمِّمالشمف ومٞمف قمغم شم٘مريِره وإصم٤ٌمشمِف، وذيمروا أهنَّ سمٜمقه  ومٞمّمكم ذم َُمًِجدهؿ ًمٞمحتجُّ

 ُِمٜمٝمؿ وأهؾ اًمٕمٚم٦َّم ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًم
ِ
ٕمٗم٤مء  ِم٤مشمٞم٦م.ًمٚمْمُّ

الة ومٞمِف، وم٘م٤مل ـْ إَِذا َرضَمْٕمٜم٤َم إِْن ؿَم٤مَء اهللُ »: ومَٕمّمٛمف اهلل ُمـ اًمّمَّ
٤م قَمغَم ؾَمَٗمٍر، َوًَمٙمِ ، شإِٟمَّ

َراضمًٕم٤م إمم اعمديٜم٦م ُمـ شَمٌقك، ومل يٌَؼ سَمٞمٜمف وسَمٞمٜمَٝم٤م إٓ يقٌم  ۴ومٚمامَّ ىَمٗمؾ 

ار وُم٤م اقمتٛمَده  ۴سمٕمض يقٍم َٟمزل قمٚمٞمف ضِمؼميُؾ  أو ِجد اًميِّ ًْ سمخؼم ُم

اًمذي  -ُمًجد ىم٤ٌمء- ه ُِمـ اًمٙمٗمر واًمتَّٗمريؼ سملم ُج٤مقم٦م اعم١ُمُمٜملَم ذم ُمًجدهؿسم٤مُٟمق

ل َيقم قمغم اًمتَّ٘مقى، ومٌٕم٨َم َرؾمقل س ُِمـ أوَّ إمَم ذًمَؽ اعَمًجد ُمـ َُيدُُمف ط اهلل  ُأؾمِّ

ـُ  ىمٌؾ َُم٘مدُِمف اعمَديٜم٦م.. َهذا َُم٤م  .(1)يمثػم ذم ؾم٥ٌم اًمٜمزول ذيمره اسم

ؿ ىَمدأنَّ اعمُ »وىَمد َذيمر اإلُم٤مُم اًمٓمَّؼمي:  ار  ٜم٤موم٘ملم ىَمد َزقمٛمقا أهنَّ سَمٜمقا َُمًِجد اًميِّ

اه٥م  .(2)شٕضْمؾ أن ُيّمكم ومٞمِف أسمق قَم٤مُمر اًمرَّ

 بٓا٤ املظذذ.. فأَٛس أسبع١ ٖٞ: أَا ايباعح هلِ ع٢ً 

 .٤مرة ًمِٖمػمِهؿ ُمـ اعم١مُمٜملم  اعمْمَّ
  ؿ أرادوا سمٌٜم٤مِئف شَم٘مقي٦م  أهؾ اًمٜمِّٗم٤مق.اًمٙمٗمُر سم٤مهللِ واعم٤ٌمَه٤مة ٕهِؾ اإِلؾْمالم: ٕهنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/388ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)

 (.11/678ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»يٜمٔمر ( 2)
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 ٓ ؿ أرادوا أن َُييوا ُمًجد ىِم٤ٌمء، ومت٘مُؾ َُج٤مقم٦م  اًمتَّٗمريُؼ سملَم اعم١ُمُمٜملم: ٕهنَّ

 خيٗمك. ٓ اعمًُٚمٛملم، وذم َذًمَؽ ُمـ اظمتالف اًمٙمٚمٛم٦م وسُمٓمالن إًمَٗم٦ِم َُم٤م

  أي اإلقْمَداد ٕضمؾ َُمـ طَم٤مرب اهلل طاإلرص٤مُد عمَـ طَم٤مرب اهللَ ورؾمقًَمف ،

 ط٥م اهلُل شَمٕم٤ممم ُم٤ًمقمٞمٝمؿ، وأسمٓمَؾ يَمٞمدهؿ، سم٠من أُمر َٟمٌٞمَّف وىمد ظمٞمَّ ، (1)ورؾمقًمف

 .(2)ِبدُمف وإزاًمتف

3 . 
﮳ }ورد أٟمَف اًمذي ٟمَزل ومٞمفِ ىمَقًمُف شمٕم٤ممم:  -أ  ﮲   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

طمزاب: {﮴﮵ ـ يَم٤من قَمغم َذًمَؽ ُمِ  .[13 ]ؾمقرة ٕا طمزابىَم٤مهل٤م وَُم ـ ىمقُمف يقم ٕا  .(3)ـ رأيف ُم

ّل  -ب  ـ اؾمت٠مذَن اًمٜمٌَّ ـ سملِم َُم طْمزاب ي٘مقل وإي٤مهؿ طويم٤مَن ُِم ﮽ }: يقَم ٕا ﮼   ﮻

     ﯀﯁ ﮿   طمزاب: {﮾ ﮶ }وم٠مٟمزل اهللُ شمَٕم٤َممم:  .(4)[13 ]ؾمقرة ا

﯀﯁ ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  طمزاب: {﮷   . أي٤مت...[13 ]ؾمقرة ٕا

 . ..

.

ـْ ؾَمٞمُِّديُمْؿ َي٤م»: طاهلل  ىَم٤مل َرؾُمقل: ىم٤مل ڤقمـ ضم٤مسمر  ، ش؟سَمٜمِل ؾَمَٚمَٛم٦مَ  َُم

ٚمف.  ضَمدُّ : ىمٚمٜم٤م ٌَخِّ  َأْدَوى»: ىم٤ملسمـ ىمٞمس، قمغم أٟم٤َّم ُٟم
ٍ
ٌُْخؾِ  (5)َوَأيُّ َداء ـَ اًم سَمْؾ  ؟ُِم

ـُ اجلَُٛمقِح  ؾَمٞمُِّديُمْؿ قَمْٛمرو ويم٤من قمٛمرو قَمغم أصٜم٤مُِمٝمؿ ذم اجل٤َمهِٚمٞم٦َّم، ويم٤من ُيقمِل  .(6)شسْم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/413) ش:شمٗمًػم اًمِمقيم٤مين»( 1)

 (.1/381واٟمٔمر ُمزيد شمٗمّمٞمؾ قمـ ُمًجد اًميار ورسمط ذًمؽ سم٤مًمقاىمع: )( 2)

 (.21/135ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 3)

 .(14/147ش: )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 4)

 (.2/142ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م»أدوى: أي أىمٌح. ( 5)

 =سمـ ؾمٚمٛم٦م إٟمّم٤مري اًمًٚمٛمل، ُمـ  سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ طمرام سمـ زيد سمـ اجلٛمقح هق قمٛمرو( 6)
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 .(1)إذا شمزوج طاهلل  قمـ رؾمقل

:
 ل ؾمقل : اعمقىمُػ إوَّ  اًمُٕمٛمرة اًمتل مل  طيم٤من ُمع اًمذيـ ظَمرضمقا ُمع اًمرَّ

ِ
ٕداء

ؾمقل يُ  ح٤مسم٦م  ط١مده٤م اًمرَّ : ٕنَّ ىُمريًِم٤م ُمٜمَٕمْتٝمؿ ُمـ ڤوُمـ يَم٤من َُمٕمف ُمـ اًمّمَّ

ؾمقل  يـ.. وَمحلم سمٚمَغ اًمرَّ ٤ٌَمِرهؿ حُمٍَْمِ أن  طأدائٝم٤م، وَمَٗمدوا وحتٚمَّٚمقا ُمـ قمْٛمَرِّتؿ سم٤مقمت

٤من  رؾُمقًَمف إمم ىُمريش ذم ُمٙم٦م قُمثامن ىمد ىُمتؾ، ومل يٙمـ ىمد ىُمتؾ ومِٕماًل،  ڤسمـ قَمٗمَّ

ُح  َٓ »: ىم٤مل ٌَٞمَٕم٦م، ومٙم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م اًمروقان، شطَمتَّك ُٟمٜم٤َمضِمَز اًمَ٘مْقمَ  َٟمؼْمَ ، ودقم٤م اًمٜم٤مس إمم اًم

ؾُمقل اعمًٚمٛملَم ومٞمٝم٤م قمغم أن ٓ ٌَٞمٕم٦م أطمد ُمـ  وسم٤ميع اًمرَّ يٗمروا، ومل يتخٚمػ قمـ اًم

سمـ ىمٞمس وم٢مٟمف اًمقطمٞمد اًمذي مل ي٤ٌميع. ىم٤مل  اعمًُٚمٛملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمف، إٓ اجَلد

: ي أْٟمُٔمر إًمٞمف ِٓصً٘م٤م سم٢ِمسمط َٟم٤مىمتف، ىمد َو٠ٌم إًمٞمَٝم٤م )أيواهللِ ًمٙم٠منّ ّ ّ ِ»: اهلل سمـ قمٌد ضم٤مسمر
 .(2)شًَمِّمؼ ِب٤م( َيًتؽِمُ ِِب٤م ُمـ اًمٜم٤َّمس

 ؾمقل : اعمقىمػ اًمث٤مين زوا  طسمٕمد أن أَُمَر اًمرَّ ٚمِٛملم أُمًرا إًمزاُمٞم٤ًّم سم٠مْن َيتجٝمَّ ًْ اعم

وم( ًم٘مت٤مل َهْؾ »: فسمـ ىمٞمس وم٘م٤مل ًمَ  ذم هَمزَوة شَمٌقك، ًم٘مَل اجلدَّ  (3)سمٜمل إْصٗمر )اًمرُّ

اهلل، أوشَم٠مَذن زم  ي٤م رؾمقل: سمـ ىمٞمس . وم٘م٤مل اجلدُّ ش؟سَمٜمِل إْْصَٗمرِ  ًَمَؽ اًمَٕم٤مَم ذِم ضِمالدِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز »ؾم٤مدات إٟمّم٤مر صح٤مب آظمر ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ إٟمّم٤مر، اؾمتِمٝمد سم٠مطمد. اٟمٔمر  =

 (.97ـ  7/94) ، ٓسمـ طمجر:شاًمّمح٤مسم٦م

 (.125رىمؿ احلدي٨م: ) ، سمتح٘مٞمؼ إًم٤ٌمين،شصحٞمح إدب اعمٗمرد»( 1)

(، وىمد أظمرضمف سمٜمحقه ُمًٚمؿ: يمت٤مب اإلُم٤مرة سم٤مب 2/316) ، ٓسمـ هِم٤مم:شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»يٜمٔمر ( 2)

اؾمتح٤ٌمب ُم٤ٌميٕم٦م اإلُم٤مم اجلٞمش قمٜمد إرادة اًم٘مت٤مل وسمٞم٤من سمٞمٕم٦م اًمروقان حت٧م اًمِمجرة: ح 

(1856.) 

 (.2988ش: )٦ماًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح»( 3)
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٤ًٌم سم٤مًمٜم٤ًِّمء ُمٜمل، وإينِّ  َوٓ شَمٗمتِٜمِّل. ومقاهلل ًم٘مد قمرف ىمقُمل أٟمَّف َُم٤م ُِمـ رضمؾ سم٠مؿمد قُمج

وىم٤مل  طاهلل  أصؼم: وم٠مقمَرض قمٜمف رؾمقُل  سمٜمل إْصَٗمر أن ٓ أي٧ُم ٟم٤ًِمءأظْمَِمك إن ر

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ }وم٠مٟمْزل اهللُ سمَِم٠مٟمف:  ،(1)ىمد أذِٟم٧ْم ًمؽ: ًمَف

 .[49 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 :(2)سمـ ىمِمػم إود . ُمٕمت٥م5

  يم٤من ِمَـّ اؿمؽَمك ذم
ِ
ار، وىمد َٟمزَل ومٞمِف ىُمرآٌن ُيتغم يمِمػ ومًَِ٘مف سمٜم٤مء َُمًجد اًميِّ

ـَ إُْمر َرء َُم٤م: وٟمٗم٤مىمف، وهق اًمَ٘م٤مئؾ َيقم أطمد ىُمتٚمٜم٤م ه٤مهٜم٤م، ومَردَّ اخل٤مًمؼ  ًمق يم٤من ًمٜم٤َم ُم

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ }ضمؾ ذم قماله قمٚمٞمف سم٘مقًمف: 

ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ژ ڑ ڑ ک چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ 

ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

وًم٘مد ىم٤مل قَمدوُّ اهللِ  ،[154 ]ؾمقرة آل قمٛمران: {ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ه ُمٜمٙمًرايقم إطمزاِب زُ  د يٕمدٟم٤م يمٜمقز يمْنى وىَمٞمٍم، وأطمُدٟم٤م : وًرا، وشمٗمقَّ يم٤من حُمٛمَّ

ڱ ں ں }: وىم٤مل قمٜمف اًم٘مرآن وومََْمحف. (3)ي٠مُمـ أْن يذَه٥َم إمم اًمَٖم٤مئط ٓ

 .[12 ]ؾمقرة إطمزاب: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 سمـ صم٤مسم٧م: . وديٕم٦م6

٤ميمٜمُٝمؿ ذم ىم٤ٌمء: طَمٞم٨مسَمٜمل قَمقف ُمـ إ وهق ُمـ ًَ جد  ْٟمَّم٤مر، يم٤مٟم٧م َُم ًْ ل َُم سُمٜمل ِب٤م أوَّ

ِل يقم، اؿْمؽمك قَمدوُّ اهللِ ذم س قمغم اًمت٘مقى ُمـ أوَّ ار ويَم٤من ُُمتٕم٤موًٟم٤م ُمَع  أؾُمِّ سمِٜم٤مء ُمًِجد اًميِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/524ش: )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»( 1)

 (.411ش: )اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن»( 2)

 (.2/149) ش:هِم٤مم ؾمػمة اسمـ»( 3)
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ـ أبِّ  اهلل ؿَمٞمخ اعمُٜم٤موم٘ملم ورأؾِمٝمؿ قَمٌد ـ ؾمٚمقل، وهقاًمذي ىم٤مل سْم ڎ ڎ ڈ }: سم

 .[65 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ار، وأٟمَّف يَم٤من ُِمـ اًمرهِط اًمذيـ  أٟمَّف ِمَـّ»ِهَِم٤مم:  ضم٤مء ذم ؾِمػمة اسمـ سَمٜمك ُمًِجد اًميِّ

ؾمقل  وهق ُُمٜمٓمٚمؼ سمجٞمِش اعمًُٚمٛملم إمم شمٌقك، ومَ٘م٤مل سمٕمُْمٝمؿ ط ضمَٕمُٚمقا يِمػموَن إمم اًمرَّ

ٌُقن ضِمالد: ًمٌٕمض ًَ وم( أحَت يمِ٘مَت٤مل اًمٕمرب سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، واهلل  سمٜمل إصٗمر )أي اًمرُّ

ٟملم ذم احل٤ٌمل.. ي٘مقًمقن هذا إرضم٤موًم٤م وشمرهٞم٤ًٌم ًمٚمٛم١مُمٜملم  .(1)شًمٙم٠مٟم٤َّم سمِٙمؿ همًدا ُُم٘مرَّ

ر طاهلل  وىم٤مل رؾمقل ىُمقا »: ڤسمـ ي٤مه  ًمٕمامَّ ُْؿ ىَمِد اطْمؽَمَ أْدِرِك اًمَ٘مْقَم وَم٢مهِنَّ

ْٚمُٝمْؿ قَمامَّ ىَم٤مًُمقا، وَم٢مِْن َأْٟمَٙمُروا وَمُ٘مْؾ : )أي ًَ .. وم٤مٟمَٓمٚمؼ إًمٞمٝمؿ شسَمغَم ىُمْٚمتُْؿ يَمَذا َويَمَذا: َهَٚمُٙمقا( وَم

ر ؾمقل ڤسمـ ي٤مه  قمامَّ اهلل يٕمتِذرون  ، وم٠مشمقا َرؾمقَل ط، وم٘م٤مل هَلُؿ يمام أُمَرُه اًمرَّ

ي٤م : غم ٟم٤مىَمتفاهلل صغم هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واىمٌػ قم سمـ صَم٤مسم٧م ورؾمقل إًمٞمِف، وىم٤مل وديٕم٦م

: طظِمٓم٤مسًم٤م ًمَرؾُمقًمف  وم٠مْٟمَزل اهلُل ىَمقًمف شمٕم٤ممَم  ،(2)اهلل، إٟمام يُمٜم٤َّم ٟمُخقض وَٟمٚمَٕم٥م َرؾمقل
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک }

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 .[66-65 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

. ذو اخلُقيٍِمة اًمتَّٛمٞمٛمل: ُُمٜم٤مومؼ ُمٕمٚمقم اًمٜمِّٗم٤مق، شمٌلمَّ ظمٌُثف وٟمٗم٤مىُمف ضمٚمٞم٤ًّم طملم 7

ؾمقل  طاهلل  ىمًؿ رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل  : اقمدل ي٤م رؾمقلطهمٜم٤مئَؿ اًمٓم٤َّمئػ. ىم٤مل ًمٚمرَّ

ـْ َيْٕمِدْل إَِذا مَلْ َأقْمِدْل »: طاًمرؾمقل   .(3)ش!؟َوْيَٚمَؽ! َُم

ـُ قِمٜمَد َرؾمقلِ : ىم٤مل ڤروى أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري  ؿ  طاهلل  سمٞمٜماَم َٟمح ًِّ َوُهق ي٘م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/525) ، ٓسمـ هِم٤مم:شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»يٜمٔمر ( 1)

(، واسمـ يمثػم 14/334) (، وىمد روى ذًمؽ يمذًمؽ اإلُم٤مم اًمٓمؼمي:2/531ش: )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»( 2)

 (.4/172واًمرواي٦م ًمف: )

 (.6163أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب إدب، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اًمرضمؾ ويٚمؽ: ح ) (3)
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: اهلل اقْمدل، وم٘م٤مل ي٤م رؾُمقل: سمٜمِل مَتٞمؿ، وم٘م٤مَل  ىمًاًم، أشم٤مه ذو اخلُقيٍِمة، وهق رضمؾ ُمـ
ْ أقَْمِدْل » ـْ َيْٕمِدْل إَِذا مَل ب قمٜمَُ٘مف، وم٘م٤مل: ڤ، وم٘م٤مل قمٛمر ش!؟َوْيَٚمَؽ! َوَُم : ائَذن زِم أْضِ
َدقْمُف وَم٢مِنَّ ًَمُف ْأَصَح٤مسًم٤م َُيِْ٘مُر أطََمُديُمْؿ َصاَلشَمُف َُمَع َصاَلِِّتِْؿ َوِصٞم٤َمَُمُف َُمَع ِصٞم٤َمُِمِٝمْؿ َيْ٘مَرُءوَن »

 َٓ ـَ ا اًمُ٘مْرآََن  ُِمٞم٦َِّم...جُي٤َمِوُز شَمَراىمِٞمِٝمْؿ، َيٛمِرىُمقَن ُِم ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ ـِ يَماَم َيْٛمِرُق اًم ي  .(1). احلدي٨مشًمدِّ

ـُ ؾُمقيد . احل٤مرُث 8 ـُ ص٤مُم٧م )ُمـ إوس(: ُمـ سم سمـ  سمـ قمٛمرو سَمٜمل طُمٌٞم٥م سم

 سمـ ُم٤مًمؽ. قمقف

ًٓ ؿمديًدا، ويَم٤من  ٤ٌَمره أنَّ إْوس واخلَزرج اىمَتَتٚمقا ذم اجل٤مِهٚمٞم٦َّم ىمت٤م أ( ضم٤مء ُمـ أظْم

سمـ ص٤مُم٧م، واًمُد  إْوِس، وىمتؾ ذم هذِه اعَمقىِمٕم٦م ؾُمقيد اًمٔمٗمر ومٞمف ًمٚمخْزَرج قَمغم

ر اسمـ احل٤َمرث اًمٌٚمقي،  (2)زي٤مد سمـ ؾمقيد، ويم٤من اًمذي ىَمتٚمف ذم ِهذه اعمقىمٕم٦م اعُمجذَّ

 .(3)ڤاهلل  واؾْمُٛمف قمٌد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمت٤مب، اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمدـي واعمٕم٤مٟمدـي وىمت٤مهلؿ، سم٤مب ُمـ شمرك ىمت٤مل اخلقارج ًمٚمت٠مًمػ وًمئال يٜمٗمر  رواه اًمٌخ٤مري،( 1)

. (1164/5(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب، اًمزيم٤مة، سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مِّتؿ، سمرىمؿ: )6534اًمٜم٤مس قمٜمف، سمرىمؿ: )

٤مري»  (.1/174) :(. واٟمٔمر ُمزيد شمٗمّمٞمؾ ذم ذًمؽ1765(، وُمًٚمؿ: )5697ش: )ومتح اًم

ش: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»(، و4/1459) اًمؼم: ، ٓسمـ قمٌدشآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»ضم٤مء ذم: ( 2)

، شاعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ»(، و5/572) ، ٓسمـ طمجر:شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»(، و3/228)

سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦م، وأهمرب »ذي٤مد (: »7/163، ٓسمـ ُم٤ميمقٓ: )شيماملاإل»(، و1/286ًمٚمدارىمٓمٜمل: )

سمدال ُمٝمٛمٚم٦م -دصم٤مر (: »4/116ش: )ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد»اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل ذم 

سم٤مب ذي٤مد وزي٤مد أُم٤م إول: سمٙمن اًمذال »، ومل أضمده قمٜمد أطمد هٙمذا. وىم٤مل اسمـ ٟم٘مٓم٦م: ش-ومٛمثٚمث٦م

سمـ ذي٤مد ًمف صح٦ٌم ي٘م٤مل  ٤م سم٤مصمٜمتلم وسمٕمد إًمػ دال ُمٝمٛمٚم٦م ومٝمق: اعمجذراعمٕمجٛم٦م وي٤مء ُمٕمجٛم٦م ُمـ حتتٝم

سمـ ؿمج٤مع،  سمـ أب سمٙمر اًمٖمٜمل سمـ قمٌد اعم١مًمػ: حمٛمد»إيمامل اإليمامل »يٜمٔمر ». سمـ ذي٤مد  اهلل اؾمٛمف قمٌد

اًم٘مٞمقم قمٌد ري٥م  هـ(، اعمح٘مؼ: د/قمٌد629أسمق سمٙمر، ُمٕملم اًمديـ، اسمـ ٟم٘مٓم٦م احلٜمٌكم اًمٌٖمدادي )اعمتقرم: 

 (.2/656هـ: )1411ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  -ّل، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى اًمٜمٌَّ

ر( 3) سمـ  سمـ قَمْٛمرو سمـ زُمزُم٦م سمـ قَمْٛمرو -وىمٞمؾ زي٤مد –سمـ ِذَي٤مد  اهلل واؾمٛمف قَمٌدسمـ ِذَي٤مد  هق: اعُمَجذَّ

رة  ر اخلٚمؼ وهق  سَمثػِمة سمـ سمـ قَمْٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ -سم٤مًمٗمتح واًمتِمديد  -قَمامَّ سمـ َُمِْمٜمقء اًمٌٚمقي يم٤من َُمَذَّ

 =سمـ قمامرة سمٜمق همّمٞمٜم٦م  وىمتؾ يقم أطمد وي٘م٤مل ًمٌٜمل قَمْٛمرو طاهلل  اًمٖمٚمٞمظ ؿمٝمد سمدرا ُمع رؾمقل
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سْمـ ؾُمقيد ومٞمف ُُمٜم٤مومً٘م٤م، وذم هَمزَوة أطُمد ظَمرج ُمع  صمؿ عم٤َّم ضَم٤مء اإِلؾْمالم َدظمؾ احل٤َمرُث 

ة ُِمـ اعمجذر  لم اًمَت٘مك اًمٜم٤َّمس ذم اًمِ٘مَت٤مل وضَمد احَل٤مرثاعمًُٚمِٛملم وطمِ  سمـ ؾُمقيد همرَّ

ىم٤مشمَِؾ أسمٞمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وُهق ُمـ اعمًُٚمٛملم، وم٘مَتَٚمف سم٠مسمٞمِف، صمؿ حَلَؼ سمِ٘مريش، وأُمر 

سمَ٘مْتٚمف إْن ُهق فمٗمَر سمِف، إٓ أٟمَّف وَم٤مشمف، ًمٙمـ  ڤسمـ اخلٓم٤مب  قمٛمرَ ط اهلل  رؾمقُل 

 .(1)شطاهلل  ف ىُمتؾ سَمٕمد َذًمؽ ُٕمر ِرؾُمقلِ أٟمَّ »هِم٤مم:  ضَم٤مء ذم ؾمػمة اسمـ

 : أنَّ أْهؾ اًمت٠َّمويؾ ىمد اظْمتَٚمُٗمقا ومٞمٛمـ َٟمزل ىَمقًمف »ب(. وىمد َذيمَر اإلَُم٤مم اًمٓمَّؼميُّ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ }شمَٕم٤ممم: 

 .[86 ]ؾمقرة آل قمٛمران: {ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

. .(2)سْمـ ؾُمقيد إْٟمَّم٤مري، ويم٤مَن ُُمًٚماًم وم٤مرشمدَّ  َٟمزًم٧م ذم احَل٤مرث: ٝمؿوَم٘م٤مل سَمٕمُْم 

ًدا   .(3)شصمؿ يمٗمروا سمفط وىِمٞمؾ: ٟمزًم٧م ذم أهِؾ اًمِٙمَت٤مب قمرومقا حمٛمَّ

 سمـ قمقف. سمـ قمٛمرو سمٜمل ًمقذان سمـ احل٤مرث )ُمـ إوس(: ُمـ . ٟمٌتؾ9

ـُ اعمُٜمذِر واسُمـ أِب طم٤مشمِؿ، قمـ اسمـ أ(. أظمرج اسمـ  ڤ قم٤ٌمس إؾمح٤مق واسم

ٌْتُؾ »: ىم٤مل ، وَمٞمجٚمِس إًمٞمف وَمٞمًتَِٛمُع ُمٜمف، صُمؿَّ يٜمِ٘مؾ طاهلل  سْمـ احَل٤مرث ي٠مي َرؾمقَل  يم٤من َٟم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ اًمّم٤مُم٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ومٝمٞم٩م ىمتٚمف وىمٕم٦م  سمـ قَمْقف. وهق اًمذي ىمتؾ ؾمقيد وطمٚمٗمٝمؿ ذم سمٜمل قَمْٛمرو =

سمـ  سمـ هِم٤مم ذي ىمتؾ أسم٤م اًمٌخؽمي اًمٕم٤مصسمٕم٤مث، صمؿ أؾمٚمؿ اعمجذر، وؿمٝمد سمدرا، وهق اًم

ىمد ىم٤مل يقم سمدر: ُمـ  طاهلل  سمـ ىميص يقم سمدر، ويم٤من رؾمقل اًمٕمزى سمـ قمٌد سمـ أؾمد احل٤مرث

، ًمٚمدارىمٓمٜمل: شاعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ»ًم٘مل أسم٤م اًمٌخؽمي ومال ي٘متٚمف. وىم٤مل ُمثؾ ذًمؽ. يٜمٔمر 

 (،4/1459)(، 3/912) اًمؼم: ، ٓسمـ قمٌدشآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»و (،1/286)

 ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»و (،5/572) ، ٓسمـ طمجر:شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»و

 (.7/163ٓسمـ ُم٤ميمقٓ: )ش اإليمامل»(، 3/228) ، ٓسمـ إصمػم:شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»و (،5/2615)

 (.2/525ش: )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»( 1)

 (.6/572ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 2)

 (.6/574اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )( 3)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .(1)شطمديَثف إمم اعمُٜم٤مومِ٘ملم

أس، أمحر ويم٤من رضماًل ضمًٞماًم  ٗمتلم، صم٤مئَر ؿَمٕمر اًمرَّ  أؾمقد ـمقياًل، ُمًؽمظمل اًمِمَّ

يـ  .(2)أي ومٞمٝماَم مُحرة و٤مرسم٦م إمم اًمًقاد: اًمَٕمٞمٜملم أؾمٗمع اخلدَّ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ }ب( وىمد ورد أٟمف اًمذي ٟمَزل ومٞمفِ ىمَقًمُف شمٕم٤ممم: 

ىمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: وَمٞم٘مقُل: إٟمَّام حمٛمد أذن! ُمـ طمدَّ  ،[61 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۅ ۅۉ صمف ؿمٞمئ٤ًم صدَّ

ق سمفِ : أي .[61 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۉ ې ې ې}  .(3)يًَٛمُع اخلؼَم ويّمدِّ

٤ًٌم هؿ أسمَرُز اعُمٜم٤موم٘ملم وَُمـ هلؿ دوٌر واوح ذم طمريم٦م اًمٜمِّٗم٤مق وومٞمٝمؿ   شم٘مري
ِ
َه١ُمٓء

 ٟمزًم٧م أي٤مت.

 ايصف ايجاْٞ َٔ املٓافكني: -ب

اعمٜم٤موم٘ملم، ومٝمؿ أىمؾُّ ؿم٠مًٟم٤م ِمَـّ ؾَمٌؼ ذيمُرهؿ، إٓ أٟمف  وأُم٤م اًمّمػُّ اًمث٤َّمين ُمـ

 :ُيًتٝم٤مُن ِبؿ ومُٝمؿ شَمالُمٞمذ أوومٞم٤مٌء ًمِتٚمؽ اعمدرؾَم٦ِم اًمٜمِّٗم٤مىمٞم٦َّم ومٛمٜمٝمؿ ٓ
سْمـ زيد محاًل  أٟمَّف َهق ُمـ سَمٞم٧م روم٤مقَم٦م: سْمـ أسمػمق: ُمـ أطمداصمِف . أسمق ـمٕمٛم٦م سَمِمػم1

ىمٞمؼ إسمٞمِض وِدرقًم٤م وؾمٞمًٗم٤م، وهمػم َذًمؽ   ُمـ ؾِمالح احلْرِب، ويم٤من ُمتٝماًم سم٤مًمٜمٗم٤مق.ُِمـ اًمدَّ

٤مرق إٓ ًمٌٞمد َُم٤م: سمٜمل أسمػِمق، ىَم٤مًمقا وعم٤م شمقضمٝم٧م اًمتُّٝمٛم٦م إمم سمٞم٧م ًَّ سْمـ ؾَمٝمؾ،  َٟمرى اًم

سمٜمل أسمػمق أًم٘مقا اًمتُّٝمٛم٦م  ويم٤من هذا ُمٕمرووًم٤م سمّمْدِق إؾِْمالُمف وَصالح طَم٤مًمف، ومٚمامَّ سمٚمٖمف أن

قأَٟم٤م : قمٚمٞمف ؾمؾَّ ؾَمٞمٗمف وأىمٌؾ إًمٞمٝمْؿ َوىم٤مل هلؿ ! واهلل ًمُٞمخ٤مًمِٓمٜمَّٙمؿ َهذا اًمًٞمػ ؟أْهِ

َـّ هذه اًمنىم٦م: وم٘م٤مًمقا ًمف أو ٤م اًمرضمؾ، ومام أٟم٧م سمّم٤مطمٌٝم٤م.: ًمتٌٞمٜم  إًمٞمؽ قمٜم٤َّم أُيُّ

سمـ ُأسمػمق أن يدان  سمٜمل ُأسمػِمق، وظَم٤مف سمِمػم صمؿ ٟمزل اًم٘مرآن ُُمِمػًما إمم اخل٤مئٜملم ُمـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/526ش: )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»( 1)

 (.2/526ش: )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»( 2)

: ط(. واٟمٔمر عمزيد اـمالع ُمٌح٨م آؾمتٝمزاء سم٤مًمٜمٌَّّل 14/325) ش:شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼمي»( 3)

(1/166.) 
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٦م، ومٜمزل قمغم سمَجريَٛمتِف سمٕمد ٟمزول اًم٘مرآن وَمٗمرَّ ُمـ اعمديٜم٦م، وحِلَؼ سم٤معمنم يملم سمَٛمٙمَّ

٤من سمٜم٧م ؾمٕمد ؾمالوم٦م ًَّ سمـ صم٤مسم٧م سم٠مسمٞم٤مت ُمـ ؿِمٕمره، وم٠مظمذت  سمـ ؾمٛمٞم٦م، ومرَُم٤مه٤م طم

: صمؿ ىم٤مًم٧م ًمف ،(1)رطمَٚمُف ومقوٕمتف قمغم رأؾمٝم٤م، صمؿَّ ظَمرضم٧م سمف ومرُم٧م سمف ذم إسمٓمح
٤من َُم٤م ًَّ  .(2)يمٜم٧م شم٠مشمٞمٜمل سمَِخػم أهدي٧َم زم ؿِمٕمر طم

ُمـ إوس عم٤َّم ظَمرج سمـ ىمٞمٔمل )ُمـ إوس( ويم٤من رضماًل أقمٛمك:  . ُمرسمع2

٦م أن يٛمرَّ ط اهلل َرؾمقل ذم هَمزَوة أطُمد ؿمٓمر ضمٌؾ أطُمد رأى ُمـ احلٙمٛم٦م اًمٕمًَٙمريَّ

ُٓأطمؾُّ ًمؽ ي٤م ط: سمـ ىمٞمٔمل، وم٘م٤مل ُمرسمع ًمٚمرؾمقل سم٤مجلٞمش َمت٤مًزا ذم طَم٤مئط ُمرسمع

د إن يمٜم٧م ٟمٌٞم٤ًّم أن مترَّ ذم طم٤مئٓمل، وأظمذ ذم يده طمٗمٜم٦م ُِمـ شُمراب، صمؿ ىم٤مل: واهلل ًمق  حمٛمَّ

اب هَمػمك ًمَرُمٞمتؽ سمف، وم٤مسمتدره اًم٘مقُم ًمِٞم٘متٚمقه، وم٘م٤مل  أين ٓ أقمٚمؿ أصٞم٥م ِبَذا اًمؽمُّ

ٌَّمػَمةِ »: طاهلل رؾمقل  .شَدقُمقُه وَمَٝمذا إقَْمَٛمك َأقْمَٛمك اًمَ٘مْٚم٥ِم َأقْمَٛمك اًم

ف سَمٜمل قَمٌد أظُمق (3)ڤسْمـ َزيد  وَميسَمف ؾَمٕمد  .(4)إؿْمَٝمؾ سم٤مًمَ٘مقس وَمِمجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسمٓمح يْم٤مف إمم ُمٙم٦م وإمم ُمٜمك ٕن اعم٤ًموم٦م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمام واطمدة ورسمام يم٤من إمم ُمٜمك أىمرب، وهق ( 1)

 (.1/74ش: )ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان» –٤مٟم٦م اعمحّم٥م وهق ظمٞمػ سمٜمل يمٜم

ٔي٤مت هل: ( 2) ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ }وا

 (.114-115ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ) [ أي٤مت115]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:  {ۈئ ېئ

ـُ َزْيدِ  هق: ؾَمْٕمدُ ( 3) ـِ َُم٤مًمِِؽ  سْم ٌْدِ  سْم ـِ قَم ـِ يَمْٕم٥ِم  سْم ٌْدِ  سْم ـِ قَم ؿَْمَٝمِؾ ويٙم سْم ْٕ اهلل وأُمف قمٛمرة  ٜمك أسم٤م قمٌدا

سمـ اًمٜمج٤مر ُمـ  سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو سمـ قمدي سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ قمٛمرو سمـ ىمٞمس سمٜم٧م ُمًٕمقد

سمـ زيد اًمٞمقم قم٘م٥م، وؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم ُمع اًمًٌٕملم ُمـ  اخلزرج، ويم٤مٟم٧م ُمـ اعم٤ٌميٕم٤مت، وًمًٕمد

 سمـ إؾمح٤مق، وأسمق ُمٕمنم سمـ قم٘م٦ٌم، وحمٛمد سمـ قمٛمر، ومل يذيمره ُمقؾمك إٟمّم٤مر ذم رواي٦م حمٛمد

، وسمٕمثف طاهلل  ومٞمٛمـ ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم، وىمد ؿمٝمد سمدرا، وأطمدا، واخلٜمدق، واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل

هي٦م إمم ُمٜم٤مة سم٤معمِمٚمؾ ومٝمدُمف، وذًمؽ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م صمامن ُمـ اهلجرة.  ڠاهلل  رؾمقل

 (،3/42) :، ًمٚمٌٖمقيشُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م»و (،3/1258) :، ٕب ٟمٕمٞمؿشُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»يٜمٔمر 

 (.3/439): ٓسمـ ؾمٕمد ،شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»و

 (.2/529ش: )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»( 4)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 سَمٜمل فَمٗمر: سمـ َراومع ُِمـ سمـ أَُمٞم٦َّم . طم٤مـم٥م3

َـّ ذم اجل٤مِهٚمٞم٦َّم، ويم٤من ًمف اسمـ ُمـ ظِمٞم٤مر اعمًُٚمٛملم اؾْمُٛمف  يم٤من ؿمٞمًخ٤م ضمًٞماًم ىمد أؾم

ـُ َُمع اعمًٚمِِٛملم ذم هَمزَوة أطُمد،  :(1)ڤسمـ طَم٤مـم٥م  يزيد وىمد ظَمرج هذا آسْم

اجِلراطم٤مت، ومُحٛمؾ إمم داِر أهٚمِف، واضمتَٛمع إًمٞمِف ـَم٤مئٗم٦م ُمـ رضم٤مِل وم٠مِصٞم٥م طمتَّك أصمٌَتْتف 

أسْمنِم ي٤م : اعمًُٚمٛملم وٟم٤ًمِئٝمؿ وهق يٕم٤مين ؾمٙمرات اعمَقت: ومَجٕمٚمقا ي٘مقًمقن ًمف

أضمؾ، ضمٜم٦َّم : طَم٤مـم٥م سم٤مجلَٜم٦َّم، وم٤مٟمٙمِمَػ ٟمِٗم٤مق أسمٞمف )طم٤مـم٥م( طِمٞمٜمئذ، وضمٕمَؾ َي٘مقل اسمـ

ف.. ويم٤مَٟم٧م إرُض اًمتِل همررشُمؿ واهلل هذا اعمًِ ،(2)واهللِ ُِمـ طمرُمؾ ًِ ٙملم ُمـ َٟمٗم

٤ٌَمت احلرُمؾ، وُمراُد طَم٤مـم٥م أن ي٘مقل ًمٞمَس ًمف ضمٜم٦َّم إٓ : ُيرشم٘م٥ُم أن ُيدومـ ومٞمَٝم٤م شُمٜم٧ٌم ٟم

 .(3)هذِه إْرِض اًمتِل يدومـ ومٞمَٝم٤م، ومدلَّ قَمغم أٟمف يٜمٙمر اًمٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ راومع إٟمّم٤مري إؿمٝمكم. وىمد ىمٞمؾ: إٟمف ُمـ  سمـ أُمٞم٦م سْمـ قَمْٛمرو سْمـ طم٤مـم٥م -زيد-هق: َيِزيد ( 1)

ـ سم سمـ طمرام سمـ ؾمقيد سمـ راومع سمـ طم٤مـم٥م اسمـ أُمٞم٦م سمٜمل فمٗمر، وُمـ ٟمًٌف ذم سمٜمل فمٗمر ي٘مقل: يزيد

سمـ فمٗمر، واؾمؿ فمٗمر يمٕم٥م اسمـ اخلزرج. ىمتؾ يقم أطمد ؿمٝمٞمدا. ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق، ذم شمًٛمٞم٦م  اهلٞمثؿ

سمـ راومع. ىم٤مل اسمـ آصمػم: أظمرضمف أسمق  سمـ أُمٞم٦م سمـ طم٤مـم٥م ُمـ ىمتؾ يقم أطمد ُمـ سمٜمل فمٗمر: يزيد

ْ يٜمًٌف، إٟمام ىَم٤مَل: يزيد دا. سمـ طم٤مـم٥م، ىمتؾ يقم أطمد ؿمٝمٞم قمٛمر، َوَأسُمق ُمقؾمك، إٓ أن أسم٤م ُمقؾمك مَل

سمـ راومع إٟمّم٤مرّي إوّد صمؿ اًمّٔمٗمرّي. ىم٤مل  سمـ أُمّٞم٦م سمـ طم٤مـم٥م وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: زيد

اًمقاىمدّي: ؿمٝمد أطمدا، وضمرح ِب٤م، ومرضمع ِب٤م، ومرضمع سمف ىمقُمف إمم أسمٞمف ويم٤من أسمقه ُمٜم٤موم٘م٤م، ومجٕمؾ 

ة ي٘مقل عمـ يٌٙمل قمٚمٞمف: أٟمتؿ ومٕمٚمتؿ سمف هذا؟ همررمتقه طمتك ظمرج، ذيمر... وىمرأت ذم طم٤مؿمٞم٦م ُجٝمر

آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م »سمـ طم٤مـم٥م سمزي٤مدة ي٤مء حتت٤مٟمٞم٦م ُمثٜم٤مة ذم أوًمف وم٤مهللَّ أقمٚمؿ.  اسمـ اًمٙمٚمٌّل: يزيد

 (،5/449) ، ٓسمـ إصمػم:شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»و (،4/1573) اًمؼم: ، ٓسمـ قمٌدشإصح٤مب

 (.6/511( )2/498، ٓسمـ طمجر: )شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»و

ًم٤ًمن »ى وىمد شمٓمٌخ قمروىمف ومٞمً٘م٤مه اعمحٛمقم إذا ُم٤مـم٤مًم٧م مح٤َّمه. ي٠ميمٚمف إٓ اعمٕمز طم٥م يم٤مًمًٛمًؿ ٓ( 2)

 (.11/151ش: )اًمٕمرب

 (.525-2/524ش: )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»( 3)
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 سمٜمل فمٗمر: . ىمزُم٤من طمٚمٞمػ4

صمٜمل قَم٤مصؿ»: إؾمح٤مق ىم٤مل اسمـ : يم٤من ومٞمٜم٤َم رضمٌؾ أَِيٍّ )أي: ىمت٤مدة، ىَم٤ملسمـ  سمـ قُمٛمر طمدَّ
: ي٘مقل إذا ُذيمر ًَمفط اهلل  )ىمزُم٤من(، ويم٤مَن َرؾمقل: ُيدرى ِمَـّ ُهق، ُي٘م٤مل ًمف همري٥م( ٓ

ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمرِ »
ِ ًٓ ؿمديًدا، ومَ٘مَتؾ وطمَده صمامٟمِٞم٦م أوؾمٌَْٕم٦م شإِٟمَُّف عمَ . ومٚمامَّ يَم٤من يقم أطُمد ىَم٤مشمؾ ىمت٤م

سمٜمل فمٗمر، وَمجٕمَؾ ِرضم٤مٌل  وم٠مصمٌَتتْف اجِلراطم٦م، وم٤مطمُتٛمؾ إمم َدار ُمـ اعُمنميملم ويم٤من ذا سَم٠مس،

شمرى  واهللِ ًم٘مْد أسمٚمٞم٧َم اًمٞمَقم ي٤م ىمزُم٤من، وم٠مسمنم وىَمد أَص٤مسمؽ َُم٤م: ُمـ اعمًٚمٛملم ي٘مقًمقن ًمف

 ىم٤مشمٚم٧ُم. ىم٤مشمٚم٧م إٓ محٞم٦َّم قَمـ ىمقُمل وًمقٓ ذًمؽ ُم٤م وَمق اهلل ُم٤م ؟سمامذا ُأسمنمَّ : ذم اهلل، ىم٤مل

ْت قَمٚمٞمف آٓ : ُم ضِمراطمتف أظَمَذ ؾَمٝماًم ُمـ يِمٜم٤مٟمتف، وم٘مَٓمع سمف رواهش يده )أيومٚمام اؿمتدَّ
 .(1)شقمروق ذراقمف ًمٞمًٞمؾ دُمف( ومَ٘متؾ َٟمٗمًف

 بٓا٤ َظذذ ايطشاس: بعض َٔ نإ ي٘ دٚس يف 

 سمـ وِديَٕم٦م اخلزرضمل. . راومعُ 5

ـُ قَمٛمرو. . زيدُ 6  سم

ـُ ىمٞمس. . قَمٛمرو7  سْم

 سمـ اًمَ٘مٓم٤َّمف. سمـ قم٤مُِمر . ضَم٤مرَي٦م8

 ري٦م: ويم٤مَن هلَذا آسمـ وأسمٞمف دوٌر ذم شَمِمٞمٞمد ُمًِجد اًميار.سمـ ضَم٤م . َزيد9

٤مك11  سمـ صم٤مسم٧ِم: ويم٤من ُيتٝمؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق. . اًمْمحَّ

 .(2)سمـ إزقمر . أسمق طمٌٞم٦ٌم11

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/88) ش:هِم٤مم ؾمػمة اسمـ»و (،1/166ش: )ضمقاُمع اًمًػم»( 1)

 اًمٖمٜمل. (، حلًـ قمٌد42-41ش: )اعمٜم٤موم٘مقن وؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق»( 2)
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 املطوب اهثانُ

 شعاًات املنافقني ًن أحباز اهَوٌد

ك وُيٗمًد َوجيئ وَيذَه٥م وهق ذم َُم٠مُم ص سمٕمُض اًمَٞمٝمقد صَمقب اًمٜمِّٗم٤مق ًمٞمتَحرَّ ـٍ شم٘مٛمَّ

 
ِ
 :ٕن فم٤مهَره اإِلؾْمالم ومٛمـ َه١ُمٓء

سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع، إطْمَدى ـمقاِئػ اًمَٞمٝمقد اًمتِل شَمًٙمـ  ُمـسمـ اًمٚمّمٞم٧م:  زيدُ  -1

٤ميًم٤م قمٛمٚمف اًمرئٞمس ًٓ أومَّ ٤م د : اعمَديٜم٦م، يم٤من دضمَّ ٙمقِك طَمقل حمٛمَّ ٌف واًمِمُّ ط إصَم٤مرة اًمِمُّ

د قمٚمٞمف ومتريِْمف،  سمـ أبِّ زقمٞمؿ اعمٜم٤موم٘ملم، اؿْمؽَمك ذم اهلل ورؾم٤مًمتِف، عم٤َّم َُمرض قمٌد دُّ اًمؽمَّ

 (1)ويم٤من ِمَـّ اًمتػ طمقًمف ذم أصْمٜم٤مء ُمرِوف وأؾمػ ًمِٗمَراىمف سمٕمد ُمقشمِف أؾمًٗم٤م سم٤مًمًٖم٤م.

 سمـ أِب أورم. . قمْثاَمن4 سمـ قمٛمرو.  سْمـ أورَم  . ٟمٕمامن3 سمـ طمٜمٞمػ.  . ؾمٕمد2

ؾمقل  . راومع5 ىَمْد َُم٤مَت »: طملم َُم٤مت طسمـ طمريٛمٚم٦م: وُهق اًمذي ىم٤مل ًمف اًمرَّ

 اعُمٜم٤َمومِِ٘ملمَ اًمَٞمقَم قَمٔمِ 
ِ
ـْ قُمَٔماَمء ـُ يمثػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ،(2)شٞمٌؿ ُِم  ڤوىمد ذيمر اسم

ًٓ ُِمـ اهلل يمام : طاهلل  سمـ طُمَريٛمٚم٦م ىم٤مل ًمرؾمقلِ  راومع: أن د، إن يمٜم٧م رؾمق ي٤م حمٛمَّ

ۉ }: يمالُمف. وم٠مْٟمَزل اهلل ذم ذًمؽ ُمـ ىمقًمفشم٘مقل، وم٘مؾ هلل وَمْٚمُٞمَٙمٚمْٛمٜم٤م طمتك ٟمًَٛمع 

 (3)[118 ]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ

 :سمـ اًمت٤مسمقت سمـ زيد . روم٤مقم٦م6

َه٤مضم٧م ريٌح  اعمديٜم٦َم ىَمدَم ُمـ ؾمٗمر، ومٚمامَّ يم٤مَن ىُمرب طاهلل  أنَّ َرؾمقل»: ضم٤مسمر قمـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/514ش: )ِّتذي٥م اًمٙمامل»يٜمٔمر ( 1)

ش: قمٞمقن إصمر»و (،2/349) ٓسمـ يمثػم:ش/اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»و (،1/526) ش:هِم٤مم ػمة اسمـؾم»( 2)

(1/281.) 

 (.1/215ش: )شمٗمًػم أب طم٤مشمؿ»و (،1/573ش: )اًمدر اعمٜمثقر»و (،1/399ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 3)
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ايم٥م، ومَزقم ـَ اًمرَّ يُح »: ىم٤مل طاهلل  ؿ أنَّ َرؾمقلؿَمديدة شمٙم٤مد أْن شَمدوم سُمِٕمَث٧ْم َهِذِه اًمرِّ

ووضَمد  ،(1)شوم٢مذا ُُمٜم٤مومٌؼ قَمٔمٞمؿ ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملَم ىمد َُم٤مت ومَٚمامَّ ىَمدم اعمديٜم٦م شعمَِْقِت ُُمٜم٤َمومٍِؼ 

ًمَِؽ اًمَٞمقم اًمذي ه٧ٌم سمـ اًمت٤مسمقت هق اًمذي ُم٤مت ذم ذ سمـ زيد اعمًُٚمٛمقن أنَّ روم٤مقَم٦م

 ومٞمف اًمريُح، ويم٤من قمٔمٞماًم ُمـ قمٔمامء ُيقد ويمٝمًٗم٤م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم.

 سمـ سمره٤مم. . ؾمٚمًٚم٦م7

 سمـ صقيري٤م. . يمٜم٤مٟم٦م8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2782رواه ُمًٚمؿ، ك صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ: )( 1)
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 املطوب اهثاهث

 ًن تاب ًن املنافقني

مل أضمد ذم اعمَّم٤مدر اًمتِل سَملم يديَّ ُِمـ أؾمامء اعُمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ شم٤مسُمقا ورضمٕمقا إٓ 

 :يم٤من ُمـ ؿم٠من ُم٤م
سمـ  سمـ قمٛمرو سمٜمل طُمٌٞم٥م سمـ ص٤مُم٧م )ُمـ إوس(: ُِمـ سمـ ؾمقيد . ضُمالُس 1

 سمـ إوس: يم٤من ِمَـّ اضمَتٛمع إمم َُيقد ُمـ ُمٜم٤موم٘مل إْٟمَّم٤مر. سمـ ُم٤مًمؽ قمقف

ًَمئـ يَم٤من : ذم شَمٌقك، وىم٤مل ومٞمام ىم٤ملط اهلل  ويم٤من ضُمالُس ِمـ َّتٚمَّػ قمـ رؾمقل

ُٛمر، ويَم٤من ذم طمجره ص٤مدىًم٤م ًمٜمحـ ذٌّ ُمـ احلُ  -طيٕمٜمل اًمرؾمقل -هذا اًمرضمؾ 

ف سمٕمد أسمٞمف ؾمَٕمد وم٘م٤مل ًَمف قُمٛمػم ڤسمـ ؾمٕمد  قمٛمػم واهلل ي٤م : إْذ يم٤من زوج أُمِّ

، وأطمًٜمُٝمؿ قمٜمدي َيًدا، وأقمزهؿ قمكمَّ أن يّمٞمٌف رٌء  ضُمالُس إٟمَّؽ ٕطم٥م اًمٜم٤مس إزمَّ

َـّ  يٙمرهف، وًم٘مد ىمٚم٧م ُم٘م٤مًم٦م ًمئـ رومٕمتٝم٤م قمٚمٞمؽ ٕومْمحٜمَّؽ، وًمئـ صٛم٧مُّ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٝمٚمٙم

 دامه٤م أين قمكمَّ ُمـ إظمرى.ديٜمل، وٕطم

، ومَذيَمر ًمف طاهلل  إمم رؾمقل (1)ڤسمـ ؾمٕمد  صمؿَّ ُمِمك قمٛمػم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـُ ؾَمْٕمدِ  هق: قُمَٛمػْمُ ( 1) ـِ ؿُمَٝمْٞمدِ  سم اًمّم٤مًمح،  سمـ قمٛمرو إٟمّم٤مري، إود، اًمٕمٌد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ىمٞمس سم

سمـ ؾمٕمد،  . طمدث قمٜمف: أسمق ـمٚمح٦م اخلقٓين، وراؿمد-ط-اهلل  إُمػم، ص٤مطم٥م رؾمقل

سمـ قمٌٞمد. ويم٤من ِمـ ؿمٝمد ومتح دُمِمؼ ُمع أب قمٌٞمدة. ووزم دُمِمؼ ومحص ًمٕمٛمر. قمـ أب  وطمٌٞم٥م

سمـ ؾمٕمد ذم ٟمٗمر ُمـ أهؾ ومٚمًٓملم، ويم٤من ي٘م٤مل ًمف: ٟمًٞم٩م وطمده.  ين، ىم٤مل: أشمٞمٜم٤م قمٛمػمـمٚمح٦م اخلقٓ

سمـ قمٛمرو:  سمـ ؿمٝمٞمد إٟمّم٤مري ًمف صح٦ٌم. ىم٤مل صٗمقان سمـ ؾمٕمد وىم٤مل اسمـ أب طم٤مشمؿ: قمٛمػم

ظمٓم٥م ُمٕم٤موي٦م قمغم ُمٜمؼم محص، وهق أُمػم قمغم اًمِم٤مم يمٚمف، وم٘م٤مل: واهلل ُم٤م قمٚمٛم٧م ي٤م أهؾ محص إن 

سمـ همٜمؿ، ويم٤من ظمػما ُمٜمل، صمؿ وزم  ًمّم٤محللم، أول ُمـ وزم قمٚمٞمٙمؿ: قمٞم٤مضاهلل ًمٞمًٕمديمؿ سم٤مُٕمراء ا

 =(: قمٛمػم، وًمٜمٕمؿ اًمٕمٛمػم يم٤من، صمؿ ه٤م 2سمـ قم٤مُمر، ويم٤من ظمػما ُمٜمل، صمؿ وزم قمٚمٞمٙمؿ ) قمٚمٞمٙمؿ: ؾمٕمٞمد
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ًم٘مد يمذب قمكمَّ قمٛمػم ط اهلل  سمـ ؾُمقيد، ومحٚمػ ضُمالس سم٤مهلل ًمِرؾمقل ضمالس ىم٤مل ُم٤م

ـ ؾمٕمد، إمم أن ٟمزَل ىمقًمُف شمٕم٤ممم:  ىم٤مل قمٛمػم وُم٤م ىمٚم٧م ُم٤م ٺ ٺ ٺ ٿ }سم

 أي٦م. [74 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ومزقمٛمقا أٟمَّف شَم٤مب، ومحًٜم٧َم شَمقسمتُف طمتَّك قُمرف ُمٜمف اخلػَم : إؾمح٤مق ىم٤مل اسمـ

ويم٤من ىمٌؾ شمقسمتف ُمـ اًمذيـ  ،(1)$واإِلؾْمالم، وىمد أصم٧ٌم شَمقسمتف اإلُم٤مُم اسمـ طمجر 

، ومَدقمقهؿ إمم طاهلل  َدقم٤مهؿ رضم٤مل ُمـ اعمًُٚمٛملم ذم ظُمّمقُم٦م يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمْؿ إمَم رؾمقل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }ٝم٤َّمن طُمٙم٤َّمم أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦َّم، وم٠مٟمزل اهلل ومٞمٝمؿ: اًمٙمُ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .[61 ]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ؾمٕمد: ىم٤مل زم اسمـ قمٛمر: ُم٤م يم٤من ُمـ  سمـ قمٛمػم اًمرمحـ أٟم٤م ذا ىمد وًمٞمتٙمؿ، ومًتٕمٚمٛمقن. قمـ قمٌد =

أومْمؾ ُمـ أسمٞمؽ. وروى: هِم٤مم، قمـ اسمـ ؾمػميـ: يم٤من  -ط-ٌّل اعمًٚمٛملم رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمَّ

سمـ ؾمٕمد يٕمج٥م قمٛمر، ومٙم٤من ُمـ قمجٌف سمف، يًٛمٞمف: ٟمًٞم٩م وطمده. ىم٤مل اعمٗمْمؾ اًمٖمالب: زه٤مد  قمٛمػم

 ڤ. ويم٤من قمٛمر ڤسمـ ؾمٕمد،  سمـ أوس، وقمٛمػم إٟمّم٤مر صمالصم٦م: أسمق اًمدرداء، وؿمداد

، شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»عمًٚمٛملم. يٜمٔمر ي٘مقل: وددت أن زم رضمال ُمثؾ قمٛمػم أؾمتٕملم سمف ذم أقمامل ا

، شؾمػم اًمًٚمػ اًمّم٤محللم»و (،2/434، ًمٚمذهٌل: )ششم٤مريخ اإِلؾْمالم»و (،2/557) ًمٚمذهٌل:

 (.614ًمألصٌٝم٤مين: )ص: 

 (.1/241ش: )، ٓسمـ طمجرشاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»يٜمٔمر ( 1)
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 املطوب اهسابع

 املنافقات ًن اهنطاء ًٌاقف ًأحٌاي

َّ -أ  :خفا٤ أدٚاسٖ

٤مء، وىمد ذيمر اهلُل ؿم٠مَن اعمٜم٤موم٘م٤مت ذم اًم٘مرآن  اًمٜمِّٗم٤مق داُء يّمٞم٥م اًمرضم٤مل يمام ُيّمٞم٥م اًمٜمًِّ

 :-واهلل أقمٚمؿ-يمام ذيمر ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم، إٓ أنَّ ذيِمر اعمُٜم٤موم٘م٤مت يم٤من أىمؾ، وؾَم٥ٌم ذًمؽ 
َـّ 1 َـّ َُمقاىمػ ُمًت٘مٚم٦َّم ذم اعمجتٛمع اًمٜمِّٗم٤مىمل، وم٘مد يم شم٤مسمَٕم٤مت  . أنَّ اًمٜم٤ًمء مل يٙمـ هل

َذة عُمخٓمَّٓم٤مِّتؿ وُُم١ماُمراِِّتؿ، يمام ؿَم٠من اًمَٞمٝمقد ُمع  َـّ أدوات ُمٜمٗمِّ ًمٚمرضم٤مل وهذا جيٕمٚمٝم

الل، وم٤معَمرأة شمٔمؾُّ ِهل واعم٤مل اًمًالح  اعمَرأة، سمؾ وهمػُمهؿ ُمـ ومِرق وـَمقائػ اًمْمَّ

 اًمذي ُيًٞمٓمر سمف ُمـ يريد اإلوم٤ًمد واًمٖمقاي٦م.

َـّ َدور ذم ا2 ٤مء مل يٙمـ هل جلٝم٤مد يمُٛم٘م٤مشمالت وم٘مد ُأقمٗملم ُِمـ ذًمؽ، ِم٤َّم . صمؿَّ إنَّ اًمٜمًِّ

ُيؿ.  ضَمٕمؾ ومريْم٦م اجلٝم٤مد قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ًمتٗمْمحٝمؿ وشمٕمرِّ

صم٧م قَمـ اجلزاء  ُمـ أضمؾ ذًمؽ يم٤مٟم٧م أَي٤مت اًمتِل َورد ومٞمَٝم٤م ؿَم٠من اعُمٜم٤موم٘م٤مت ىمد حَتدَّ

إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤مورد ُمـ  ،(1)إظمروي وُم٤م أقمّد اهلل هلـ ُمـ قم٘مقسم٦م ىم٤مؾمٞم٦م وُمّمػم أًمٞمؿ

ۀ ۀ ہ ہ }ن سم٤معمٜمٙمر ويٜمٝملم قمـ اعمٕمروف: أهنـ ي٠مُمر

ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ 

 .[67 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ۆئ ۈئ ۈئ }أُم٤م آي٤مُت اجلَزاء إظْمَروي: ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی 

 .[73 ]ؾمقرة إطمزاب: {جئ حئ مئ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.212-211ش: )ُمقىمػ اًم٘مرآن ُمـ اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم»( 1)
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ }وىم٤مل ؾُمٌح٤مٟمف: 

ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ 

 .[6 ]ؾمقرة اًمٗمتح: {ے

َّ -ب  :أمساؤٖ

، إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ اخلَٓمٛمك  َـّ ْ َيث٧ٌم سمِدًمٞمٍؾ صحٞمح ِذيمُر اؾْمؿ واطِمدة ُمٜمٝم مل

سمـ َزيد، ًمٙمـ اًمرواي٦م اًمتل ذيمرِّت٤م وٕمٞمَٗم٦م  سَمٜمل أُمٞم٦م ُمروان، وهل ُِمـ سمٜم٧م قمّمامء

ا سمؾ ُمقوققم٦م.  .(1)ضمدًّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ  سمـ قمدي ًم٘متؾ اخلَٓمٛمك قمّمامء سمٜم٧م ُمروان وهل ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ٤مق: وهَمزَوة قمٛمػمإؾمح ىم٤مل اسمـ( 1)

سمـ اًمٗمْمٞمؾ قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ويم٤مٟم٧م حت٧م  سمـ احل٤مرث اهلل زيد.. ومٚمام ىُمتؾ أسمق قمٗمؽ ٟم٤موم٘م٧م ومذيمر قمٌد

 سمـ زيد، وم٘م٤مًم٧م شمٕمٞم٥م اإِلؾْمالم وأهٚمف: رضمؾ ُمـ سمٜمل ظَمٓمٛم٦م ي٘م٤مل ًمف يزيد

َـكرق زززززززن ززززززز دوَ ززززززز دمَا د ا زززززززندـ 

د

د زززززز دََ ززززززلر وعززززززو دو ا ززززززندـ  دو 

دمززززززز د قززززززز  أ  أدأ زززززززاو ك دأ عززززززَز

د

د َدمزززززززز دمزززززززز َ دو دمزززززززز ج  دفزززززززز

ََززززززز  وس  ززززززز د د  جوكززززززز د عززززززز دَ 

د

د ـ ززززززز  ََؿئ د ؿزززززززاد ئ  اززززززز دمززززززز  د

زززززززززززززل   غزززززززززززز دع  دأ دأك زززززززززززز د َر

د

د ََؿئ  اززززززز  زززززززلدمززززززز دأمززززززز د دفقَؼ

 سمـ صم٤مسم٧م وم٘م٤مل: ىم٤مل وم٠مضم٤مِب٤م طم٤ًمند

د زززززززززودوَ ززززززززز   زززززززززودوَ ززززززززز دوـ  دـ 

د

د ززززززززز دََ زززززززززلر  دو َؿززززززززز د وندـ 

ززززز دمزززززاد عزززززند زززززػفَدد دادو  فزززززاَم

د

د ـا زززززززززززاد اززززززززززز  ََفزززززززززززادوََؿ د عو

زززززززز دماجززززززززَ َدع فزززززززز د َدَف دففززززززززلك

د

د ََؿززززززززز َ  دوََؿ ززززززززز   د ززززززززز  أد

ماد ََززززززز ك جفادمززززززز دكاقزززززززلد دف ززززززز ك

د

د ََفززززززززز   دفؾزززززززززأد  ززززززززز   د عززززززززز د

اهلل  ؟ ومًٛمع ذًمؽ ُمـ ىمقل رؾمقل»أٓ آظمر ُمـ اسمٜم٦م ُمروان »طملم سمٚمٖمف ذًمؽ:  طاهلل  وم٘م٤مل رؾمقل 

ك ُمـ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م هى قمٚمٞمٝم٤م ذم سمٞمتٝم٤م .. ومٚمام أُمًڤسمـ قمدّي اخلٓمٛمل وهق قمٜمده  قمٛمػم ط

 =ٟمٍمت اهلل ورؾمقًمف ي٤م »اهلل إين ىمد ىمتٚمتٝم٤م، وم٘م٤مل:  وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل طاهلل  وم٘متٚمٝم٤م صمؿ أصٌح ُمع رؾمقل
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َّ -ج  :بعض صفاتٗ

ـَ اًمٜم٤ًِّمء ُم٤م َـّ ُِمـ وصػ رؾمقل سم٘مل ذم ؿَم٠مِن اعمُٜم٤موم٘م٤مت ُم ط اهلل  ضم٤مء ذم طم٘مٝم

ج وآظمتالع. َـّ سم٤مًمتَّؼمُّ  هلُ

ّل طاهلل  ُمقمم رؾمقل ڤومٕمـ صمقسم٤من  َـّ »: ىم٤مَل ط ، قَمـ اًمٜمٌَّ اعمُْختَٚمَِٕم٤مُت ُه

 .(1)شاعمُٜم٤َمومَِ٘م٤مُت 

 (2)إِنَّ اعُمْخَتِٚمَٕم٤مِت »: طاهلل  ىم٤مَل َرؾُمقل: ىم٤مل ڤسمـ قم٤مُمر  وقمـ قم٘م٦ٌم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».ٓ يٜمتٓمح ومٞمف قمٜمزان »اهلل؟ وم٘م٤مل:  ، وم٘م٤مل: هؾ قمكّم رء ُمـ ؿم٠مهن٤م ي٤م رؾمقلشقمٛمػم =

سمـ احلج٤مج. ىمٚم٧م: وهق  سمقوٕمف حمٛمد: هذا احلدي٨م ِم٤م يتٝمؿ - اجلقزي وشمٌٕمف اسمـ - قمدي ىم٤مل اسمـ

سمـ إسمراهٞمؿ اًمِم٤مُمل: يمذاب أيًْم٤م: يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف  ُمٕملم، واًمراوي قمٜمف حمٛمد يمذاب ظمٌٞم٨م: يمام ىم٤مل اسمـ

(، ُمـ ـمريؼ 13/99ش: )اًمت٤مريخ»ذم احلدي٨م اًمذي ىمٌٚمف: وًمٙمٜمف ىمد شمقسمع: أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم 

َتْٛمكم - سمـ قمٞمًك ُمًٚمؿ ًْ سمـ احلج٤مج اًمٚمخٛمل... سمف. ذيمره ذم شمرُج٦م  د: طمدصمٜم٤م حمٛم- ضم٤مر أب ُمًٚمؿ اعُم

 قمٞمًك هذا، ومل يزد ومٞمٝم٤م قمغم أن ؾم٤مق ًمف هذا احلدي٨م، ومٝمقَمٝمقل اًمٕملم. واهلل أقمٚمؿ. اسمـ

(، سم٠مشمؿِّ ِم٤م هٜم٤م، واًمٔم٤مهر أٟمف ِم٤م شمٚم٘م٤مه قمـ 28 - 2/27ش: )اًمٓمٌ٘م٤مت»ؾمٕمد ذم  واحلدي٨م: قمٚم٘مف اسمـ

ـ ـمري٘مف سمًٜمد آظمر ٟمحقه. ًمٙمـ اًمقاىمدي (، ُم2/48/858ؿمٞمخف اًمقاىمدي، وىمد وصٚمف اًم٘مْم٤مقمل: )

(، 2/375/3137ش: )يمِمػ اخلٗم٤مء»ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب: ومال يٕمتدُّ سمف، وأورد ُمٜمف اًمِمٞمخ اًمٕمجٚمقين ذم 

قمدي، وؾمٙم٧م قمٜمف: وم٠مؾم٤مء! اٟمٔمر هذا اًمتخري٩م آٟمػ اًمذيمر ذم  طمدي٨م اًمؽمُج٦م وم٘مط ُمـ رواي٦م اسمـ

(، 858( )2/48٘مْم٤مقمل: )، اًمشُمًٜمد اًمِمٝم٤مب»(. اٟمٔمر 6113، سمرىمؿ: )شاًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م»

 (، هل٤مًم٦م اًمنميػ.73ش: )اعمٜم٤موم٘مقن وُمقاىمٗمٝمؿ دم٤مه إُم٦م اإِلؾْمالُمٞم٦م»و

(، وىم٤مل 1186أظمرضمف اًمؽمُمذي، يمت٤مب اًمٓمالق واًمٚمٕم٤من، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمختٚمٕم٤مت، سمرىمؿ: )( 1)

 (.8/21ش: )صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»اًمؽمُمذي: همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف، وًمٞمس إؾمٜم٤مده سم٤مًم٘مقي. 

واخلٚمع يمام قمرومف اًمٕمٚمامء: ُم٠مظمقذ ُمـ ظمٚمع اًمثقب إذا أزاًمف، ٕن اعمرأة ًم٤ٌمس اًمّرضمؾ واًمّرضمؾ ًم٤ٌمس ( 2)

٘مرة:  {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ}هل٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  [، وهق إزاًم٦م ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح 187]ؾمقرة اًٌم

يتح٘مؼ اخلٚمع،  ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مل، وم٤مًمٕمقض ضمزء أؾم٤مد ُمـ ُمٗمٝمقم اخلٚمع، وم٢مذا مل يتح٘مؼ اًمٕمقض ٓ

 =جيقز وُمٜمف ُم٤مٓ جيقز، واًمذي جيقز ُمٜمف إذا يم٤من هٜم٤مك ؾم٥ٌم ي٘متْمٞمف، يم٠من يٙمقن  واخلٚمع ُمٜمف ُم٤م
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َـّ اعُمٜم٤َمومَِ٘م٤مُت  (1)َواعمُٜمَْتِزقَم٤مِت   .(4)شُه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤ًٌم ذم ظمٚم٘مف أو = ي١مذي اًمزوضم٦م، وأن َّت٤مف اعمرأة أّٓ شم٘مٞمؿ طمدود اهلل، ومٞمام جي٥م  ظُمٚم٘مف أو اًمرضمؾ ُمٕمٞم

 قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طمًـ اًمّمح٦ٌم وُجٞمؾ اعمٕم٤مذة يمام هق فم٤مهر أي٦م.

قمل ي٘متْمٞمف، وهذا اًمذي ضم٤مء اًمققمٞمد ومٞمف، واخلٚمع اعمٛمٜمقع: هق اًمذي ًمٞمس ًمف صمٛم٦م ؾم٥ٌم ذ

ووصػ ُمـ ـمٚمٌتف ُمـ زوضمٝم٤م سم٤مًمٜمٗم٤مق أي: ُمـ أقمامل اًمٜمٗم٤مق ٕٟمف شمٜمٙمر ًمٚمٛمٕمروف واًمٕمنمة 

اعمٜم٤موم٘مقن ذم »واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد سملم اًمزوضم٦م وزوضمٝم٤م، وشمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ ذم ُمٔم٤مٟمف ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف، واٟمٔمر 

 (.81-79ش: )اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

ـّ سم٠من يردن ىمٓمع اًمقصٚم٦م سم٤مًمٗمراق، وُيتٛمؾ أن اعمٜمتزقم٤مت: أي اجل٤مذسم٤مت ( 1) ـّ ُمـ أزواضمٝم أٟمٗمًٝم

ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع »اعمراد، اًمٜم٤ًمء اًمالي ي٠مسملم اًمزواج ُمـ ىمقُمٝمـ وي١مصمرن قمٚمٞمٝمؿ إضم٤مٟم٥م، 

 (.2/387ش: )اًمّمٖمػم

ًم٤ٌمس واخلٚمع يمام قمرومف اًمٕمٚمامء: ُم٠مظمقذ ُمـ ظمٚمع اًمثقب إذا أزاًمف، ٕن اعمرأة ًم٤ٌمس اًمّرضمؾ واًمّرضمؾ ( 2)

٘مرة:  {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ}هل٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  [، وهق إزاًم٦م ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح 187]ؾمقرة اًٌم

يتح٘مؼ اخلٚمع،  ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مل، وم٤مًمٕمقض ضمزء أؾم٤مد ُمـ ُمٗمٝمقم اخلٚمع، وم٢مذا مل يتح٘مؼ اًمٕمقض ٓ

جيقز وُمٜمف ُم٤مٓ جيقز، واًمذي جيقز ُمٜمف إذا يم٤من هٜم٤مك ؾم٥ٌم ي٘متْمٞمف، يم٠من يٙمقن  واخلٚمع ُمٜمف ُم٤م

٤ًٌم ذم  ي١مذي اًمزوضم٦م، وأن َّت٤مف اعمرأة أّٓ شم٘مٞمؿ طمدود اهلل، ومٞمام جي٥م  ظُمٚم٘مف أو ظمٚم٘مف أواًمرضمؾ ُمٕمٞم

 قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طمًـ اًمّمح٦ٌم وُجٞمؾ اعمٕم٤مذة يمام هق فم٤مهر أي٦م.

واخلٚمع اعمٛمٜمقع: هق اًمذي ًمٞمس ًمف صمٛم٦م ؾم٥ٌم ذقمل ي٘متْمٞمف، وهذا اًمذي ضم٤مء اًمققمٞمد ومٞمف، 

٤مق ٕٟمف شمٜمٙمر ًمٚمٛمٕمروف واًمٕمنمة ووصػ ُمـ ـمٚمٌتف ُمـ زوضمٝم٤م سم٤مًمٜمٗم٤مق أي: ُمـ أقمامل اًمٜمٗم

اعمٜم٤موم٘مقن ذم »واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد سملم اًمزوضم٦م وزوضمٝم٤م، وشمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ ذم ُمٔم٤مٟمف ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف، واٟمٔمر 

 (.81-79ش: )اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

ـّ سم٠من يردن ىمٓمع اًمقصٚم٦م سم٤مًمٗمراق، وُيتٛمؾ أن ( 3) ـّ ُمـ أزواضمٝم اعمٜمتزقم٤مت: أي اجل٤مذسم٤مت أٟمٗمًٝم

ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع »اًمزواج ُمـ ىمقُمٝمـ وي١مصمرن قمٚمٞمٝمؿ إضم٤مٟم٥م،  اعمراد، اًمٜم٤ًمء اًمالي ي٠مسملم

 (.2/387ش: )اًمّمٖمػم

، شواعمتؼمضم٤مت»سمـ قم٤مُمر سمدون ىمقًمف:  ( ُمـ طمدي٨م قم٘م٦ٌم935ش: )اًمٙمٌػم»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ( 4)

 (.632ش: )اًمّمحٞمح٦م»وصححف إًم٤ٌمين ذم 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
٤مئُِٙمُؿ اًمَقُدوُد »: ىم٤ملط اهلل  أنَّ َرؾمقَل ، ڤوقمـ أب أذيٜم٦م اًمّمدذم  ًَ

ظَمػْمُ ٟمِ

َ٘ملْمَ اهللَ،  (1)اًمَقًُمقُد، اعُمَقاشمَِٞم٦ُم اعمَُقاؾِمَٞم٦مُ  ضَم٤مُت اعمَُتَخٞمِّاَلُت إَِذا اشمَّ ٤مِئُٙمُؿ اعمَُتؼَمِّ ًَ
 ،(2)َوَذُّ ٟمِ

 َٓ َـّ اعُمٜم٤َمومَِ٘م٤مُت،  َٓ ُِمْثُؾ اًمُٖمَراِب إقَْمَّمؿِ  َوُه َـّ إِ  .(3)شَيْدظُمُؾ اجلَٜم٦ََّم ُِمٜمُْٝم

 .(4)وىمد ؾمٌؼ سمَِحٛمد اهلِل اًمتٗمّمٞمُؾ ذم هذه إطم٤مدي٨م

ََٓكاملٓاِف - د  اٍ:دَّظٝح ايذ١َّ امَلات ٚفت

ة  (5)قمغم ومٚمؼ طاهلل  أْذف رؾمقُل : اهلل ىم٤مل قمٌد قمـ ضم٤مسمرسمـ ُمـ أوْمالق احلرَّ

٤مُل »: وٟمحـ ُمٕمف، وم٘م٤مل ضمَّ ـْ  (6)، قَمغَم يُمؾِّ َٟمْ٘م٥ٍم ٟمِْٕمَٛم٧ُم إَْرِض اعمَِديٜم٦َُم إَِذا ظَمَرَج اًمدَّ ُِم

َٓ َيدْ  ٤م َُمَٚمٌؽ  ظُمُٚمَٝم٤م، وَم٢مذا يَم٤مَن يَمَذًمَِؽ َرضَمَٗم٧ِم اعمَِديٜم٦َُم سم٠َِمْهٚمَِٝم٤م صَماَلَث َرضَمَٗم٤مٍت، َأْٟمَ٘م٤مِِبَ

ظَمَرَج إًَِمٞمِف، َوَأيْمَثُر  َّٓ ُُمٜم٤َمومَِ٘م٦ٌم إِ َٓ ٌَْ٘مك ُُمٜم٤َمومٌِؼ َو َي ـْ خَيُْرُج إًَِمٞمفِ : َيٕمٜمِل-َٓ ،  -َُم
ِ
٤مء ًَ اًمٜمِّ

٨ٌََم احَلِديِد، َوَذًمَِؽ َيقُم اًمتَّْخٚمِٞمِص، َوَذًمَِؽ َيْقٌم شَمٜمِْٗمل اعمَدِ  ٨ٌََم يَماَم َيٜمِْٗمل اًمِٙمػُم ظَم يٜم٦َُم اخلَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/492ش: )ومٞمض اًم٘مدير»أي اعمقاوم٘م٦م ًمٚمزوج. ( 1)

 (.٤3/493مت اعمتٙمؼمات، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )اعمٕمجٌ( 2)

ش: ومٞمض اًم٘مدير»(، قمـ أب أذيٜم٦م اًمّمدذم، ىم٤مل اعمٜم٤موي ذم 13256ش: )اًمٙمؼمى»أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ( 3)

(: ُمرؾمؾ. اًمٖمراب إقمّمؿ.. هق إسمٞمض اجل٤مٟمٌلم وىمٞمؾ أسمٞمض اًمرضمٚملم. اٟمٔمر 3/493)

 (.3331ش: )صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف»و (،3/249ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م»

 .(536-1/533اٟمٔمر ُمزيد شمٗمّمٞمؾ: )( 4)

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم »اًمَٗمَٚمؼ سم٤مًمتَّحريؽ: اعمٓمٛمئـ ُمـ إرض سملم رسمقشملم، وجيٛمع قمغم وُمْٚمَ٘م٤من أيْم٤م. يٜمٔمر ( 5)

 (.3/472ش: )همري٥م احلدي٨م وإصمر

)صـ ش: شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ»اًمٜم٘م٥م: هق اًمٓمريؼ سملم ضمٌٚملم. يٜمٔمر ( 6)

سمـ محٞمد إزدي اعمٞمقرىمل احلَِٛمٞمدي أسمق  سمـ ومتقح اهلل سمـ قمٌد سمـ ومتقح حمٛمد(، اعم١مًمػ: 327

اًمٕمزيز،  هـ(، اعمح٘مؼ: اًمديمتقرة: زسمٞمدة حمٛمد ؾمٕمٞمد قمٌد488سمـ أب ٟمٍم )اعمتقرم:  اهلل قمٌد

 1995 - 1415ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –اًم٘م٤مهرة  -اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م 
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ـَ اًمَٞمُٝمقِد، قَمغَم يُمؾِّ َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٝمْؿ ؾَم٤مج ٌُْٕمقَن َأًْمًٗم٤م ُِم ،  (1)َيُٙمقُن َُمَٕمُف ؾَم َوؾَمٞمٍػ حُمغَمَّ

ٌََّتُف ِِبََذا اًمٔمَّرْ ِِب  ُب ىُم ُٞمقلِ  (2)وَمُتْيَ ًُّ : ط اهلل صُمؿ ىم٤مل رؾمقل ،شاًمِذي قِمٜمَْد َُمَْتَٛمِع اًم
٤ملِ » ضمَّ ـْ ومِْتٜم٦َِم اًمدَّ ٤مقَم٦ُم، َأيْمؼَمَ ُِم ًَّ َٓ شَمُٙمقُن طَمتَّك شَمُ٘مقُم اًم ـْ َٟمٌِلٍّ َُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم ومِْتٜم٦ٌَم، َو َٓ ُِم ، َو

َرُه  َّٓ َوىَمْد طَمذَّ ٌْكِم َإ َتُف ىَم ُه َٟمٌِلُّ ُأُمَّ  َُم٤م َأظْمؼَمَ
ٍ
ٟمَُّٙمْؿ سمٌَِمء ظُْمؼِمَ َٕ َتُف، َو ، صُمؿَّ َوَوع يده قمغم شُأُمَّ

 .(3)شَأؿْمَٝمُد َأنَّ اهللَ ًَمْٞمَس سم٠َِمقْمَقرٍ »: قمٞمٜمف، صُمؿَّ ىم٤مل

 :ٕٓضتفاد مً ٍذا احلدٓح مآل 

 ٕزُم٤من إمَم َوىم٧م أن اعمٜم٤َمومَ٘م٤مت يتٕم٤مىمٌـ يمتَٕم٤مىم٥م اعُمٜم٤موم٘ملم قمغم ُمرِّ اًمُٕمّمقر وا

٤مل.  فمٝمقر اًمدضمَّ

  ،َـّ ُُمٜمتنمات ذم أَُم٤ميمـ ُِمـ إرض قمِديَدة طمتَّك إٟمَّف مَل َّتُؾ ُِمٜمٝمـ أـمَٝمُر اًمٌِ٘م٤مع أهنُ

 ًمٙمٜمَّٝم٤م اعَمديٜم٦م شَمٜمِٗمل ظَمٌثٝم٤م يماَم َيٜمٗمل اًمٙمػِم ظَم٨ٌم احلديد.

 ٤مل، ومَٙمذًمؽ اعمُٜم٤موم٘م٤مت طَمٞم٨م خُيَرضمـ ُمـ اعمديٜم٦م ضمَّ  ويمام يتٌع اعمُٜم٤مومُ٘مقن اًمدَّ

ضم٤مًمقن ذم زُم٤مٟمِٜم٤َم ِمَـّ ُهؿ دقم٤مة قمغم أسمقاب ضَمٝمٜمَّؿ يتٌٕمٝمؿ  ضمٗم٤مت اًمثالث، ويمام اًمدَّ سم٤مًمرَّ

 يمؾ ُمٜم٤مومِؼ وُمٜم٤موم٘م٦م وآصمِؿ وآصمِٛم٦م.

 :سمٕمض أدوار اعمٜم٤موم٘م٤مت -ه
ضم٤مل، ومٛمـ ذًمؽ د اجلَقاٟم٥م ؿم٠من ٟمِٗم٤مق اًمرِّ ٤مء يم٤من ُمَتٕمدِّ  :يٌدو أنَّ ٟمِٗم٤مق اًمٜمًِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤من إظمي، ( 1) ًَ ْٞمَٚم ٩م يَمَذًمَِؽ، يم٠من اًم٘مالٟمس يم٤مٟم٧م اًم٤ًمج: هق اًمٓمَّ ًَ ر ُيٜم ٤مُن اعم٘مقَّ ًَ ْٞمَٚم وىمٞمؾ هق اًمٓمَّ

شمٕمٛمؾ ُمٜمٝم٤م أو ُمـ ٟمققمٝم٤م. وُمٜمٝمؿ ُمـ جيٕمؾ أًمٗمف ُمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ اًمقاو وُمٜمٝمؿ ُمـ جيٕمٚمٝم٤م قمـ اًمٞم٤مء. يٜمٔمر 

 (.2/432ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر»

ٖم٤مر، واطمُده٤م: فَمِرب سمقْزن يمَ ( 2) ٤ٌََمُل اًمّمِّ ٚم٦م قَمغَم َأفْمُرب. يٜمٔمر اًمٔمَِّراب: اجِل تِػ. َوىَمْد جُيَْٛمع ذِم اًمِ٘مَّ

 (.3/156ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر»

 (.3181ش: )اًمّمحٞمح٦م»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 3/292ش: )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم ( 3)
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ـِ  -1 ـَ مِهؿ اعمًٚمٛملم قم َـّ يثٌْٓم َـّ ذم هذا أهن اخلُروج ًمٚمجٝم٤مد، وًمٕمؾ دوره

ـّ َوأىم٤مرِبـ.  اًمّمَدِد يم٤من أيمثر وم٤مقمٚمٞم٦َّم ُمع أسمٜم٤مئٝمـ وأزواضمٝم

ـَ  -2 َـّ يٛمَتٜمٕمـ قَمـ يمؾ َُمٕمروٍف َوظمػم ًمٚمجاَمقَم٦م اإِلؾْمالُمٞم٦َّم، ومال يٜمِٗم٘م يمذًمؽ يم

َـّ ُُيروـ  َـّ يم َـّ قَمغم قمدم اإلٟمٗم٤مق، وُيتٛمؾ أهن َـّ َذوُي ذِم ؾمٌٞمؾ اهلل، سمؾ وُُيرو

 ًْم٤م اًمٜم٤ًمء اعمًٚمامت قمغم إُم٤ًمك اًمٞمد واًمٌخؾ.أي

َـّ َيًتٝمزئـ  -3 َـّ يم َـّ َيّمددن اًمٜم٤َّمس قمـ اإليامن سم٤مهلِل، وُُيتٛمؾ أيًْم٤م أهنَّ يمذًمؽ يم

ع وومرائِْمف ُمـ َصالة وصقم وزيم٤مة، وهذا يًتٗم٤مد ُمـ قمٛمقم ٟمّمقص  سم٠مُمقر اًمنمَّ

 اًمقطمٞملم وأسمح٤مث اًمًػمة.

َـّ َي٠مُمرن سم٤معمٜمَْٙمر ويٜمَٝملم قمـ  -4 ۀ ۀ }اعمٕمروف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: يُم

ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 .[67 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

وِم٤َّم ُي١ميمد وضمقد دوٍر وم٤مقِمؾ ًمٚمٛمٜم٤موم٘م٤مت ذم دقمؿ طمريَم٦م اًمٜمِّٗم٤مق واًمّمدِّ قَمـ ؾمٌٞمؾ 

ٕمٜمك هذه أي٦ِم، وم٘مد ىم٤مل اإلُم٤مم ذيمره قمدٌد ُِمـ اعمٗمنيـ طمقل سمَٞم٤مهنؿ عم ُم٤ماهلل 

أي: أنَّ َديٜمٝمؿ » :[67 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ہ ہ ہہ}اًمٓمؼمي قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(1)شواطمٌد وـمري٘متٝمؿ واطمدة
داَءة وؾمقء »: وىم٤مل اإلُم٤مم إًمقد أي ُُمتِم٤مِبقن ذم اًمُ٘مٌح واًمرَّ

ازي وم٘مد أومّمح قمـ َذًمؽ سمجال .(2)شآؾمتٕمَداد ٤م اًمرَّ واعم٘مّمقُد سمٞم٤مُن أنَّ »: ء وم٘م٤ملأُمَّ

 .(3)شإَٟم٤مصمٝمؿ يمذويمقرهؿ ذم شمِٚمؽ إقمامل اعمُٜمٙمرة وإومٕم٤مل اخلٌَٞمث٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/327ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 1)

 (.7/299) ش:شمٗمًػم إًمقد»( 2)

ـ اعم٤موردي.1/226ش: )شمٗمًػم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن»اٟمٔمر يمذًمؽ (، و8/89ش: )شمٗمًػم اًمرازي»( 3) ب احلً  ٕ،) 
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 :ويِمتٛمؾ قمغم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م

 املبخح األّل

 أبزس سعامات امليافقني يف عَد اخلالف٘ الزاعدٗ

 املطوب األًي

 بن ضبأ اهَوٌدِ اهلل عبد

 طبأ: بٔ اهلل عبذ: أًٚيا

ؾمٚمقل رأِس اًمٜمَّٗم٤مق وقمٛمقد  مل شمٙمـ زقَم٤مُم٤مُت اًمٜمِّٗم٤مق ًمٞمٜمَْ٘مٓمع ٟمًُٚمٝم٤م سمِٛمقت اسمـ

٦ٌم يَم٤من ُمٜمٝمؿ قمٌد يَّ خّمٞم٦َّم اًمتل  (1)سمـ ؾم٠ٌم اهلل ظمٞمَٛمتِف، سمؾ ظمٚمٗمف أطمَٗم٤مٌد وذرِّ اًمِمَّ

ٟمًج٧م ظُمٞمقط اعم١ُماُمرة، وظمٓمٓم٧م شمداسمػم اًمِٗمتٜم٦َم، ويم٤مٟم٧م إفمٝمر أصمًرا وإؾْمقأ 

ػِّ اإِلؾْم  الُمل، وًم٘مد دسمَّر هذا اعمٜم٤مومؼ ُمـ اعمَٙم٤مئِد ُم٤م آًم٧م ذم هن٤ميتٝم٤م إمم ٟمٙم٤مَي٦ًم ذم اًمّمَّ

وأؿمَٕمَؾ ٟم٤مَر اًمٗمتٜم٦م ذم ُمقىمَٕم٦ِم اجلٛمؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م  ڤَُم٘متؾ ذي اًمٜمُّقريـ قُمثامن 

 .ڤَٟمت٩م قمٜمٝم٤م ٟمِمقب اىْمتَِت٤مل سمٞمٜمٝمؿ  ُم٤م، ڤ

ومض  أُم٤م اعُمٕمت٘مدات اًمتِل ٟم٤مدى ِب٤م وهَمرس ضمذوَره٤م طمتك أصمَٛمَرت طمٜمٔمٚم٦م اًمرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ؾم٠ٌم وومرىم٦م اًمًٌئٞم٦م يمٜم٧م قم٤مًم٦م قمغم رؾم٤مًم٦م  اهلل أضم٤موز احل٘مٞم٘م٦م إن ىمٚم٧م أين ذم ُمٌح٨م قمٌد ًمـ( 1)

سمـ ؾم٠ٌم وأصمره ذم  اهلل قمٌد»اعم٤مضمًتػم اًمٜمٗمٞم٦ًم اًم٘مٞمِّٛم٦م ًمٚمديمتقر ؾمٚمٞمامن اًمٕمقدة واًمتل هل سمٕمٜمقان: 

، ويمذًمؽ أومدت يمثػًما ُمـ رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه ًمٚمديمتقر حمٛمد شذم صدر اإِلؾْمالم أطمداث اًمٗمتٜم٦م

حت٘مٞمؼ ُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٗمتٜم٦م ُمـ رواي٤مت اإلُم٤مم اًمٓمؼمي »أحمزون َمٚمدان واًمتل هل سمٕمٜمقان 

 ، ومجزامه٤م اهلل قمٜمل ظمػم اجلزاء وسم٤مرك ذم قمٚمٛمٝمام وقمٛمٚمٝمام.شواعمحدصملم
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٦م واًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمِٞم٦َّم، إٓ ومّمقل ؿَمقه٤مء وأدوار َٟمٙمراء شمزقمٛمٝم٤م وَُمذ ه٥م اإلصمٜمك قَمنميَّ

٦ٌَم اًمزُمٜمٞم٦م  وهنََض ِب٤م وأؿم٤مقمٝم٤م اسمـ قداء، اًمذي يم٤من أسمرز ؿَمخّمٞم٦َّم ذم شمٚمٙمؿ احِل٘م ًَّ اًم

وَُم٤م شماله٤م ُمـ قمُّمقر، سمام ظمٚمَّػ ُمـ قم٘م٤مئد وأومٙم٤مر وُمٜم٤َمه٩م وهمػِمه٤م، ًمٌس ًمٌقس 

ع سمردائف ًمٞم  ٌٚمغ سمٙمٞمده ُمداه وًمٞمح٘مؼ ُمـ وراء شمًؽمه ُمآرسمف.اًمٜمَٗم٤مق وشمدرَّ

 :ٌٝاإلمجاٍ إىل ايتفص َٔٚ 

 ،(2)وإؿمٕمري ،(1)سمـ وه٥م: قمٜمد اًمٌالذري اهللِ  قمٌدُ : ىضبُ ّامسُـ 

ٌَتف إمم  (4)وزاد اًمذهٌل: .(3)واعم٘مريزي اًم٠ًٌمي. وإن يم٤من سمٞمٜمٝمؿ اظْمَتالف ذم ٟمًِ

ٌئٞملم أو ًَّ د إصؾ )اًمَٞمٛمٜمل( إمم احُلٛمػميلم إمم اهلََٛمداٟمٞملم أو اًم ، ومٙمٚمٝم٤م شم١ميمِّ

 سمـ ؾم٠ٌم. اهلل ًمٕمٌد

٤م ُمـ أْهِؾ َصٜمٕم٤مء اهلل يم٤من قمٌدُ »ضم٤مء ذم شم٤مريخ اًمٓمَّؼمي:  د  ،(5)سمـ ؾم٠ٌم َُيقديًّ وأيمَّ

 .(6)$قم٤ًميمر  ذًمؽ اسمـ

ـُ : لقبُ قداء: اسم ًَّ  ٕٟمَّف ُمـ أم طمٌِمٞم٦َّم. (7)اًم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ محٞمد اهلل، دار اعمٕم٤مرف، ؾمٜم٦م  حت٘مٞمؼ: حمٛمد –الذري سمـ ُيل اًمٌ ، أمحدشأٟم٤ًمب إذاف»( 1)

 (.5/382م(: ص )1987 –هـ1379)

اهلل إؿمٕمري، صححف وىمدم ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف:  سمـ قمٌد ، اًم٘مٛمل أسمق ظمٚمػ ؾمٕمدشاعم٘م٤مٓت واًمٗمرق»( 2)

 (.21: ص )1963د حمٛمد ضمقاد ُمِمٙمقر، ُم١مؾم٦ًم ُمٓمٌققم٤مي قمٓم٤مين/ـمٝمران 

سمـ قمكم، دار اًمٓم٤ٌمقم٦م  ، اعم٘مريزي: أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحدشٓمط وأصم٤مراعمقاقمظ وآقمت٤ٌمر سمذيمر اخل»( 3)

 (.2/346م: )1971اعمٍمي٦م/سمقٓق، وأقم٤مد ـمٌٕمف سم٤مٕوم٧ًم ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك سمٖمداد، ؾمٜم٦م 

سمـ حمٛمد  سمـ أمحد، قمكم اهلل حمٛمد اإلُم٤مم اًمذهٌل أب قمٌد»اعمِمتٌف ذم اًمرضم٤مل: أؾمامئٝمؿ وأٟم٤ًمِبؿ »( 4)

 (.1/346م(: )1962رسمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم )تاًمٌج٤موي، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕم

 (.4/341) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 5)

 (.29/4، ٓسمـ قم٤ًميمر: )ششم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ»( 6)

 =سمـ سمحر اجل٤مطمظ،  ، أسمق قمثامن قمٛمروشاًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم»و (،225ص )ش: اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»اٟمٔمر ( 7)
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ًرا سم٤معمًٞمحٞم٦َّم  َُيقدي ُمـ ُيقد اًمٗمالؿم٤م، اًمذيـ هؿ ُمـ أؿمدِّ اًمٓمقائػ: دٓاىتُ شم٠مصمُّ

٦ٍم اُمَتَزضم٧م ِب٤م شمٕم٤مًمٞمُؿ اعمًٞمِحٞم٦َّم،  :(1)احلٌِِمٞم٦َّم وقمٚمٞمف ومٜمِم٠مشمف يم٤مٟم٧م ذم سمٞمئ٦ٍم ُُيقديَّ

 اًمتل ٟم٤مدى ِب٤م اسْمـ
ِ
ؾَم٠ٌم،  وٟمًتٓمٞمع سمٕمد هذا أن ٟمٗمٝمؿ آْزِدواضِمٞم٦َّم ذم اًمت٠مصمػم ذم أَراء

٦م ذم قَم٘مٞمدة )اًمرضمٕم٦م(.. )اًمقصٞم٦م(، طمٞمٜماَم ىم٤مل: )اًمَٕمج٥م  ك وظم٤مصَّ ًَ ِِمَـّ يزقمؿ أنَّ قمٞم

ٱ ٻ ٻ ٻ }: ۵يرضمع وُيٙمذب سم٠منَّ حُمٛمًدا يرضمع، وىمْد ىم٤مل اهلل 

ضمقع ُمـ قمٞمًك،  [85 ]ؾمقرة اًم٘مّمص: {ٻ پ پ پپ ومَٛمـ أطمؼُّ سم٤مًمرُّ

 .(3()2)وًمٙمؾ ٟمٌلٍّ ويصٌّ ويم٤من قمكم ويصُّ حمٛمد(

ـُ  وىمٌؾ اًمقًمقج ذم َُمرَي٤مت إطمداِث اًمَٕمّمٞم٦ٌم اًمتل ؾم٠ٌم وأؿمٕمؾ  ظَمٓمَّط هل٤م اسم

ٌئٞم٦م وسمٕمض ُمٕمت٘مداِّت٤م. ومتِٞمَٚمٝم٤م وشمقممَّ يمؼِمه٤م، ٓ ًَّ  سُمدَّ ُمـ اًمقىمقف قمغم َٟمِم٠مة اًم

ّٝا  ايظب١ٝ٦:: ثاْ

ٌٍَمة، صُمؿَّ اٟمتَ٘مؾ إمم  اهلل يَم٤من ىَمد فَمٝمر قَمٌد: . ٟمِم٠مِّت٤م1 سمـ ؾَم٠ٌم ذم احِلج٤مز صُمؿَّ اًم

٤مم صُمؿَّ ُِمٍم، ودوٟمَؽ  ػم ُمـ اًمُٙمقوم٦م وُِمٜمٝم٤م إمم اًمِمَّ ًِّ ٦م اًمت٤مريخ واًم ذم َذًمؽ أىمقاُل أِئٛمَّ

 قمٚمامء اعمًٚمٛملم.

ـِ إصمػِِم ِذيْمُر اسْمـ أٟمَّف »، ومُذيمر: هـ35ؾَم٠ٌم ذم أطمداث ؾمٜم٦م  ورَد قَمـ اإلُم٤مِم اًمٓمَّؼمي واسْم

ُؾ ذم ڤيَم٤من ُُيقدي٤ًّم ُمـ أهؾ َصٜمٕم٤مء، وأٟمَّف أؾْمَٚمؿ فم٤مهًرا َزُمـ قمثامن  ، وأظَمَذ يتَٜم٘مَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1368نم، اًم٘م٤مهرة/اًمٓمٌٕم٦م إومم اًمًالم ه٤مرون، ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽمُج٦م واًمٜم حت٘مٞمؼ: قمٌد =

 ( وهمػمه٤م.2/122) ، ًمٚمذهٌل:ششم٤مريخ اإِلؾْمالم»و (،3/81ُمـ: ص )1949 - هـ

 اًمرمحـ سمدوي. (، ًمٕمٌد2/28ش: )ُمذه٥م اإِلؾْمالُمٞملم»( 1)

 (.4/341) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 2)

ل سمٕمٜمقان: ٟم٘ماًل قمـ رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمٕمقدة، واًمتل أومدت ُمٜمٝم٤م يمثػًما ذم هذا اًمِم٠من وه( 3)

 (.46)صش: سمـ ؾم٠ٌم وأصمره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م ذم صدر اإِلؾْمالم اهلل قمٌد»
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ٌٍََمة صُمؿَّ اًمُٙمقوم٦ِم  سمٚمداِن اعمًُٚمِٛملم ُمـ ًٓ َوالًمتِٝمؿ، وم٤مسمتَدأ سم٤محلَج٤مز صُمؿَّ اًم ىُمٓمر ٔظمر حم٤َمو

 ومِٞمٝم٤م، وم٠مشمك ُِمٍم واؾمت٘مرَّ ِب٤م وـم٤مسم٧م ًمف أضَمقاؤه٤م
ٍ
 ،(1)شصُمؿ اًمِم٤مم، ومَٚمؿ ي٘مدر قمغم رء

ام ىمد أوردا ذيمره ذم ُمقوع آظمر ىمٌؾ ؾمٜم٦م »  .(2)شذم اًمٙمقوم٦م هـ34ُمع أهنَّ

وأٟمَّف يَم٤من ؾم٥ٌُم شَم٠مًمٞم٥م »(: هـ34ؾمٜم٦م ) $ يمثػم وأول ذيمر ٓسمـ ؾم٠ٌم قمٜمد اسمـ

ُمع إطْمَزاب »(: هـ35صمؿ أورده ذم أطمداث ) ،(3)شڤإطْمَزاب قمغم قمثامن 

ـَ ىَمِدُمقا ُِمـ ُمٍَم َيدقُمقن اًمٜم٤َّمس إمم ىمت٤مِل قُمثامن  يـ، وأٟمَّف  ڤاًمذي وَٟمٍم اًمدِّ

 .(4)شأيمؼُم اجِلَٝم٤مد اًمٞمقم

ٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمٕمقدة سَمٕمد اؾمت٘م ح اًمِمَّ  :رائف ًمٚمٜمُّّمقص وُجٕمف ٕـمراومٝم٤موىمد رضمَّ
شملم: يَم٤مٟم٧م  أنَّ أىْمَرب شمقضمٞمٍف ًمٚمٜمُّّمقص هَق أْن َيٙمقن اسمـ ٤مم ُمرَّ ؾم٠ٌم ىمد َدظمَؾ اًمِمَّ

 .(5)هـ33، واًمث٤َّمٟمٞم٦م سَمٕمد إظمراضِمف ُمـ اًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م هـ31إومم ؾمٜم٦م 

دم ، ًمِٙمٜمَّف مَل يٛمُٙم٨م ومٞمِف يَمثػًما ًمٕمهـ31وقمٚمٞمف ومٞمٙمقن ىَمد فَمٝمر ذم احِلج٤مز ىمٌؾ ؾَمٜم٦م 

سم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم وىمتِئٍذ ٕومٙم٤مره وأهداومف  .(6)وضمقد اًمؽمُّ

 صبأ مكاّىا ّسماّىا. بيغأٗ ابً قلَّٔنا ٓتَعٍذا ِف

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/154) ش:اسمـ إصمػم»و (،4/341) ش:اًمٓمؼمي»( 1)

 (.3/147) ش:اسمـ إصمػم»و (،4/331) ش:اًمٓمؼمي»( 2)

 (.7/183ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 3)

 (.7/191اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )( 4)

 (.7/183ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 5)

 (.7/191اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )( 6)
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 املطوُب اهثَّانُ

 بئَْسقْ اهطَِّف

ٌئٞم٦َّم ُِمـ »ىمتٞم٦ٌم:  ؾم٠ٌم، ىم٤مل اسمـ اهلل اسمـ هل اًمٓم٤َّمئٗم٦م اًمتل رأؾُمٝم٤م وأؾَم٤مؾُمٝم٤م قمٌد ًَّ واًم

اومَْم٦م ُيٜمًٌقن إمم قمٌدِ  قم٤ًميمر يَمذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مَل:  وقِمٜمد اسمـ ،(1)شسمـ ؾم٠ٌم هللا اًمرَّ

ٌئٞم٦َّم اهلل اسمـ قمٌدُ » ًَّ  .(2)شؾم٠ٌم رأُس اًمٓم٤َّمئٗم٦م اًم

ٌئٞم٦َّم اهلل قَمٌدُ »: وقمٜمد اًمّمٗمدي ًَّ ووَرد ِذيمر  ،(3)شسمـ ؾَم٠ٌم هق رأُس اًمٓم٤َّمئٗم٦م اًم

 .(5)وشمْٕمِريٗم٤مت اجِلرضَم٤مين (4)َذًمؽ ذم َُمقاقمِظ اعمَ٘مريِزي

ٌْدِ  شمٙم٤مد وذم يمت٥م اًمِٗمرق ٓ قسم٦م إمم قم ًُ ٌئٞم٦َّم إٓ وهل ُمٜم ًَّ اهلِل  شَم٘مُػ قَمغم ـم٤مئَٗم٦ِم اًم

ـِ  ٜم٦َّم وطمدهؿ،  ،(6)ؾَم٠ٌم، وٟمامذج َذًمؽ يمثػمة اسم ًُّ ٗم٤مٍق قِمٜمد أهؾ اًم ومَل يٙمـ هذا حمَؾ اشمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، حت٘مٞمؼ: 276سمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري )اعمتقرم:  سمـ ُمًٚمؿ اهلل ، اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد قمٌدشاعمٕم٤مرف»( 1)

م: )ص:  1992صمروت قمٙم٤مؿم٦م، اًمٜم٤مذ: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

262.) 

 (.29/3شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر: )( 2)

 (.17/111) ، ًمٚمّمٗمدي:شاًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت»( 3)

 (.2/353ج )ش: اعمقاقمظ وآقمت٤ٌمر»( 4)

 (.79)ص ش: اًمتٕمريٗم٤مت»( 5)

اهلل ؾمٚمقم  سمـ محدان، د/قمٌد سمـ أمحد ، ٕب طم٤مشمؿشاًمزيٜم٦م ذم اًمٙمٚمامت اإِلؾْمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م»اٟمٔمر ( 6)

ُمٓمٌٕم٦م  –احلري٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م  ، دارشاًمٖمٚمق واًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م»اًم٤ًمُمرائل ضمٕمٚمف ُمٚمح٘م٤م ًمٙمت٤مسمف 

ُم٘م٤مٓت اإِلؾْمالُمٞملم واظمتالف »(، 315م: )ص1972 - هـ1392احلٙمقُم٦م/سمٖمداد قم٤مم 

سمػموت،  – ، أسمق احلًـ إؿمٕمري، حت٘مٞمؼ: هٚمٛمقت ريؽم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمربشاعمّمٚملم

سمـ  ـ حمٛمد، ًمإلُم٤مم أب احلًشاًمتٜمٌٞمف واًمرد قمغم أهؾ إهقاء واًمٌدع»و (،1/86اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م: )

 =سمـ زاهد اًمٙمقصمري، ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك  اًمرمحـ اعمٚمٓمل اًمِم٤مومٕمل، شم٘مديؿ وشمٕمٚمٞمؼ: حمٛمد سمـ قمٌد أمحد
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دوا هذا ذم قمدد ُمـ يمتٌٝمؿ، وم٤مًمٜم٤مؿمكُء إيمؼُم ُهق ُمـ  ٞمٕم٦م، وم٘مد أيمَّ سمؾ طمتَّك قُمٚمامء اًمِمِّ

وومِرىَم٦م َزقمٛمقا أن : ي٘مقل هـ٤293مِٓت واًمِٗمرق ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ت أوائؾ َُمـ يَمت٥م ذم اعم٘م

 ُهؿ  مل َيُٛم٧م وأٟمف ٓ ڠقمٚمٞم٤ًّم 
ِ
َيُٛمقت طمتك يًقق اًمٕمرب سمَٕمَّم٤مه، وَه١ُمٓء

ٌئٞم٦َّم أصح٤مب قمٌد ًَّ  .(1)سمـ ؾم٠ٌم اهلل اًم

ل ) ٤ٌمِئٞم٦َّم أْصح٤مب قمٌد» (:هـ311وي٘مقل اًمِ٘مٛمِّ ًِّ ك اًم سمـ  اهللِ  وَهذه اًمِٗمرىم٦م شُمًٛمَّ

 .(2)شؾَم٠ٌم

ٌئٞم٦َّم ذم  وىمد ذه٥م اًمِمٞمخ اًمٕمقدة إمم شمرضمٞمِح اًمرأي اًمَ٘م٤مِئؾ ًَّ سمٜمُِمقء ـَم٤مئٗم٦م اًم

َـّ أوْمَٙم٤مره٤م مل شمتَِّْمح ومَل شَمٔمَٝمر يَمٗمرىَم٦م شُمقاضمف  ،(3)ڤأواظِمر ظِمالوم٦م قمثامن  ًمٙم

٤مم قَمكم  ٌئٞم٦َّم وىم٤مًمقا ڤ، ومِٗمل قَمٝمِده ڤاًمٜم٤َّمس سمٛمْٕمَت٘مداِِّت٤م إٓ أيَّ ًَّ : ضم٤مَءشْمف اًم
ـْ أٟم٤مأٟم٧َم أٟم٧َم! ىم٤مل: و ٤ٌَمريء، وم٤مؾمَتَت٤مَِبؿ وَمٚمؿ يرضِمُٕمقا، وم٠مْوىَمد : ىم٤مًمقا ؟ُم اخل٤َمًمؼ اًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طمزم،  (، اسمـ18م: )ص1968 - هـ1388ـمٌع قم٤مم  –سمٌٖمداد وُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف سمٌػموت  =

اعمٚمؾ »و (،118)ص ش: اًمتٌٍم ذم اًمديـ»(، واإلؾمٗمرايٞمٜمل، 4/181ش: )اًمٗمّمؾ واعمٚمؾ»

اًمٙمريؿ، دار اًم٤ٌمز ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م،  سمـ قمٌد ٤مين أسمق اًمٗمتح حمٛمد، اًمِمٝمرؾمتشواًمٜمحؾ

 (،1/155م(: )1975 -هـ1395دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم/سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م )

سمـ حمٛمد اًمرازي، راضمٕمف: قمكم  ، اسمـ اخلٓمٞم٥م ومخر اًمديـشاقمت٘م٤مدات ومرق اعمًٚمٛملم واعمنميملم»و

اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م وـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽمُج٦م واًمٜمنم سمت٤مريخ: ؾم٤مُمل اًمٜمِم٤مر، ٟمنم ُمٙمت٦ٌم 

سمـ ُمٜمّمقر  ، قم٤ٌمسشاًمؼمه٤من ذم ُمٕمروم٦م قم٘م٤مئد أهؾ إدي٤من»و (،57ُمـ: )ص1938 -1356

م: 1981سمـ إسمراهٞمؿ احل٤مج، دار اًمؽماث اًمٕمرب اًمٓمٌٕم٦م إومم  سمـ أمحد اًمًٙمز، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ

 (.51)ص 

، اًمٜم٤مؿمئ إيمؼم، حت٘مٞمؼ وشم٘مديؿ: شٓمٗم٤مت ُمـ اًمٙمت٤مب إوؾمط ذم اعم٘م٤مٓتُم٤ًمئؾ اإلُم٤مُم٦م وُم٘مت»( 1)

 .22م: ص 1971يقؾمػ وم٤من اس، اًمٜم٤مذ: دار ومراٟمتس ؿمت٤ميٜمر سم٘مٞم٤ًٌمدن/سمػموت 

 (.21)ص ش: اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق»( 2)

 (.216ش: )سمـ ؾم٠ٌم وأصمره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م اهلل قمٌد»( 3)
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 :هلؿ ٟم٤مًرا قَمٔمٞمٛم٦م وأطمَرىَمٝمؿ، وىم٤مل ُمردمًزا
ـ َؽزززززززَ َ َدمئ زززززززَ  زززززززَ دأَم  َد َم  زززززززنئ زززززززادَرأَ   دَؿك

د

دَ ـ َرززززززززَ َد ََ دَكززززززززار  دَو ََعززززززززو  ززززززززنئ ا  دأَجك

 
ٌئٞم٦َّم صَم٤مسم٧م سم٤مًمرواي٤مت اًمّم ڤوظمؼم إطمراق قمكم  ًَّ ـَ اًم حٞمح٦م ًمٓم٤مئٗم٦ٍم ُم

 ويمت٥م اعمٕم٤مرف اًمٕم٤مُم٦م وقمٜمد أصح٤مب اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق.

ٜمٞمَٕم٦م ومٞمَٝم٤م ُمـ اًمُٖمٚمقِّ وَُم٤موزة احلدِّ ذِم طَمؼِّ قَمكم  ضمَٕمٚمف  ڤوهذه اًمِٗمري٦م اًمِمَّ

قملم أٟمَّف َرِبؿ ومٞمدقمقهؿ  َيّمٜمَع ِِبؿ َذًمؽ، ومٙمٞمَػ َوىمد وىَمٗمقا قمغم سَم٤مب اعمًَجِد ُُمدَّ

ٜم٤م وظم٤مًمُِ٘مٜم٤م وراِزىُمٜم٤م، وم٘م٤مل! ىم٤مًمقا: أ؟شم٘مقًمقن ويٚمُٙمؿ َُم٤م: وي٘مقل هلؿ َويٚمٙمؿ : ٟم٧َم رسمُّ

آيمؾ اًمٓمَّٕم٤مم يمام شم٠ميمٚمقن، وأَذُب يمام شمنمسمقن، إن أـَمٕم٧ُم اهللَ ؛ إٟمَّام أٟم٤م قمٌٌد ُمثٚمٙمؿ

سمٜمل، وم٤مشم٘مقا اهلل واْرضِمٕمقا، وم٠مسمقا، ومٚمام  أصم٤مسَمٜمل إْن ؿم٤مء، وإن قمَّمٞمُتف ظمِمٞم٧م أْن ُيٕمذِّ

ىَمد واهللِ رضَمٕمقا ي٘مقًمقن ذًمؽ : ( وم٘م٤مليَم٤من اًمٖمد هَمدوا قمَٚمٞمِف، ومج٤مء ىمٜمؼم )ُمقمم قمكم

ـْ ىُمٚمتؿ : يمام يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن، ومٚمامَّ يم٤من اًمث٤مًم٨م ىم٤مل: أْدظِمٚمٝمؿ، وم٘م٤مًمقا: اًمٙمالم، وم٘م٤مل ًمئ

٨ٌَم ىمتٚم٦م، وم٠مسمقا إٓ ذًمؽ، وم٘م٤مل ي٤م ىمٜمؼم ائتٜمل سمَٗمَٕمَٚم٦ٍم ُمٕمٝمؿ : ذًمؽ ٕىمتَٚمٜمَّٙمؿ سم٠مظْم

 ومخدَّ هلؿ أظمدوًدا سملم سم٤مب اعمًجد واًم٘مٍم. ،(1)ُمرورهؿ

اطمٗمروا وم٤مسمٕمدوا ذم إرض، وضم٤مء سم٤محلَٓم٥ِم وَمٓمرطمف سم٤مًمٜم٤مر ذم إظُمدود، : لوىم٤م

 .(2)شَمرضمٕمقا، وم٠مسمقا أن يرضمٕمقا، وم٘مذَف ِبؿ ومٞمٝم٤م إينِّ ـم٤مرطمٙمؿ ومٞمٝم٤م أو: وىم٤مل

طمرق ىمقًُم٤م،  ڤأنَّ قَمٚمٞم٤ًّم »: ڤضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ قمٙمرُم٦م 

ّل ًمق يُمٜم٧ُم أٟم٤م مَل أطْمرىْمٝمؿ: ٕنَّ اًم: قم٤ٌمس وم٘م٤مل وَمٌٚمغ اسمـ سُمقا  َٓ »: ىم٤مل طٜمٌَّ شُمَٕمذِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمّم٤مدرة ُمـ دار اإلومت٤مء ش ٚم٦م اًمٌحقث اإِلؾْمالُمٞم٦مَم»أي قُماّمٓ ُمٕمٝمؿ أدوات طمٗمرهؿ. اٟمٔمر ( 1)

 (.74/242سم٤مًمري٤مض: )

 (، إمم أب ـم٤مهر اعمخٚمص ذم اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ طمديثف.12/271ش: )ومتح اًم٤ٌمري»قمزاه اسمـ طمجر ذم ( 2)
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ّل شسمَِٕمَذاِبِ  اهللِ  َل ِديٜمَُف وَم٤مىْمُتُٚمقهُ »: ط، وًَم٘متٚمُتٝمؿ يماَم ىم٤مل اًمٜمٌَّ ـْ سَمدَّ  .(1)شَُم

ـْ قمٙمرُم٦م أيًْم٤م شاؾمتَت٤مسم٦م اعُمرشمديـ»وذم يمت٤مب  قمٜمُف  ڤأشَمك قَمكمٌّ »: ىم٤مل قم

ًَمق يُمٜم٧ُم أَٟم٤م مل أطمرىمُٝمؿ، : وم٘م٤مل ڤقم٤ٌمس  سمِزٟم٤مِدىم٦م وم٠مطْمرىَمٝمؿ، ومٌٚمغ ذًمؽ اسمـ

ّل  سُمقا سمَِٕمَذاِب اهللِ َٓ »: طًمِٜمْٝمل اًمٜمٌَّ  .(2)شششُمَٕمذِّ

ؾمقل »  (3).ش.شُمـ سمدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقه»: طوًم٘مَتٚمُتٝمؿ ًمِ٘مقل اًمرَّ

  ڤاًمذي ظَم٤مًمػ قمٚمٞم٤ًّم  ڤواسمـ قم٤ٌمس 
ِ
يماَم ضَم٤مء ذم -ذم إطْمراق َه١ُمٓء

ف اًمذي هنك قَمٚمٞم٤ًّم قَمـ ىمتؾ اسمـ -اخلؼَميـ ًُ ؾم٠ٌم طمٞمٜماَم سمٚمَٖمف قمٜمف هُمٚمُّقه ومٞمِف،  ُهق ٟمٗم

ق قم٤مزٌم ََّتتٚمػ قمٚمٞمف أْصح٤مسُمف، وٓ ؾمٞمَّام وهُ  سمٜمَٗمٞمف إمم اعمَدائـ طمتك ٓ وأؿم٤مر قمٚمٞمف

 .(4)قَمغم اًمٕمقد إمم ىمت٤مل أهؾ اًمِم٤مم

ٌئٞم٦َّم. اهلل وًمٗمٔم٦ُم )اًمزٟمدىم٦م( اًمَقاردة ذم اخلؼَم اًمث٤مين ًمٞم٧ًْم هَمري٦ٌم قمغم قمٌدِ  ًَّ  سْمـ ؾم٠ٌم واًم

٥ُم أن  اهلل قمٌدُ »: يُ٘مقل اًمذهٌل ًَ ، أطم ـْ هُمالة اًمزٟم٤مدىم٦م، َو٤ملٌّ ُُمْمؾٌّ سمـ ؾم٠ٌم ُِم

ىمف سم٤مًمٜم٤مر  .(5)شقمٚمٞم٤ًّم طَمرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ُمـ طمدي٨م 2854أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب ٓ يٕمذب سمٕمذاب اهلل، سمرىمؿ: )( 1)

 .ڤسمـ أب ـم٤مًم٥م  قمكم

أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ اعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿ، سم٤مب طمٙمؿ اعمرشمد واعمرشمدة واؾمتت٤مسمتٝمؿ: ( 2)

 (.6524ح )

 (.8/51اعمّمدر ٟمٗمًف: )( 3)

سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي أسمق ُمٜمّمقر،  سمـ ـم٤مهر اًم٘م٤مهر ، قمٌدشاًمٗمرق سملم اًمٗمرق وسمٞم٤من اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م»( 4)

 (.225م(: )ص1977ٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، )سمػموت، اًمٓمٌ – دار أوم٤مق اجلديدة

سمـ أمحد اًمذهٌل، حت٘مٞمؼ  (، ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد2/426ش: )ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل»( 5)

سمػموت، ؾمٜم٦م  -اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض واًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌداعمقضمقد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 (.2/426م(: )1995)



 

 

054 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ٟم٤مدىم٦م اهلل قمٌد»: طمجر وي٘مقل اسمـ  (1).شسمـ ؾم٠ٌم ُِمـ هُمالِة اًمزَّ

ٌئٞم٦َّم، ُمٕمتِ٘مُدون اإلهِلٞم٦َّم ذم قَمكم: وي٘مقل قمـ ـم٤مئٗمتف ًَّ سمـ أب  وًمف اشم٤ٌمُع ي٘م٤مل هلُؿ: اًم

ٟمدىَم٦م ،(2)ـم٤مًم٥م، وىمد أطمرىَمُٝمؿ قمكمٌّ سم٤مًمٜم٤َّمر ذم ظمالومتف قَم٤مء : سَمؾ إن أطمد ُمٕم٤مين اًمزَّ آدِّ

 .(3)-ض اًمنماحيمام ومنه سمٕم-سم٠منَّ َُمع اهلل إهل٤ًم آظمر 

 ؾم٠ٌم، وـم٤مئٗمتف اًمًٌئٞم٦م يماَم شم٘مدم. وهذا اعمٕمٜمك ىم٤مل سمِف اسمـ

، ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب احلٙمؿ شؾمٜمٜمف»وِمَـّ َروى طَم٤مدصم٦م اإلطْمراق: أسُمق داود ذم 

ذم يمت٤مب  شضم٤مُمٕمف»واًمؽمُمذي ذم  ،(5)شؾمٜمٜمف»ورواه٤م اًمٜم٤ًمئل ذم  ،(4)ومٞمٛمـ ارشمد

 .(7)شؾمٜمٜمف»٤مضم٦م ذم واسمـ ُم .(6)ضم٤مء ذم اعمرشمد احلدود، سم٤مب ُم٤م

ٕمٌل أنَّ قمٚمٞم٤ًّم  (8)سمـ ؿم٤مهلم يمام روى ظمؼم اإلطمراق أسمق طمٗمص ٜمِده قمـ اًمِمَّ ًَ سم

 .(9)سمـ ؾم٠ٌم اهلل طَمرق َُج٤مقم٦م ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م وٟمَٗمك سمٕمْمٝمؿ، وُمـ اعمٜمٗمٞملم قمٌد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: دائرة اعمٕمرف سمـ طمجر أسمق اًمٗمْم سمـ قمكم ، أمحدشًم٤ًمن اعمٞمزان»( 1)

 – م(، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت1986–هـ1416اهلٜمد، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ) –اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م 

 (.3/389سمػموت: )

 (.3/291اعمّمدر ٟمٗمًف: ج )( 2)

 (.12/271ش: )اًمٗمتح»طمجر،  اسمـ( 3)

 (، وصحح اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين.4351ش: ) ؾمٜمـ أب داود»( 4)

 (.2/171) ش:ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل»( 5)

 (.1458) ش:ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 6)

 (. وصحح اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين.2535) ش:ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م»( 7)

سـم ؿم٤مهلم اًمٌٖمدادي، ُمـ طمٗم٤مظ احلدي٨م وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ، طمتك قمّد ًمف ٟمحق  سـم قمثامن سـم أمحد قمٛمر( 8)

، ششم٤مريخ أؾمامء اًمث٘م٤مت ِمـ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ»ٗمًػم اًمٙمٌػم، وُمٜمٝم٤م اعمًٜمد وُمٜمٝم٤م ذم ُمـ صمالصمامئ٦م ُمّمٜمػ، ُمٜمٝم٤م اًمت

قمالم»(، 3/987ش: )ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ»هـ. يٜمٔمر 385ُم٤مت ؾمٜم٦م   (.5/196) ، ًمٚمزريمكم:شٕا

 (.1/7ج )ش: ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م»( 9)
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اومِْم٦م اًمذيـ اقمتَ٘مدوا »: شمٞمٛمٞم٦م وم٘مد ىم٤مل أُم٤م اسمـ أٟمف صَم٧ٌم قَمـ قمكمٍّ أٟمَّف أطمرق هم٤مًمٞم٦م اًمرَّ

أنَّ اًمذيـ أطمَرىمٝمؿ قَمكمٌّ ىَمد ؾمَجدوا ًمف، وم٘م٤مل: »وذيمر ذم ُمقوع آظمر:  ،(1)شهلٞم٦مومٞمف أ

 .(2)شإًمف إٓ هق... ىم٤مًمقا: أٟم٧م اهلل اًمذي ٓ ؟ىم٤مًمقا: أٟم٧م هق، ىم٤مل: ُمـ أٟم٤م ؟هذا ُم٤م

 :
ِ
دون ظَمؼم اإلطْمراق: وُمـ َه١ُمٓء أُم٤م أصح٤مب اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق ومٞم١ميمِّ

 .(6)واًمرازي (5)،واًمٌٖمدادي (4)واعمٚمٓمل، (3)إؾمٗمرايٞمٜمل

 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.28/475ج )ش: اًمٗمت٤موى»( 1)

 (.1/83ج )ش: ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م»( 2)

 (.118)ص  ش:اًمتٌٍم ذم اًمديـ»( 3)

 (.18)ص ش: اًمتٜمٌٞمف واًمرد»( 4)

 (.223)ص ش: اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»( 5)

 (.57)ص ش: اقمت٘م٤مدات ومرق اعمًٚمٛملم واعمنميملم»( 6)
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 املطوب اهثانُ

 عقَدّ اهطبئَْ

ٌئٞم٦م رؾم٤مًم٦م اإلرضَم٤مء: شمِٚمؽ اًمتل  ًَّ ُمـ أواِئؾ اًمٜمُّّمقص اًمتِل أسَم٤مٟم٧م قَمـ قَم٘مٞمَدة اًم

ـُ  (، ًمٙمل شُم٘مرأ قمغم اًمٜم٤َّمس وِم٤م ضم٤مء هـ111، 95سمـ احلٜمٗمٞم٦م )سملم  سمـ حمٛمد يمتٌٝم٤م احلً

ٌئٞم٦َّم اًمتِل»: ومٞمٝم٤م ًَّ ُهديٜم٤م ًمِقطمل وؾَّ قَمٜمف اًمٜم٤َّمس وقِمٚمٍؿ : شم٘مقل وُِمـ ظُمّمقُم٦م َهذه اًم

 .شظَمٗمل، وَيزقمٛمقن أنَّ َٟمٌل اهلِل يَمتؿ شمًَِٕم٦م أقمَِم٤مر اًمُ٘مرآن

 ڤيم٤ممت٤ًم ؿمٞمًئ٤م ِم٤َّم أْٟمزل اهلُل ًمٙمَتؿ ؿم٠من اُمرأة َزيد  طوًمق يم٤من ٟمٌلُّ اهلل 

طمزاب: {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ} ي٦م، وٕظْمَٗمك ىمقًمف ،[37 ]ؾمقرة ٕا شمٕم٤ممم:  ٔا

ۇئ ۆئ }وًمٙمتََؿ ىمَْقًمَفُ ؾمٌح٤مٟمف:  ،[1 ]ؾمقرة اًمتحريؿ: {ٻ ٻ ٻ پ پ پپ}

 .[74 ]ؾمقرة اإلهاء: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

( أٟمَّف يَم٤من ي٘مقل إذا ىمرأ هـ118وُمـ اًمٜمّمقص اًمَ٘مديٛم٦م اعمرِوي٦َّم قمـ ىمت٤مدة )ت 

 {ېئ ىئ ىئائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ }هذه أي٦م 
٤ٌمئٞم٦م، ومال أدِري َُمـ ُهؿ؟! » :[8 ]ؾمقرة آل قمٛمران: ًِّ ٦م واًم إن مَل َيٙمقٟمقا احلُروريَّ

سمٞمَٕم٦م  طاهلل  وًَمٕمٛمري ًم٘مد يم٤من ذم أْهِؾ سَمدر واحلديٌٞم٦م اًمذيـ ؿَمٝمدوا ُمع رؾمقل

ٌة عمـ اؾْمَتٕمؼم، عمـ يم٤من اًمروقان ُمـ اعمِٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ظمؼٌم عمَـ اؾمتخؼم، وقمؼم

يقُمئذ يمثػٌم سم٤معمديٜم٦م  طاهلل  َيْٕمِ٘مؾ أو ُيٌٍم، إن اخلقارج ظمرضمقا وأصح٤مب رؾمقل

 .شواًمِم٠مم واًمٕمراق، وأزواضمف يقُمئذ أطمٞم٤مء

ّٝا إهًلا. 1  صعُِٗ إٔ عً

ـْ قَم٘مٞمدة اًمَ٘مقِم َزقمٛمٝمؿ أًمقهٞم٦م قمكم  وَهذا اًمذي ضَمٕمؾ قمٚمٞم٤ًّم ، ڤًم٘مد يم٤من ُم

 .(1)يٕم٤مىمٌٝمؿ سم٤مإلطمراق ڤ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.217ش: )سمـ ؾم٠ٌم ودوره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م ذم صدر اإِلؾْمالم اهلل قمٌد»( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ده٤م أهمٚم٥م اعمَّم٤مدر اعمقضمقدة، أُمث٤مل ٌئٞم٦م شم١ميمِّ ًَّ : وهِذه اًمَٕم٘مٞمَدة قمٜمد اًم

 (5)واعمٚمٓمل (4)واًمٌٖمدادي (3)وإؾمٗمريٜمل (2)وأب احلًـ إؿمٕمري (1)ىمتٞم٦ٌم اسمـ

 (11)واًمرازي (9)واًمٙمٌم (8)واسمـ طمجر (7)واسمـ قم٤ًميمر (6)واًمِمٝمرؾمت٤مين

سمـ ؾم٠ٌم  اهلل ح ِب٤م قَمٌد. وٟمحقهؿ وهل ذم ُم٘مدُم٦م اًمٕم٘م٤مئد اًمتل سَّ .(11)واعم٤مُم٘م٤مين

: وأصٌَح٧ْم سَمٕمد ذًمؽ قم٘مٞمدًة ًمِٚمًٌئٞم٦م واًمرضمٕم٦م، ُيٗمنه٤م ًمٜم٤م إؿمٕمري سم٢مُْج٤َمل ومٞم٘مقل
ٌئٞم٦م ي٘مقًمقن سم٤مًمرضمٕم٦م، وأنَّ إُمقات يرضمٕمقن إمم اًمدٟمٞم٤م» ًَّ  .(12)شواًم

اًمَٕمج٥ُم ِِمَـّ َيزقُمؿ أن قِمٞمًك يرضِمع وُيٙمذب سم٠منَّ : ؾم٠ٌم سم٘مقًمف ويقوحٝم٤م اسمـ

ًدا يرضمع ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }: ۵، وىمد ىم٤َمل اهلل حُمٛمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.621)ص ش: اعمٕم٤مرف»و (،73)ص ش: شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م»( 1)

 (.1/86ج )ش: ؾْمالُمٞملمُم٘م٤مٓت اإلِ »( 2)

 (.118)ص ش: اًمتٌٍم ذم اًمديـ»( 3)

 (.233، 21)ص ش: اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»( 4)

 (.118)ص ش: اًمتٜمٌٞمف واًمرد»( 5)

 (.1/155ج )ش: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ»( 6)

 (.29/3ش: )شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ»يٜمٔمر ( 7)

 (.3/291ج )ش: ًم٤ًمن اعمٞمزان»( 8)

اًمٕمزيز اًمٙمٌم، ىمدم ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: أمحد  سمـ قمٌد قمٛمرسمـ  ، ٕب قمٛمرو حمٛمدشرضم٤مل اًمٙمٌم»( 9)

ُمٕمروم٦م أظم٤ٌمر »و (،111، 99احلًٞمٜمل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت/يمرسمالء: )ص 

 (.71)ص ش: اًمرضم٤مل

 (.315)ص ش: اًمزيٜم٦م ذم اًمٙمٚمامت اإِلؾْمالُمٞم٦م»( 11)

: اعمٓمٌٕم٦م اعمرشمقوٞم٦م/اًمٜمجػ سمـ حمٛمد اعم٤مُم٘م٤مين، اًمٜم٤مذ ، قمٌداهللششمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ذم أطمقال اًمرضم٤مل»( 11)

 (.2/183هـ: )1348

 (.1/86ج )ش: ُم٘م٤مٓت اإِلؾْمالُمٞملم»( 12)
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ك، ىم٤مل وم٘مٌؾ ذًمؽ قمٜمف،  ،[85 ]ؾمقرة اًم٘مّمص: {پپ ًَ د أطمؼُّ سم٤مًمرضمقع ُمـ قمٞم ومُٛمحٛمَّ

 .(1)وووع هلؿ اًمرضمٕم٦م ومتٙمٚمٛمقا ومٞمٝم٤م

ـَ شقم٘مد اجلامن»وٟمجد ذم  ؾَم٠ٌم َدظمؾ ُمٍم وـم٤مَف ذم يُمقره٤م وأفْمَٝمر إُْمر  : أن اسم

 .(2)ٙمٚمَّؿ ذم اًمرضمٕم٦م وىمرره٤م ذم ىمٚمقب اعمٍميلمسم٤معمَٕمروِف وشمَ 

 .ڤ عتكادِٖ بشدع١ عًٞا. 2
ٟمٞم٤م ىمٌؾ َيقم اًمِ٘مٞم٤مُم٦م، وأٟمف ؾمٞمٜمِزل إمم  ٌئٞم٦م َيٕمت٘مدون سمرضمَٕم٦م قَمكمٍّ إمم اًمدُّ ًَّ واًم

ًٓ يمام ُمٚمَِئ٧م ضمقًرا ؾم٠ٌم وومرىمتف  : يم٤من اسمـشاًمؼمه٤من»وذم  ،(3)إرض ومٞمٛمأله٤م قمد

ل َُمـ ىم٤مل سمذًمؽَيُ٘مقًمقن سم٤مًمرضمٕم٦م إمم اًمدٟمٞم٤م سمٕم  ..(4)د اعمقت، وهق أوَّ

ل َُمـ ىم٤مل سم٤مًمرضمٕم٦م » :(5)شوحك اإِلؾْمالم»ىم٤مل إؾمت٤مذ أمحد أُملم ذم يمت٤مسمف  إن أوَّ

سمـ ؾم٠ٌم، وُهق ُيقديٌّ طَم٤مىمد شَمٔم٤مهر سم٤مإِلؾْمالم يمام شَمٔم٤مهر ؾمَٚمٗمف  اهلل قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م هق قمٌد

٤مده٤م، وىمد َٟم٘مؾ اسمـ ًَ ٦م قَمـ سمقًمس: طمٞم٨م ورد ذم ؾم٠ٌم ومِٙمرة اًمرضْمٕم سُمقًمس سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م إلوم

اإلصَح٤مح اًمث٤مين واًمٕمنميـ واًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ طَمٙم٤مَي٦م قمـ سمقًمس: أٟم٤م َرضمؾ َُيقديٌّ 

ُوًمدت ذم ـمرـمقس يمٚمٞمٙمٚم٦م، وًمٙمِـ رسمٞم٧م ذم سمٞم٧م ذم هذِه اعمَديٜم٦م أورؿمٚمٞمؿ. وىَم٤مل ذم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/341ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 1)

سمـ ُمقؾمك اًمٕمٞمٜمل، خمٓمقط ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م سمرىمؿ:  سمـ أمحد ، حمٛمقدشقم٘مد اجلامن»( 2)

 (.168/اًم٘مًؿ إول: )ص 9(، )شم٤مريخ(، ج 1584)

 (.1/86) ُم٘م٤مٓت اإِلؾْمالُمٞملم: ج»( 3)

 (.51)ص: ش: اًمؼمه٤من ذم ُمٕمروم٦م قم٘م٤مئد أهؾ إدي٤من»اًمًٙمًٙمل، ( 4)

 ،247اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م: ص  –، أمحد أُملم، ٟمنم: ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م شوحك اإِلؾْمالم»اٟمٔمر ( 5)

اًمٕمزيز همالم طمٙمٞمؿ اًمدهٚمقي، اظمتٍمه: اًمًٞمد حمٛمقد  ، ؿم٤مه قمٌدشخمتٍم اًمتحٗم٦م اإلصمٜمك قمنمي٦م»و

 (،54هـ: )ص1373طم٘م٘مف: حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، اًمٜم٤مذ: اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ؿم٤ميمر إًمقد، و

 (، ٕب زهرة.71ـ  71)ص ش: حم٤مضات ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م»و
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ؾم٠ٌم  همريز قمغم َرضم٤مء ىمٞم٤مُم٦م إُْمقات. ومٜمَ٘مؾ اسمـ اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ: أٟم٤م ومريز اسمـ

 ة اًمرضمٕم٦م واًمت٘مديس ًمألئٛم٦م ورومٕمٝمؿ إمم ُمرشم٦ٌم إًمقهٞم٦م.ومٙمر

قمٚمٞم٤ًّم طَملٌّ مل يٛم٧م، ومل ي٘متؾ : وُمـ ُم٘متْمٞم٤مت قمِ٘مٞمَدة اًمرضمٕم٦م قِمٜمدهؿ ىمقهلؿ سم٠من

 .(1)وٓ يٛمقت طمتك يٛمٚمؽ إرض ويًقق اًمٕمرب سمٕمّم٤مه

وطمٞمٜمام سمٚمَٖمٝمؿ ظَمؼم َُمقشمف ىم٤مًمقا ًمٚمذي ٟمَٕم٤مه إًمٞمٝمؿ، يمذسم٧َم ي٤م قمدوَّ اهللِ، ًمق ضمئتٜم٤م 

ةسمدُم ًٓ ُم٤م -يمٞمس– ٤مهمف ذم ُسَّ صدىمٜم٤مك، وٓ َيٛمقت  وأىَمٛم٧م قمغم ُم٘متٚمف ؾَمٌٕملم قمد

 .(2)طمتك يًقق اًمٕمرب سمٕمّم٤مه ويٛمٚمؽ إرض

ر ًمٚمٜم٤مس  وإن يم٤من اسمـ ؾَم٠ٌم ُيٕمٚمـ أن اعمَ٘متقل مَل يٙمـ قمٚمٞم٤ًّم، وإٟمَّام يم٤من ؿمٞمٓم٤مًٟم٤م شمّمقَّ

ذم صقرة قمكم، وىم٤مل يمام يمذسم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم دقمقاه٤م ىمتؾ قِمٞمًك 

 .(3)ڤ، يمذسم٧م اًمٜمَّقاص٥م واخلقارج ذم دقمقاه٤م ىمتؾ قمكم ۴

ٌئٞم٦م  إذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ ُم٘م٤مًَم٦م اسمـ ًَّ يدظمؾ قمغم  -رؿمٞمد اهلجري-ؾم٠ٌم، وم٢منَّ أطمد اًم

ك ومُٞمًٚمِّؿ وي٘مقل ٕصح٤مسمف الم : قمكم سمٕمد ُمقشمِف وهَق ُمًجَّ ًَّ ُف ًمٞمٗمٝمؿ اًمٙمالم ويردُّ اًم إٟمَّ

ف اإلُم٤مم اًمذي يٛمأل إرض ويتٜمٗمس ٟمَٗمس احلَل ويٕمرق حت٧م اًمدصَم٤مر اًمَقصمػم، وإٟم

ًٓ وىمًًٓم٤م يمام ُُمٚمئ٧م ضمقًرا وفمٚماًم   .(4)قمد

٤ًٌم ُمـ هذا اًمٙمالم ل ىمري وَمٝمذا ُمذه٥م اًم٤ًمئ٦ٌم وُمذه٥م احلرسمٞم٦م وهؿ : وي٘مقل اًمِ٘مٛمِّ

 .(5)ڠسمـ قمٛمر اًمٙمٜمدي ذم قمكم  اهلل أصح٤مب قمٌد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل، ( 1)  (.19)ص ش: اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق»اًم٘مٛمِّ

 (.224)ص ش: اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»و (،21)ص ش: اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق»( 2)

 (.224، 223ص )ش: اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»( 3)

 (.23)ص ش: ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مُم٦م»٤مرء إيمؼم، اًمٜم( 4)

 (.21)ص ش: اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق»( 5)
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وُِمـ  ،(1): وًمِذًمؽ ىم٤مًمقا سمٖمٞمٌتف سَمٕمد َُمقشمف-٦ٌمسم٤مًمٖمٞم–واًمًٌئٞم٦م ُيٕمٚمِّٚمقن اظمتٗم٤مَء قمكم 

قمد صقشمف، وأن اًمؼمَق ؾَمقـمف، وأٟمَّف ذم اًمًح٤مب، وإذا  هٜم٤م يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون أن اًمرَّ

قمقن وي٘مقًمقن : ٟمِم٠مْت ؾمح٤مسم٦ٌم سَمٞمْم٤مء ص٤مومٞم٦م ُمٜمػَمة ُُمؼمىم٦م ىم٤مُمقا إًمٞمٝم٤م َيٌتٝمٚمقن ويتيَّ
 ..(2)سمٜم٤م ذم اًمًح٤مب ىمد ُمرَّ قمكمٌّ 

 :وقمَٚمٞمؽ اًمًالُم ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! وومٞمٝمؿ ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ىم٤مًمقاوإذا ؾمٛمٕمقا صقت اًمرقمد 
أ د زززززـز فئ

دم  ززززززنئ  ْ ََ د َر    َََ ززززززَو ززززززَ د
دم  ززززززنئ د َ    

د

دد دَ زززززززا   َ  ززززززز   دَو أئ ززززززـز فئ
دم   ُ َ َََغزززززززلك د ززززززز  

دم 

د ق ززززززززززا
وَدَعؾ  َد ََ زززززززززز ئ دَ ززززززززززو   دإ َ  زززززززززز  

دَوم 

د

دد ززززززَ ا   ْك ََ َ دَعَؾزززززز د ََ زززززز ْك ََ َ زززززز ئ  وَند
د (2)

 
رومع قمٚمٞم٤ًّم إًمٞمِف يمام رومع  ۵ًٌئٞم٦م زقمٛمقا أنَّ اهلل ضم٤مء ذم ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مُم٦م أنَّ اًم

 .(4)إٟمام رومٕمف ًمَٖمْمٌف قمغم أهؾ إرض إْذ ظم٤مًمٗمقه ومل يٓمٞمٕمقا أُمره: اعمًٞمح وىم٤مًمقا

 عكٝذتِٗ يف ايٛص١ٝ:. 4

ؾَم٠ٌم ًمٚمًٌئٞم٦م طمٞمٜمام ىَم٤مل: إٟمف يم٤من َأًْمُػ َٟمٌل وًمٙمؾ ٟمٌِلٍّ  أُم٤م اًمقصٞم٦َّم وَم٘مد ووٕمٝم٤م اسمـ

: حمٛمد ظَم٤مشمؿ إوصٞم٤مء، صمؿ ىم٤مَل سمٕمد ذًمؽ: د صمؿ ىم٤ملويَص ويم٤من قمكم ويص حمٛمَّ 
 .(5)طاهلل  ووصم٥م قمغم ويصِّ رؾمقل طاهلل  وُمـ أفمٚمُؿ ِمَـّ مل جيِز َوصٞم٦م رؾمقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.34ذيؾ يمت٤مب ذح اعمقاىمػ ًمٚمٙمرُم٤مين: )ص ش/اًمٗمرق اإِلؾْمالُمٞم٦م»( 1)

 (.18)ص ش: اًمتٜمٌٞمف واًمرد»اعمٚمٓمل، ( 2)

 (.234)ص ش: اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»اًمٌٖمدادي، ( 3)

 (.23)ص ش: ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مُم٦م»اًمٜم٤مرء إيمؼم، ( 4)

اهلل أي  ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل ڤ(. واًمّمحٞمح يمام ذم رواي٦م أب ذر 4/341ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 5)

ىمٚم٧م: ي٤م ش. ٟمٕمؿ ٟمٌل ُمٙمٚمؿ»اهلل وٟمٌل يم٤من؟ ىم٤مل:  ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقلش. آدم»إٟمٌٞم٤مء يم٤من أول؟ ىم٤مل: 

 =وذم رواي٦م قمـ أب أُم٤مُم٦م ىم٤مل أسمق ، شصمالصمامئ٦م وسمْمع قمنم ُج٤ًّم همٗمػًما»اهلل يمؿ اعمرؾمٚمقن؟ ىم٤مل:  رؾمقل
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

سمـ ٟمقن( سَمٕمد  ذم )يقؿمع -ىمٌؾ أن ئمٝمر اإِلؾْمالم ٟمِٗم٤مىًم٤م-ؾم٠ٌم ي٘مقل  ويم٤من اسمـ

ويٜمِم٠م قمـ اًم٘مقل  (1)اهلل ىم٤مل ذم قمكم سمٕمد رؾمقل ُمثؾ ُم٤م ۴ُمقؾمك 

 ُم٤مُم٦م اعمقص ًمف.سمٗمرض إ

ٌئٞم٦م شَم٘مقل سم٤مًمقصٞم٦َّم، وأن قمٚمٞم٤ًّم هق ظم٤مشمؿ إوصٞم٤مء، ومّم٤مطِم٥ُم  ًَّ وإذا يم٤مٟم٧م اًم

ل ُمـ ؿمٝمد سم٤مًم٘مقل سمٗمْرِض إُم٤مُم٦م قمكم، يمام ي٘مقل اًم٘مٛمل اسمـاًمًٌئٞم٦م )  ،(2)ؾم٠ٌم( ُهق أوَّ

 .(3)وأول ُمـ أفمٝمر اًم٘مقل سم٤مًمٜمص سم٢مَُم٤مُم٦م قمكم، يمام ي٘مقل اًمِمٝمرؾمت٤مين

ل ّل  يمام أنَّ اًمًٌئٞم٦م هل أوَّ ُمـ هذه  طومرىم٦م ىم٤مًم٧م ذم اإِلؾْمالم سم٤مًمَقىمػ سمٕمد اًمٜمٌَّ

وذم ظمٓمط اعم٘مريزي )ت  .(5)وهؿ ُيًٛمقن اٟمتٔم٤َمر فُمٝمقر اإلُم٤مم سم٤مًمتَّقىمػ ،(4)إُم٦م

 (7)حُمِدصًم٤م اًم٘مقل سم٤مًمقصٞم٦َّم ڤسمـ ؾم٠ٌم ىم٤مم ذم َزُمـ قمكم  اهلل أنَّ قمٌد»َذيمر:  (6)(845
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُم٤مئ٦م أًمػ وأرسمٕم٦م وقمنمون أًمٗم٤م اًمرؾمؾ ُمـ »اهلل يمؿ ووم٤مء قمدة إٟمٌٞم٤مء؟ ىم٤مل:  ذر: ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل =

 ش.ذًمؽ صمالصمامئ٦م ومخ٦ًم قمنم ُج٤ًّم همٗمػًما

اعمٚمؾ »و (،21)ص: ش: اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق»و (،315)ص: ش: اًمزيٜم٦م ذم اًمٙمٚمامت اإِلؾْمالُمٞم٦م»( 1)

 (.1/155ش: )واًمٜمحؾ

 .315ص ش: اًمزيٜم٦م ذم اًمٙمٚمامت اإِلؾْمالُمٞم٦م»واٟمٔمر أيًْم٤م  (،21)ص ش: اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق»( 2)

 (.1/155ج )ش: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ»( 3)

 (.21)ص ش: اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق»( 4)

وم٤من ومٚمقشمـ: اًمًٞم٤مدة اًمٕمرسمٞم٦م واإلهائٞمٚمٞم٤مت ذم قمٝمد سمٜمل أُمٞم٦م، شمرُجف قمـ اًمٗمرٟمًٞم٦م وقمٚمؼ قمٚمٞمف: ( 5)

 –ًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م سمـ إسمراهٞمؿ، ا سمـ زيمل سمـ طمًـ وحمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ د/طمًـ

 .81م: ص 1965 –اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 (.357ـ2/356) ، ًمٚمٛم٘مريزي:شاعمقاقمظ وآقمت٤ٌمر»( 6)

، وأن اظمتٞم٤مره شمؿ -ط- هق اًمقيص سمٕمد اًمٜمٌَّّل  -ڤ- اًمراومْم٦م )اًمِمٞمٕم٦م( أن قمٚمًٞم٤م يٕمت٘مد( 7)

اًم٘مداُمك ، وهذه سمٕمض اًمٜمّمقص ُمـ أىمقال قمٚمامئٝمؿ –ط- ًمٜمٌٞمف -قمز وضمؾ- سمقطمل ُمـ اهلل

 - (، قمـ اًمٜمٌَّّل 118)صش: أُم٤مزم اًمّمدوق» -ش ُمّمٜمٗمف»يروي اًمّمدوق ذم -واعمٕم٤مسيـ: 

 =سمـ أب ـم٤مًم٥م، وزوضمف اسمٜمتل ُمـ ومقق  آظمك سمٞمٜمل وسملم قمكم -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  - إن اهلل»ىم٤مل:  - ط
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 ...................................................................(1)واًمرضمٕم٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؾمٌع ؾماموات، وأؿمٝمد قمغم ذًمؽ اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم، وضمٕمٚمف زم وصٞم٤ًّم وظمٚمٞمٗم٦م، ومٕمكم ُمٜمل وأٟم٤م ُمٜمف، =

-ُمـ اعمٕم٤مسيـ- وي٘مقل اعمٔمٗمرش. حمٌف حمٌل، وُمٌٖمْمف ُمٌٖميض، وإن اعمالئٙم٦م ًمٚمت٘مرب إزمَّ سمٛمحٌتف

اإلُم٤مُم٦م اؾمتٛمرار ًمٚمٜمٌقة، واًمدًمٞمؾ اًمذي يقضم٥م إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وسمٕم٨م إٟمٌٞم٤مء، هق ٟمٗمًف يقضم٥م : »

- ممشمٕم٤م - شمٙمقن إٓ سم٤مًمٜمص ُمـ اهلل أيًْم٤م ٟمّم٥م اإلُم٤مم سمٕمد اًمرؾمقل، ومٚمذًمؽ ٟم٘مقل: إن اإلُم٤مُم٦م ٓ

ش. ًم٤ًمن اإلُم٤مم اًمذي ىمٌٚمف وًمٞم٧ًم هل سم٤مٓظمتٞم٤مر وآٟمتخ٤مب ُمـ اًمٜم٤مس قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌَّّل أو

قمز  - هق أسمٕمد ُمـ ذًمؽ، ومٞمٕمت٘مدون أن اهلل يذهٌقن إمم ُم٤م -([. 113)صش: قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م]»

: سمٚمٖمٜمل أن - ڠ - اهلل ىمٚم٧م ٕب قمٌد»، ي٘مقل اعمٗمٞمد: -ڤ - ىمد ٟم٤مضمك قمٚمًٞم٤م - وضمؾ

، وم٘م٤مل: أضمؾ، ىمد يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مضم٤مة سم٤مًمٓم٤مئػ -ڠ- ىمد ٟم٤مضمك قمٚمٞم٤ًّم -شمٕم٤مممشم٤ٌمرك و- اًمرب

ويٕمت٘مدون أن اًمقطمل يٜمزل قمغم إوصٞم٤مء، -([. 327)صش: آظمتّم٤مصش. ]»ٟمزل سمٞمٜمٝمام ضمؼميؾ

صمقن، ُيدصمٝمؿ روح ش: »سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت»ضم٤مء ذم  قمـ أب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر، أٟمف ىم٤مل: إن إوصٞم٤مء حمدَّ

ي٠ًمل قمٜمف، ومٞمجٞم٥م ذم  يٕمرض قمغم روح اًم٘مدس ُم٤م - ڠ - قمكماًم٘مدس وٓ يروٟمف، ويم٤من 

([. يٕمت٘مدون أن إئٛم٦م 473)صش. ]...: ٟمٗمًف أن ىمد أص٧ٌم سم٤مجلقاب ومٞمخػم ومٞمٙمقن يمام ىم٤مل

، إٓ أهنؿ ًمٞمًقا - ط - اهلل إئٛم٦م سمٛمٜمزًم٦م رؾمقلش: »اًمٙم٤مذم»، ضم٤مء ذم - ط - سمٛمٜمزًم٦م اًمرؾمقل

 - اهلل ظمال ذًمؽ ومٝمؿ ومٞمف سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل ٌل، وم٠مُم٤م ُم٤مُيؾ ًمٚمٜم سم٠مٟمٌٞم٤مء، وٓ ُيؾ هلؿ ُمـ اًمٜم٤ًمء ُم٤م

 ([.1/271ش: )أصقل اًمٙم٤مذمش. ]»- ط

ي٘مقل أئٛم٦م اًمْمالل ُمـ اًمراومْم٦م: ُمـ مل ي١مُمـ سمرضمٕمتٜم٤م ومٚمٞمس ُمٜم٤م، وإًمٞمف ذه٥م ُجٞمع قمٚمامئٝمؿ ىم٤مًمقا: ( 1)

وإئٛم٦م اإلصمٜمك قمنم َُيٞمقن ذم آظمر اًمزُم٤من، وُينمون سمٕمد ظمروج  ڤوقمٚمٞم٤ًّم  طإن اًمٜمٌَّّل 

اخلٚمٗم٤مء  طوُُيٞمك يمال ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م وىمتٚم٦م إئٛم٦م، ومٞم٘متؾ اًمٜمٌَّّل  ٝمدي وسمٕمد ىمتٚمف اًمدضم٤مل،اعم

ا، واًم٘متٚم٦م ىمّم٤مًص٤م، ويّمٚمٌقن اًمٔم٤معملم ويٌتدئقن سمّمٚم٥م أب سمٙمر وقمٛمر قمغم ؿمجرة، ومٛمـ ىم٤مئؾ  طمدًّ

ي٘مقل: إن شمٚمؽ شمٙمقن رـم٦ٌم ومتجػ شمٚمؽ اًمِمجرة سمٕمد أن صٚم٤ٌم قمٚمٞمٝم٤م ومٞمْمؾ سمذًمؽ ظمٚمؼ يمثػم ُمـ 

أهؾ احلؼ، وي٘مقًمقن فمٚمٛمٜم٤مهؿ وُمـ ىم٤مئؾ ي٘مقل: اًمِمجرة شمٙمقن ي٤مسم٦ًم ومتخي سمٕمد اًمّمٚم٥م 

وُيتدي سمف ضمؿ همٗمػم ُمـ حمٌٞمٝمام، ىمٞمؾ ذيمروا ذم يمتٌٝمؿ أن شمٚمؽ اًمِمجرة ٟمخٚم٦م وأهن٤م شمٓمقل طمتك 

يراه٤م أهؾ اعمنمق واعمٖمرب وأن اًمدٟمٞم٤م شمٌ٘مك سمٕمد ذًمؽ مخًلم أًمػ ؾمٜم٦م وىمٞمؾ ُم٤مئ٦م وقمنميـ أًمػ 

 =ـ اإلصمٜمك قمنم اصمٜمك قمنم أًمػ ؾمٜم٦م، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ إٓ اعمٝمدي وم٢من ًمف صمامٟملم أًمػ ؾمٜم٦م ًمٙمؾ إُم٤مم ُم
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 .(1)شواًمتٜم٤مؾمخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾمٜم٦م، صمؿ يرضمع آدم صمؿ ؿمٞم٨م صمؿ إدريس صمؿ ٟمقح صمؿ سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء إمم أن يٜمتٝمل إمم اعمٝمدي، وأن اًمدٟمٞم٤م همػم  =

 إهمٌٞم٤مء وم٤مٟمٞم٦م وأن أظمرة همػم آشمٞم٦م، يمذا ٟم٘مؾ قمٜمف واهلل أقمٚمؿ. وم٤مٟمٔمر أُي٤م اعم١مُمـ إمم ؾمخ٤موم٦م رأي َه١ُمٓ
ِ
ء

وُم٤م خيتٚم٘مقن ُمـ إيم٤مذي٥م واًمدضمؾ ِم٤م يٛمّجف اًمٕم٘مؾ وسيح اًمٜم٘مؾ، وىمقهلؿ هذا ُمًتٚمزم شمٙمذي٥م 

 احلٛمر هدر  ُم٤م
ِ
صم٧ٌم ىمٓمًٕم٤م ذم أي٤مت وإطم٤مدي٨م ُمـ قمدم رضمقع اعمقشمك إمم اًمدٟمٞم٤م، وم٤معمج٤مدًم٦م ُمع َه١ُمٓء

 اًمقه٤مب. قمٌدسمـ  (، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد31-1/31ش: )رؾم٤مًم٦م ذم اًمرد قمغم اًمراومْم٦م»ًمألوىم٤مت، 

اًمتٜم٤مؾمخ ذم إرواح قمٜمد ومرق اًمراومْم٦م يٕمٜمل اًم٘مقل: سم٤مًمدور ذم هذه اًمدار، وإسمٓم٤مل اًم٘مٞم٤مُم٦م ( 1)

واًمٌٕم٨م واحل٤ًمب، يمام زقمٛمقا أٟمف ٓدار إٓ اًمدٟمٞم٤م، وأن اًم٘مٞم٤مُم٦م إٟمام هل ظمروج اًمروح ُمـ سمدن 

ا ومنم، وأهنؿ ُمنورون ذم هذه إ ُمٕمذسمقن  سمدان أوودظمقًمف ذم سمدن آظمر إن ظمػًما ومخػم وإن ذًّ

ومٞمٝم٤م، وإسمدان هل اجلٜم٤مت وهل اًمٜم٤مر وأهنؿ ُمٜم٘مقًمقن ذم إضم٤ًمم احلًٜم٦م إٟمًٞم٦م اعمٜمٕمٛم٦م ذم 

طمٞم٤مِّتؿ وُمٕمذذسمقن ذم إضم٤ًمم اًمردي٦م اعمِمقه٦م ُمـ يمالب وىمردة وظمٜم٤مزير وطمٞم٤مت وقم٘م٤مرب 

رهؿ وظمٜم٤مومس وضمٕمالن حمقًمقن ُمـ سمدن امم سمدن ُمٕمذسمقن ومٞمٝم٤م هٙمذا أسمدا إسمد، ومٝمل ضمٜمتٝمؿ وٟم٤م

ىمٞم٤مُم٦م وٓ سمٕم٨م وٓ ضمٜم٦م وٓ ٟم٤مر همػم هذا قمغم ىمدر أقمامهلؿ وذٟمقِبؿ وإٟمٙم٤مرهؿ ٕئٛمتٝمؿ  ٓ

وُمٕمّمٞمتٝمؿ هلؿ، وم٢مٟمام شمً٘مط إسمدان وَّترب ومتتالؿمك وشمٗمٜمك وشمرضمع اًمروح ذم ىم٤مًم٥م آظمر ُمٜمّٕمؿ 

ُمٕمذب، وهذا ُمٕمٜمك اًمرضمٕم٦م قمٜمدهؿ، وإٟمام إسمدان ىمقاًم٥م وُم٤ًميمـ سمٛمٜمزًم٦م اًمثٞم٤مب اًمتل يٚمًٌٝم٤م  أو

ًمٜم٤مس ومتٌغم وشمٓمرح ويٚمٌس همػمه٤م، وسمٛمٜمزًم٦م اًمٌٞمقت يٕمٛمره٤م اًمٜم٤مس وم٢مذا شمريمقه٤م وقمٛمروا همػمه٤م ا

ڄ ڄ }ظمرسم٧م واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب قمغم إرواح دون إضم٤ًمد، وشم٠موًمقا ذم ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

ٟمٗمٓم٤مر:  {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ }[ وىمقًمف شمٕم٤ممم: 8]ؾمقرة ا

ٟمٕم٤مم:  {چ چ چ ڇڇ  {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ}ىمقًمف قمز وضمؾ: [، و38]ؾمقرة ا
[، ومجٛمٞمع اًمٓمػم واًمدواب واًم٤ًٌمع يم٤مٟمقا أِم٤م ٟم٤مؾم٤م ظمٚم٧م ومٞمٝمؿ ٟمذر ُمـ اهلل قمز 24]ؾمقرة وم٤مـمر: 

وضمؾ واَّتذ ِبؿ قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م، ومٛمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ص٤محل٤م ضُمٕمٚم٧م روطمف سمٕمد ووم٤مشمف وإظمراب ىم٤مًمٌف 

٤م ٟم٘مٚم٧م روطمف إمم سمدن وهدم ُمًٙمٜمف إمم سمدن ص٤مًمح وم٠ميمرُمف وٟمّٕمٛمف، وُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ يم٤مومرا قم٤مصٞم

ظمٌٞم٨م ُمِمقه شمٕمذب ومٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م، وضُمٕمؾ ىم٤مًمٌف ذم أىمٌح صقرة، ورزىمف أٟمتـ رزق وأىمذره، وشم٠مّوًمقا 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ }ذم ذًمؽ ىمقل اهلل قمز وضمؾ 

 ورد 15]ؾمقرة اًمٗمجر:  {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
ِ
[، ومٙمذب اهلل شمٕم٤ممم َه١ُمٓء

[، وهق 17]ؾمقرة اًمٗمجر:  {ھھ ھ ھ ے ے ۓ}ل: قمٚمٞمٝمؿ ىمقهلؿ عمٕمّمٞمتٝمؿ إي٤مه، وم٘م٤م

 سمـ ُمقؾمك اًمٜمقسمختل. (، احلًـ1/36ش: )ومرق اًمِمٞمٕم٦م. »طاًمٜمٌَّّل 
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 عكٝذتِٗ يف ختِ ايٓب٠ٛ:. 5

ّل »ي٘مقل اعمٚمٓمل:  ٤ٌمئٞم٦م َيزقمٛمقن أن قمٚمٞم٤ًّم ذيُؽ اًمٜمٌَّ ًِّ ٜمػ اًمذي ي٘م٤مُل هلؿ اًم واًمّمِّ

م قمٚمٞمف إذا يم٤من طمٞم٤ًّم، ومٚمام ُم٤مت وِرَث اًمٜمٌقة، ومٙم٤من ٟمٌٞم٤ًّم  ط ّل ُم٘مدَّ ذم اًمٜمٌقة، وأن اًمٜمٌَّ

 .(1)سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ڠوي٠مشمٞمف ضمؼميؾ ُيقطمك إًمٞمف 

أنَّ : ؾم٠ٌم زقمٛمف أنَّ قمٚمٞم٤ًّم يم٤من ٟمٌٞم٤ًّم، وذم شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل وٟم٘مؾ اًمٌٖمدادي قمـ اسمـ

 .(2)ؾم٠ٌم يم٤من يزقمؿ أن قمٚمًٞم٤م إًمف، وأٟمف ٟمٌل اسمـ

ّل  هؿ  طوًمٕمٚمٜم٤م ُمـ ظمالل ذًمؽ ٟمتٌلم أن اًمذيـ ىم٤مًمقا سمجقاز اًمٜمٌقة سَمٕمد اًمٜمٌَّ

ذًمؽ إمم اًم٘مقل سم٠مًمقِهٞم٦َّم قَمكم، وأٟمف مَل يٙمـ هٜم٤مك  اًمًٌئٞم٦م، وأهنؿ هؿ اًمذيـ اٟمت٘مٚمقا سمٕمد

ّل  قة سَمٕمد اًمٜمٌَّ ًمٖمػمه، وىم٤مًم٧م إظمرى  طىمًامن ُمـ اًمٖمالة أوضم٧ٌم أطمدمه٤م اًمٜمٌُّ

 .(3)طمزم.. ، يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ۵سم٤ِمًٕمقهٞم٦م ًمَٖمػم اهلل 

 :ڤِٗ يًصخاب١ طبُّ. 6

ر اًمٓمٕمـ ذم أب سمـ ؾَم٠ٌم يم٤من أول ُمـ أفْمٝمَ  اهلل أنَّ قمٌد»: ذيمر اًم٘مٛمل، واًمٜمقسمختل

 .(4)شسمٙمر وقمٛمر وقمثامن واًمّمح٤مسم٦م وشمؼمأ ُمٜمٝمؿ

: أنَّ َرضماًل يم٤من ي٠مي شاًمٓمٌ٘م٤مت»وشمديـ اًمًٌئٞم٦م ُمـ سمٕمده ِبذه اًمٕم٘مٞمدة، ومٗمل 

أَٟم٤م أشمٕمٚمؿ : إسمَراهٞمؿ اًمٜمَّخٕمل ومٞمتٕمٚمؿ ُمٜمف، ومَٞمًٛمع ىمقًُم٤م يذيمُرون أُمر قَمكم وقمثامن وم٘م٤مل

ضمؾ وأرى اًمٜم٤َّمس خمتٚمٗملم ذم أُْمر قمكم وقُمثامن، وم٠ًمل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل  ُمـ هذا اًمرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.233)ص ش: اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»( 1)

 (.2/183ج )ش: شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل»اعم٤مُم٘م٤مين، ( 2)

 (.4/183ج )ش: اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ واًمٜمحؾ»( 3)

 (.44: )ص شومرق اًمِمٞمٕم٦م»و (،21)ص ش: اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق»( 4)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .(2()1)أٟم٤م سم٠ًٌمي وٓ ُمرضمكء ُم٤م: قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل

قمكمٌّ أطم٥مَّ إزمَّ ُمـ أب سمٙمر وقمٛمر، وم٘م٤مل ًمف : وذم ٟمص آظمر أن رضماًل ىم٤مل إلسمراهٞمؿ

إسمراهٞمؿ أَُم٤م أن قمٚمٞم٤ًّم ًمقؾمٛمع يمالُمؽ ٕوضمع فمٝمرك، إذا يمٜمتؿ دم٤مًمًقٟمٜم٤م ِبذا ومال 

ًٓ  وضَم٤مء ذم أٟم٤ًمب .(3)دم٤مًمًقٟم٤م أشمقا قمٚمٞم٤ًّم  -ؾم٠ٌم ومٞمٝمؿ اسمـ-إذاف: أن رضم٤م

همتؿ هلذا..؟ أو: ي٠ًمًمقٟمف قمـ أب سمٙمر وقمٛمر! وم٘م٤مل  .(4)ىمد شمٗمرَّ

إين : دظمَؾ قَمغم قمكم ذم إُم٤مرشمف وم٘م٤مل (5)سمـ همٗمٚم٦م أن ؾمقيد»طمجر:  وذيمر اسمـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/275ش: )ـمٌ٘م٤مشمف»أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم ( 1)

اإلرضم٤مء ذم اًمٚمٖم٦م: اًمت٠مظمػم، وذم آصٓمالح شم٠مظمػم اًمٕمٛمؾ وإظمراضمف قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإليامن، ىم٤مل ( 2)

ِبذا آؾمؿ:.. ىمٞمؾ قمٜمٝمؿ ُمرضمئ٦م ٕهنؿ ىمدُمقا اًم٘مقل وأرضم١ما  اعمرضمئ٦م يمثػم ذم سمٞم٤من ؾم٥ٌم شمًٛمٞم٦م اسمـ

ق ُمتٕمددة خمتٚمٗم٦م ذم حتديد ُمٕمٜمك اإليامن، قمّده٤م إؿمٕمري أي أظمروه، وهؿ أىم٤ًمم وومر - اًمٕمٛمؾ

ذم اعم٘م٤مٓت اصمٜمك قمنم ومرىم٦م، وأؿمٝمرهؿ ومرىمت٤من: إومم ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء: وهؿ اًمذيـ يرون أن 

يزيد وٓ يٜم٘مص، وإقمامل اًمّم٤محل٦م صمٛمرات اإليامن  اإليامن إىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن وشمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م، ٓ

ذم سمٞم٤من هذا اعمذه٥م: واإليامن هق اإلىمـرار سم٤مًمٚم٤ًمن  - $ - اًمٓمح٤موي وذائٕمف، ىم٤مل اإلُم٤مم

ُمـ اًمنمع واًمٌٞم٤من يمٚمف طمؼ، واإليامن واطمد،  طاهلل  صح قمـ رؾمقل واًمتّمديؼ سم٤مجلٜم٤من، وُجٞمع ُم٤م

وأهـٚمف ذم أصٚمف ؾمقاء، واًمتـٗم٤موؾ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مخلِمٞم٦م واًمـتـ٘مك وخم٤مًمٗم٦م اهلقى، ُمالزُم٦م إومم )اًمٕم٘مٞمدة 

 ٚمٛملم: وهؿ اجلٝمٛمٞم٦م وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ ُمـ اعم٤مشمريدي٦م وإؿم٤مقمرة.اًمٓمح٤موي٦م(. اًمث٤مٟمٞم٦م ُمرضمئ٦م اعمتٙم

- سمـ قمٞم٤مض: أهـؾ اإلرضم٤مء اًمٗمْمٞمؾ وإًمٞمؽ ٟم٘مقٓت قمـ اًمًٚمػ شمٌلم ُمذهٌٝمؿ ذم اإليامن، ي٘مقل

ي٘مقًمقن: اإليامن ىمقل سمال قمٛمؾ، وشم٘مقل اجلٝمٛمٞم٦م: اإليامن اعمٕمروم٦م سمال ىمقل وٓ  -إرضم٤مء اًمٗم٘مٝم٤مء

سمـ اجلراح: ًمٞمس سملم  ويمٞمع روم٦م واًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، وي٘مقلقمٛمؾ، وي٘مقل أهؾ اًمًٜم٦م: اإليامن اعمٕم

اعمرضمئ٦م: اإلىمـرار  يمالم اجلٝمٛمٞم٦م واعمرضمئ٦م يمٌػم ومرق: ىم٤مًم٧م اجلٝمٛمٞم٦م: اإليامن اعمٕمروم٦م سم٤مًم٘مـٚمـ٥م، وىم٤مل

 (.2/182) ، اًمٓمؼمي:شِّتذي٥م أصم٤مر»سم٤مًمٚم٤ًمن، أي ُمع اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م. يٜمٔمر 

 (.6/192ش: )اًمٓمٌ٘م٤مت»ؾمٕمد ذم  (، واسمـ6/275ش: )ـمٌ٘م٤مشمف»أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم ( 3)

 (.382)ص ش: أٟم٤ًمب إذاف»اًمٌالذري، ( 4)

 = ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، ُمـ ُمذطم٩م، وًمد قم٤مم اًمٗمٞمؾ، وىمدم اعمديٜم٦م طملم دومٜمقا رؾمقلسمـ سمخٗمٚم٦م اجلٕمٗمل هق ؾمٕمٞمد( 5)
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سمِٜمٗمر يذيمرون أسم٤م سَمٙمر وقُمٛمر، يرون أٟمَّؽ شمْمٛمر هَلام ُمثؾ ذًمؽ، ُِمٜمٝمؿ  َُمررت

ُم٤مزم وهِلَذا اخلٌٞم٨م إؾمقد، : وم٘م٤مل قمكم -وُهق أول ُمـ أفْمَٝمر ذًمؽ-ؾَم٠ٌم  سمـ اهلل قمٌد

ه إمم  صُمؿَّ ىم٤مل، ُمٕم٤مَذ اهلل أن أْوٛمَر هلام إٓ احَلًـ اجلٛمٞمؾ، صُمؿ أرؾمؾ إمم اسمـ ؾم٠ٌم ومًػمَّ

أٓ : اعمدائـ، وهنض إمم اعمٜمؼم طمتك اضمتٛمع اًمٜم٤مس وم٠مصْمٜمك قمٚمٞمٝمام ظمػًما، صمؿ ىم٤مل

 ..(1)شقمٚمٞمٝمام إٓ ضمٚمدشمف طمد اعمٗمؽمي ُيٌٚمٖمٜمل قمـ أطمد يٗمْمٚمٜمل ٓ

أوشمك سَم٠مطمد  ٓ: أٟمَّف روى قمـ قمكِم سم٠مؾم٤مٟمٞمد ضَمٞمدة أٟمف ىم٤مل»: شمٞمٛمٞم٦م وي٘مقل اسمـ

ٚمٜمل قمغم أب سمٙمر وقمٛمر إٓ ضمٚمدشمف طمد اعمٗمؽمي ؾم٠ٌم عم٤م سمٚمٖمف  وىمد ـمٚم٥م اسمـ ،(2)شيٗمْمِّ

 .(3)قمٜمف ذًمؽ ًمٞم٘متٚمف ومٝمرب ُمٜمف

ٌُّقن أصح٤مب رؾمقلأنَّ اًمًٌئٞم٦َّم يم٤مٟمقا ي: وذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م إٓ ىمٚمٞماًل  طاهلل  ً

قا أيًْم٤م )سم٤مًمتؼمئ٦م(  .(4)ويٜمًٌقهنؿ إمم اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق ويتؼمأون ُمٜمٝمؿ، وًمذا ؾُمٛمُّ

ؿمؽَّ أن َهذا اًمذي ًم٘مٜمف  ٓ» :شطمريم٤مت اًمِمٞمٕم٦م اعمتٓمروملم»وي٘مقل ص٤مطم٥م 

ؾم٠ٌم وأوطمك سمف يَم٤من شمٓمقًرا ظمٓمػًما ذم اًمٜمَّٔمر إمم اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم، وُهؿ  اسمـ

ح٤مسم٦م ضُمٚم٦م اعمًُٚمٛملم، وأن دمرَُيٝمؿ إٟمَّام يم٤من شمِمجٞمًٕم٤م وطمًْم٤م قمغم متزيؼ ًم٤ٌِمس اًمّمَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ 81شمقذم ؾمٜم٦م وهق ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم، ٟمزل اًمٙمقوم٦م ىم٤مل قمٜمف اًمذه٥م: صم٘م٦م إُم٤مم زاهد ىمّقام،  =

 (.1/341ج )ش: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م»و (،1/412ج )ش: اًمٙم٤مؿمػ»ىمٌٚمٝم٤م سمًٜم٦م.  أو

(، واسمـ 1312ش: )اًمًٜم٦م»سمـ أمحد ذم  اهلل (، وقمٌد1219ش: )اًمًٜم٦م»أظمرضمف اسمـ أب قم٤مصؿ ذم ( 1)

. ڤ(، ُمـ ـمرق يمثػمة قمـ قمكم 44/365(، )31/383ش: )شم٤مريخ دُمِمؼ»قم٤ًميمر ذم 

 .(3/291ج )ش: ًم٤ًمن اعمٞمزان»

(، واسمـ 1312ش: )اًمًٜم٦م»سمـ أمحد ذم  اهلل (، وقمٌد1219ش: )اًمًٜم٦م»أظمرضمف اسمـ أب قم٤مصؿ ذم ( 2)

 .ڤ(، ُمـ ـمرق يمثػمة قمـ قمكم 44/365(، )31/383ش: )شم٤مريخ دُمِمؼ»قم٤ًميمر ذم 

 (.28/475ج )ش: اًمٗمت٤موى»( 3)

 (.6)ص ش: اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م»طمجر اهلٞمتٛمل،  اسمـ( 4)
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اهلٞم٦ٌم واجَلالل اًمذي أوٗم٤مه قمٚمٞمٝمؿ شَم٤مرخُيٝمؿ ذم اإِلؾْمالم، يم٤من ومتًح٤م ًمٚمٓمريِؼ ومَتٝمٞمًدا 

ٟمٚمحُٔمف ذم هذه اًمٓم٤َّمئٗم٦م اًمتل  عمـ مَل يتٛمٙمـ اإِلؾْمالم ذم ىمٚمٌف ًمَٞمٛمُرق ُمٜمف، وذًمؽ َُم٤م

 .(1)شٞمٛمف وُٟم٧ًٌم إًمٞمف وؾمٛمٞم٧م: اًمًٌئٞم٦ماشمٌَّٕم٧م شمَٕم٤مًم

 عكٝذتِٗ يف ايكشإٓ ايهشِٜ:. 7

ّل اًمٙمريؿ  دقمقى اًمًٌئٞم٦م وذم ُم٘مدُمتٝمؿ اسمـ يَمتؿ شمًٕم٦م أقمَِم٤مر  طؾم٠ٌم أنَّ اًمٜمٌَّ

 اًمقطمل وأهنؿ ىمد أـمٚمٕمقا قمغم ذًمؽ.

د ىم٤مل احلًَـ ـُ حمٛمَّ ُهديٜم٤م ًمقطمل وؾَّ قمٜمف اًمٜم٤َّمس : َي٘مقًُمقن» (2)سمـ احلٜمٗمٞم٦م: سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22هـ(: )ص 1373: طمريم٤مت اًمِمٞمٕم٦م اعمتٓمروملم. )ُمٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م اًمٕم٤مل اٟمٔمر حمٛمد ضم٤مسمر قمٌد( 1)

اإلُم٤مم، أسمق حمٛمد اهل٤مؿمٛمل. يم٤من أضمؾ إظمقيـ، وأومْمٚمٝمام. طمدث سمـ حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م  هق: احلًـ( 2)

وقمدة. روى قمٜمف: سمـ إيمقع، وأب ؾمٕمٞمد اخلدري،  قمـ: أسمٞمف، واسمـ قم٤ٌمس، وضم٤مسمر، وؾمٚمٛم٦م

سمـ قمٌٞمدة، وقمدة. ويم٤من ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمٌٞم٧م، وٟم٤مهٞمؽ أن  سمـ ديٜم٤مر، وُمقؾمك اًمزهري، وقمٛمر

سمـ حمٛمد، ُم٤م يم٤من  سمـ ديٜم٤مر ي٘مقل: ُم٤م رأي٧م أطمدا أقمٚمؿ سمام اظمتٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس ُمـ احلًـ قمٛمرو

ٝمؿ، زهريٙمؿ إٓ همالُم٤م ُمـ همٚمامٟمف. ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: ويم٤من ُمـ فمروم٤مء سمٜمل ه٤مؿمؿ، وأهؾ اًمٕم٘مؾ ُمٜم

سمـ  ويم٤من ي٘مدم قمغم أظمٞمف أب ه٤مؿمؿ ذم اًمٗمْمؾ واهلٞمئ٦م وهق أول ُمـ شمٙمٚمؿ ذم اإلرضم٤مء. ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م

ظمٞم٤مط: ُم٤مت ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م، أو ذم اًمتل ىمٌٚمٝم٤م. ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: اعمراد سم٤مإلرضم٤مء اًمذى شمٙمٚمؿ 

قمغم  سمـ حمٛمد ومٞمف همػم اإلرضم٤مء اًمذى يٕمٞمٌف أهؾ اًمًٜم٦م اعمتٕمٚمؼ سم٤مإليامن، وذًمؽ أٟمك وىمٗم٧م احلًـ

ًمف رم آظمره،  "اإليامن  "سمـ حمٛمد اعمذيمقر، أظمرضمف اسمـ أسمك قمٛمر اًمٕمدٟمك رم يمت٤مب  يمت٤مب احلًـ

سمـ حمٛمد ي٠مُمرٟمك أن  سمـ أيٛمـ، ىم٤مل: يم٤من احلًـ اًمقاطمد سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ قمٌد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ

اعمققمٔم٦م أىمرأ هذا اًمٙمت٤مب قمغم اًمٜم٤مس: أُم٤م سمٕمد، وم٢مٟم٤م ٟمقصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل... ومذيمر يمالُم٤م يمثػما رم 

واًمقصٞم٦م ًمٙمت٤مب اهلل، واشم٤ٌمع ُم٤م ومٞمف، وذيمر اقمت٘م٤مده، صمؿ ىم٤مل رم آظمره: وٟمقامم أسم٤م سمٙمر، وقمٛمر رى اهلل 

قمٜمٝمام، وٟمج٤مهد ومٞمٝمام، ٕهنام مل شم٘متتؾ قمٚمٞمٝمام إُم٦م، ومل شمِمؽ رم أُمرمه٤م، وٟمرضمكء ُمـ سمٕمدمه٤م ِمـ دظمؾ رم 

ى شمٙمٚمؿ ومٞمف احلًـ أٟمف يم٤من يرى قمدم اًم٘مٓمع اًمٗمتٜم٦م، ومٜمٙمؾ أُمرهؿ إمم اهلل... إمم آظمر يمالُمف. ومٛمٕمٜمك اًمذ

قمغم إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم اعم٘متتٚمتلم رم اًمٗمتٜم٦م سمٙمقٟمف خمٓمئ٤م أو ُمّمٞم٤ٌم، ويم٤من يرى أٟمف يرضمكء إُمر ومٞمٝمام، وأُم٤م 

 =ِّتذي٥م »اإلرضم٤مء اًمذى يتٕمٚمؼ سم٤مإليامن، ومٚمؿ يٕمرج قمٚمٞمف، ومال يٚمح٘مف سمذًمؽ قم٤مب، واهلل أقمٚمؿ. اهـ. يٜمٔمر 
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يمتؿ شمًٕم٦م أقمَِم٤مر اًمقطمل، وًمق يمتؿ  طاهلل  قمٜمْٝمؿ، وزقَمٛمقا أنَّ رؾمقل وقمٚمٍؿ ظَمٗمل

 {ڀ ڀ ڀڀ}ؿمٞمئ٤ًم ِم٤َّم أٟمزل قمٚمٞمف ًمٙمتؿ ؿم٠مَن اُمرأةِ َزيد، وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ط
سم٠من اًم٘مرآن ضمزء ُمـ شمًٕم٦م : ؾم٠ٌم زقمٛمف وضم٤مء ذم شمرُج٦م اسمـ ،(1)ش[1 ]ؾمقرة اًمتحريؿ:

 .(2)أقمِم٤مر، قِمٚمٛمٝم٤م قمٜمده

ٚايتٓاطخ اذتًٍٛ -8
(3) 

٤م اًمًٌئٞم٦م وم٢مٟمَّام دظمَٚم٧م ذم ُجٚم٦م احلٚمقًمِٞم٦َّم: ًم٘مقهل٤م سم٠منَّ  شومرق اًمٌٖمدادي»ضم٤مء ذم  : أُمَّ

سمـ  اهلل زقَمؿ قَمٌد ڤوعم٤ََّم ىمتؾ قمكم  ،(4)قمٚمٞم٤ًّم ص٤مر إهل٤ًم سمِحٚمقل روِح اإلًَمف ومٞمف

 .(6)طمٚم٧م ومٞمفيماَم يم٤من يزقُمؿ أنَّ روح اهلل  ،(5)ؾم٠ٌم أٟمَّف مَل يٛم٧م، وأنَّ ومٞمِف اجُلزء اإلهلل

ّل  ـْ َيزقمؿ أن روَح اًمُ٘مدس يم٤مٟم٧م ذم اًمٜمٌَّ ٌئٞم٦م وم٘مْد يَم٤من ومٞمٝمؿ ُم ًَّ ، يمام طأُم٤م ـَم٤مئٗم٦م اًم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 4/131، ًمٚمذهٌل: شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»(، و6/316ًمٚمٛمزي: )، شاًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل =

 (.2/321، ٓسمـ طمجر: )شِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، و5/328، ٓسمـ ؾمٕمد: )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»و

دار  –أب حمٛمد اعمٕمتززم، طم٘م٘مف: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اًمٓمٌٕم٦م: إومم  ، اسمـشهن٩م اًمٌالهم٦م»( 1)

 (.2/319اجلٞمؾ: )

سمـ ؾم٤ممل اهل٤مؿمٛمل، اًمٜم٤مذ: سمدون،  ، أسمق قمكم اعمرشم٣مشًمٜمّم٤مرى واعمجقس ذم اًمتِمٞمعأصمر اًمٞمٝمقد وا»( 2)

 اًمٓمٌٕم٦م إومم.

هؿ ُمـ يزقمٛمقن أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم طم٤مل سم٤معمخٚمقىم٤مت، وهؿ ومرق ؿمتك، وأول ُمـ أفمٝمر هذا ( 3)

، اعمذه٥م اًمرواومض، إذ زقمٛمقا أن اهلل شمٕم٤ممم طم٤مل ذم أئٛمتٝمؿ، وهذا ُمٕمت٘مد اعمتّمقوم٦م ذم أئٛمتٝمؿ

(. أُم٤م قم٘مٞمدة 73ش: )اقمت٘م٤مدات ومرق اعمًٚمٛملم واعمنميملم»و (،254ش: )اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»

 (.174اًمتٜم٤مؾمخ وم٘مد ؾمٌؼ سمٞم٤مهن٤م صـ )

 (.241(: )ص 1977، )ط سمػموت شاًمٗمرق سملم اًمٗمرق»( 4)

 (.34، ذيؾ يمت٤مب ذح اعمقاىمػ: )ص شاًمٗمرق اإِلؾْمالُمٞم٦م»( 5)

 – 1351، اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم )شرق اإِلؾْمالُمٞم٦ماًمٗم»اًمٌِمٌٞمٌم، ( 6)

 (.27(: )ص 1932
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، صمؿَّ اٟمتَ٘مٚم٧م إمم قمكم صُمؿَّ احلًـ صمؿ إمم احُلًلم، صمؿ ۴يم٤مَٟم٧م ذم قِمٞمًك 

 .(1)يمذًمؽ ذم إئٛم٦م

ٌئٞم٦م ُمـ يم٤من َي٘مقل»: ي٘مقل أسمق زهرة ًَّ ؿ ُمـ أن اإلًَمف طمؾَّ ذم قمكم، وُمٜمٝم: ُمـ اًم

د ومٞمف: ي٘مقل ًَّ  : وىم٤مل همػمه ،(2)شإن اإلًمف ىمد دم
ٍ
إنَّ اًمًٌئٞم٦م يم٤مٟم٧م شم٘مقل سمِحٚمقل ضمزء

د سمجًده وسمف يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م  .(3)إهلل ذم قمكم، وأٟمف احتَّ

واًمتٜم٤مؾمخ قمٜمدهؿ يْٕمٜمِل شمٜم٤مؾمخ اجلزء  ،(4)إذا يم٤من قم٤مُم٦م اًمًٌئٞم٦م ي٘مقًمقن سم٤مًمتٜم٤مؾمخ

هق اٟمت٘م٤مل هذا  أو ،(5)يمام طمٙم٤مه اًمِمٝمرؾمت٤مين ڤاإلهلل ذم إئٛم٦م سمٕمد قمكم 

 .(6)سمٜمقع ُمـ اًمتَّٜم٤مؾمخ ُمـ إُم٤مم إمم إَُم٤مم يمام ذيمره حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م اجُلزء اإلهلل

 اعتكادِٖ ايبذا٤:. 9

ٌئٞم٦م ي٘مقًمقن سمِذًمؽ زاقمٛملم أنَّ اهلل شمٌدو ًمف  -اًمٌداء–وُمـ قم٘م٤مئد اًمًٌئٞم٦م  ًَّ –واًم

إن َهذا يمالم » يمالم ىمري٥م ُمـ هذا، وىمد اؾمتٕمَٔمَٛمف اعمٚمٓمل وىَم٤مل: أو -اًمٌداوات

 .(7)شاؾْمَتجٞمز ذطَمف ذم يمت٤مب، وٓ أىمُدم قمغم اًمٜمُّٓمؼ سمف ٓ

٤م إصقُل واعمرشمٙمَزات اًمتل ىم٤مُم٧م  إن اعمت٠مُمؾ جلقاٟم٥م قم٘مٞمدة اًمًٌئٞم٦م جيُِد أهنَّ

٤ٌَمـمٜمٞم٦م ومٞمام سمٕمد، يم٤مإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمٕمٌٞمدي٦م واًم٘مراُمٓم٦م  قَمٚمٞمٝم٤م ؾم٤مئُر قم٘م٤مئد اًمِٗمرق واًم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/129سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد: اًمٌدء واًمت٤مريخ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك/سمٖمداد: )ج  ُمٓمٝمر( 1)

 (.65، حمٛمد أسمق زهرة، ُمٙمت٦ٌم أداب وُمٓمٌٕمتٝم٤م سم٤مجلامومػمت: )ص شاعمذاه٥م اإِلؾْمالُمٞم٦م»( 2)

 (41 -39ش: )ُمع اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م»د ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م، حمٛم( 3)

 (.5/129ج )ش: اًمٌدء واًمت٤مريخ»ـم٤مهر اعم٘مدد،  اسمـ( 4)

 (.156، 1/155ج )ش: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ»( 5)

 (.41)ص ش: ُمع اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م»( 6)

 (، ًمٚمٛمٚمٓمل.19)ص ش: اًمتٜمٌٞمف واًمرد»( 7)
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 .(1)اؿمتٓمُّقا ذم اًمٙمٗمر وطم٤مدوا قمـ اجل٤مّدةواًمٜمّمػمي٦م واًمدروز وهمػمه٤م ِمـ 

طَمٞم٨م ىم٤مل: إنَّ ُمٌدأ  $شمٞمٛمٞم٦م  َذيمره ؿَمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ يِمٝمد ًمذًمؽ ُم٤م

 .(2)سمـ ؾم٠ٌم اهلل اًمرومض إٟمَّام يم٤من ُمـ اًمزٟمديؼ قَمٌد

ٌئٞم٦َّم ُمـ اًمراومْم٦م ُيٜمًٌقن إمم قَمٌد» (:هـ276ىمتٞم٦ٌم )ت  وي٘مقل اسـم ًَّ  ،(3)شسـم ؾم٠ٌم اهلل اًم

 .(4)شسمـ ؾم٠ٌم ُمـ هُمالة اًمِمٞمٕم٦م و٤مل ُمْمؾ قمٌد»: ل وم٘مد ىم٤ملأُم٤م اإلُم٤مم اًمذهٌ

ؾم٠ٌم أؾمت٤مًذا ًمٙمؾ اًمِٗمرق إظمرى اًمتل فَمٝمرت ومٞمام سمٕمد  وسم٤مًمٗمٕمؾ وم٘مد أصٌح اسمـ

اُم٦م يمثػمة يم٤مخلَٓم٤َّمسمٞم٦م اًمتل  ُِمـ ظمالل إومٙم٤مر اعُمٚمحدة اًمتل ـمرطمٝم٤م، ومٔمَٝمَرت ومرق هدَّ

 واًمتحٚمؾ ُمـ يُمؾ رء.ادَّقم٧م أًمقهٞم٦م ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق، ودقم٧م أيًْم٤م إمم اإلسم٤مطمٞم٦م 

اح-ويم٤من ُمـ شمالُمذة َهذه اًمٗمرىم٦م  ذًمؽ اعمجقد احل٤مىمد قمغم اإِلؾْمالم  -ُمٞمٛمقن اًم٘مدَّ

اِح واسمٜمف  واعمًٚمٛملم، ومٙم٤مٟم٧م أن فَمٝمرت ُمـ شمٚمَ٘م٤مئف اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م قمغم يد اًم٘مدَّ

ٞمدي٦م سمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ اًمدوًم٦م اًمٕمٌ اهلل اًمذي ادَّقمك ٟمًٌتف إمم آل اًمٌٞم٧م، وأؾمس أطمٗم٤مده قمٌد

قن أواُِمَرهؿ ُمـ ُمٚمقيمٝم٤م ى ِب٤م اًم٘مراُمٓم٦م ومٙم٤مٟمقا يتٚم٘مُّ  .(5)ذم اعمٖمرب، واًمتل شم٘مقَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٗمرق »ـ ش اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ»ـ ش ٗمرقاًمٗمرق سملم اًم)»اٟمٔمر عمزيد اـمالع قمـ اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ( 1)

أصقل ُمذه٥م »ـ ش ومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م»ـ ش ومرق ُمٕم٤مسة»ـ ش أصقل وشم٤مريخ اًمٗمرق»ـ ش واًمٓمقائػ

وضم٤مء دور »ـ ش قم٘مٞمدة اًمدروز»ـ ش اًمٜمّمػمي٦م»ـ ش اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م قمؼم اًمت٤مريخ»ـ ش اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م

 ، وىمد ؾمٌؼ ذيمر شمٕمريٗم٤مت خمتٍمة هلذه اًمٗمرق.شاعمجقس

 (.483/ص 28)ج ش: اًمٗمت٤موى»( 2)

 (.267)ص  ، ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم:شاعمٕم٤مرف»( 3)

 (.1/339ش: )اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء»( 4)

سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م ـ رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ذم اًمٕم٘مٞمدة واعمذاه٥م  (، د/حمٛمد1/4ش: )قم٘مٞمدة اًمدروز»( 5)

 سمـ ؾمٕمقد اإِلؾْمالُمٞم٦م. اعمٕم٤مسة ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ومض وُمـ  $شمٞمٛمٞم٦م  سمؾ إن ؿمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ ٌئٞم٦م هؿ أصُؾ اًمرَّ ًَّ د أن اًم ُيقيمِّ

ومض ُِمـ »: ورائٝم٤م اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وُمـ طمذا طمذوه٤م: طمٞم٨م ي٘مقل إنَّ أصؾ اًمرَّ

ٟمديؼ، وأفمٝمر اًمٖمٚمقَّ ذم قمكم سمِدقمقى  اسمـ اعمُٜم٤موم٘ملم اًمزٟم٤مدىم٦م، وم٢مٟمف اسمتدقمف ؾم٠ٌم اًمزِّ

 .(1)شاإلُم٤مُم٦م واًمٜمصِّ قمٚمٞمف وادَّقمك اًمٕمّمٛم٦م ًمف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/435ش: )اًمٗمت٤موى»( 1)
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 هثاملطوب اهثا

 ڤ عثٌان شًن اهفتنْ يف ضبأ دًز ابن

 :ُٖا ستٛسٜٔ ع٢ً ايفت١ٓ ْاس إرنا٤ يف طبأ يكذ بشص دٚس ايٝٗٛدٟ ابٔ

 اًمِم٠من إمم ىمتٚمف ؿمٝمٞمًدا. طمتك آَل ، ڤيم٤مَن ُمٜمف ذم َزُمـ قمثامن  ُم٤م -

 ُمروًرا سم٤مدقم٤مء اًمٜمٌقة ًمف وإٟمتٝم٤مء سمت٠مًمٞمٝمف.، ڤوُم٤م يم٤من ُمٜمف ذم ظمالوَم٦ِم قمكم  -

 :ڤؾم٠ٌم ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م ذم ظمالوم٦م قمثامن  دور اسمـ(: أ
هٜم٤مك اًمَٕمديُد ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل هدت إطمداُث اًمت٤مرخيٞم٦َّم، واًمتل أشم٧م قمغم 

 طمتك شمٌٕمف ومئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس.حتريم٤مت إوّم٤مك إصمٞمؿ وَّتٓمٞمٓمف اعم٤ميمر 

ؾ إًمٞمف اًمِمٞمخ اًمٙمريؿ ؾُمٚمٞمامن اًمٕمقدة ُمـ ؾَمؼٍم هلَِذه  ودوٟمؽ ظمالص٦م ُم٤م شمقصَّ

ًمٕمٚمَّٝم٤م  (2)سمـ قمٛمر وهٜم٤م َٟم٠مي ًمرواي٦م ؾَمٞمػ: وم٘م٤مل (1)اًمرواي٤مت ومتحٞمص وَّتري٩ٍم هَل٤م

 شمِمِٗمل اًمٖمٚم٦َّم وشم٘ميض احل٤مضم٦م.

ؾم٠ٌم ُيقدًي٤م ُمـ سمـ  اهلل يم٤من قمٌد: قمـ ؾمٞمػ قمـ ؿمٞمقظمف ىم٤مل: وهذا ٟمص اًمرواي٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وُم٤م سمٕمده٤م(. 149)ص ش: سمـ ؾم٠ٌم وأصمره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م ذم صدر اإِلؾْمالم اهلل قمٌد»( 1)

، ويمت٤مب شاًمٗمتقح»، وي٘م٤مل: اًمْمٌل اًمٙمقذم ص٤مطم٥م يمت٤مب سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل إؾمٞمدي هق: ؾمٞمػ( 2)

سمـ أب ظم٤مًمد،  سمـ قمروة، وإؾمامقمٞمؾ وهمػم ذًمؽ. روى قمـ: ضم٤مسمر اجلٕمٗمل، وهِم٤مم، شاًمردة»

سمـ مح٤مد اًمٕمتٙمل،  سمـ قمٛمر، وـم٤مئٗم٦م يمٌػمة ُمـ اعمج٤مهٞمؾ وإظم٤ٌمريلم. روى قمٜمف: اًمٜمي اهلل وقمٌٞمد

سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم، وأسمق ُمٕمٛمر إؾمامقمٞمؾ اًم٘مٓمٞمٕمل،  سمـ إسمراهٞمؿ اًمزهري، وؿمٕمٞم٥م ويٕم٘مقب

، سمـ ُمٕملم: وٕمٞمػ احلدي٨م. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ُمؽموك سمـ اعمٖمٚمس، وآظمرون. ىم٤مل ُيٞمك وضم٤ٌمرة

سم٤مسم٦م اًمقاىمدي. وىم٤مل أسمق داود: ًمٞمس سمٌمء. وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: اِّتؿ سم٤مًمزٟمدىم٦م. ويمذا ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل. 

سمـ قمٛمر اًمْمٌل اِّتؿ سم٤مًمزٟمدىم٦م، وهق ؾم٤مىمط ذم رواي٦م احلدي٨م. وروى اسمـ  وىم٤مل احل٤ميمؿ: ؾمٞمػ

ْٚمٌس سْمـ قُمَٛمر وم٘م٤مل ومَ  سْمـ َُمِٕملم َوؾُمئِؾ: قمـ ؾمٞمػ طم٤ٌمن سم٢مؾمٜم٤مد أٟمف يم٤من يْمع احلدي٨م. ىم٤مل َُيْٞمك

 (.4/517)ش: اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل»(، 4/641) :، ًمٚمذهٌلششم٤مريخ اإِلؾْمالم»ظمػٌم ُمٜمف. 
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 معهم
ؾ ذم سمٚمدان اعمًُٚمٛملم ُي٤مول  أهؾ صٜمٕم٤مء أُمف ؾَمقداء وم٠مؾمٚمؿ زَُمـ قمثامن، صمؿ شَمٜم٘مَّ

٤مم، ومٚمؿ َي٘مدر قمغم ُم٤م ٌٍَمة صمؿ اًمُٙمقوم٦م صمؿَّ اًمِمَّ يريُد  َوالًمتٝمؿ، ومٌدأ سم٤محِلج٤مز، صمؿ اًم

: قِمٜمد أطمد ُِمـ أهؾ اًمِم٤مم، وم٠مظْمرضمقه طمتك أشمك ُِمٍم وم٤مقمتٛمَر ومِٞمٝمؿ، وم٘م٤مل هلؿ ومٞماَم ي٘مقل
ب سم٠من حمٛمًدا يرضمع! وىمد ىم٤مل اهلل  : ۵اًَمٕمج٥م ِِمَـّ يزقمؿ أن قمٞمًك يرضمع ويٙمذِّ

ٌد أطمؼ  ،[85 ]ؾمقرة اًم٘مّمص: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ} ومٛمحٛمَّ

ومُ٘مٌؾ ذًمؽ قَمٜمف ووَوع اًمرضمٕم٦م ومتٙمٚمٛمقا ومٞمٝم٤م، صمؿ ىَم٤مل هلؿ : سم٤مًمرضمقع ُمـ قمٞمًك، ىم٤مل

حمٛمُد : ؾ ٟمٌل ويص، ويم٤من قمكم ويص حمٛمد صمؿ ىم٤ملإٟمَّف يم٤من أًمػ ٟمٌل وًمٙم: سمٕمد ذًمؽ

أن قمثامن أظمذه٤م سمٖمػم طمؼ، : ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء وقمكمٌّ ظم٤مشمؿ إوصٞم٤مء، صمؿ ىم٤مل هلؿ سمٕمد ذًمؽ

 .(1)وم٤مهنْمقا ذم هذا إُمر ومحريمقه طاهلل  وهذا ويص رؾمقل

اسمدأوا سم٤مًمٓمٕمـ قمغم أُمَراِئٙمؿ، وأفْمٝمروا إُْمر سم٤معمٕمروف واًمٜمَّٝمل قمـ اعمُٜمٙمر 

د شمًتٛمٞمٚم ًَ قا اًمٜم٤مس، وادقمقهؿ إمم َهذا إُمر، وم٨ٌم ُدقم٤مشَمف ويم٤مشم٥م ُمـ يم٤من اؾْمتٗم

ِّ إمم ُم٤م قمٚمٞمف رأُيؿ، وأفْمَٝمروا إُمر سم٤معمٕمروف  ذم إُمّم٤مر ويم٤مشمٌقه، ودقمقا ذم اًمنِّ

 واًمٜمَّٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

وضَمٕمٚمقا يٙمتٌقن إمم إُْمّم٤مر سمٙمت٥م يْمٕمقهَن٤م ذم قمٞمقب وِِّٓتؿ ويٙم٤مشمٌٝمؿ 

يٙمت٥م أهؾ يمؾ ُِمٍم ُمٜمٝمؿ إمم ُِمٍم آظمر سماِم يّمٜمٕمقن ومٞم٘مرؤه إظمقاهنؿ سمٛمثؾ ذًمؽ، و

 ذم أُمّم٤مرهؿ، طمتك شمٜم٤مَوًمقا سمذًمؽ اعمديٜم٦م وأْوؾَمٕمقا 
ِ
أوًمئؽ ذم أُمّم٤مرهؿ وَه١ُمٓء

ُيٌدون، ومٞم٘مقل أهؾ  ئمٝمرون وُينون همػم ُم٤م إرض إذاقم٦م، وهؿ يريدوَن هَمػم ُم٤م

 إٓ أهؾ 
ِ
اعَمديٜم٦م وم٢مهنؿ ضم٤مءهؿ ذًمَؽ قمـ يمؾ ُِمٍم إٟم٤م ًمٗمل قم٤مومٞم٦م ِم٤َّم اسمتكم سمف َه١ُمٓء

 ُجٞمع إُمّم٤مر وم٘م٤مًمقا إٟم٤م ًمٗمل قم٤مومٞم٦م ِم٤م ومٞمف اًمٜم٤مس.

 ؟وىمد ضم٤مء إمم قُمثامن ُمـ ىم٤مًمقا: ي٤م أُمػَم اعم١مُمٜملم، أي٠مشمِٞمؽ قَمـ اًمٜم٤مس اًمذي َي٠مشمٞمٜم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/365(. اعمّمدر ٟمٗمًف: ج )4/379ج ) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 1)



 

 

074 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

الُم٦م، ىم٤مًمقا: وم٢مٟم٤َّم ىمد أشم٤مٟم٤م، وأظمؼموه سم٤مًمذي أؾم٘مٓمقا  واهلل ُم٤م ىم٤مل: ٓ ًَّ ضم٤مءين إٓ اًم

، ىم٤مًمقا: ُٟمِمػم قمٚمٞمؽ أن إًمٞمٝمؿ. ىم٤مل: وم٠مٟم تؿ ذيم٤مئل وؿُمٝمقد اعم١ُمُمٜملم وم٠مؿِمػموا قمكمَّ

ًٓ ِمَـّ شَمثؼ ِبؿ إمم إُمّم٤مر طَمتك يرضمٕمقا إًمٞمَؽ سم٠مظم٤ٌمِرهؿ.  شَمٌٕم٨م رضم٤م

ٚمَٛم٦م وم٠مرؾمٚمف إمم اًمٙمقوم٦م، وأرؾمؾ أؾَم٤مُم٦م ومدقم٤م حمٛمد ًْ سمـ زيد إمم اًمٌٍمة،  سمـ ُم

ًٓ  سمـ قمٛمر اهلل سمـ ي٤مه إمم ُمٍم، وأرؾمؾ قمٌد وأرؾَمؾ قمامرَ  ق رضم٤م ٤مم، وومرَّ إمم اًمِمَّ

٤م اًمٜم٤مس ُم٤مڤؾمقاهؿ ومرضمٕمقا ُجٞمًٕم٤م ىمٌؾ قمامر  أٟمٙمرٟم٤م ؿمٞمًئ٤م وٓ  ، ومَ٘م٤مًمقا: أُيُّ

أٟمٙمره أقمالم اعمًٚمٛملم وٓ قمقاُمٝمؿ، وىم٤مًمقا ُجٞمًٕم٤م: إُمر أُمر اعمًٚمٛملم إٓ أن 

 أُمراءهؿ ُي٘مًٓمقن سمٞمٜمَٝمؿ وي٘مقُمقن قمٚمٞمِٝمؿ.

ًرا طمتك فمٜمقا أٟمف ىمد اهم تٞمؾ، ومٚمؿ يٗم٤مضم٠مهؿ إٓ يمت٤مب ُمـ واؾمتٌٓم٠م اًمٜم٤مس قمامَّ

ًرا ىمد اؾمتامًمف ىمقٌم سمٛمٍم، وىمد اٟم٘مٓمٕمقا  سمـ ؾمٕمد اهلل قمٌد سمـ أب هح خيؼمهؿ أن قمامَّ

سمـ  سمـ محران، ويمٜم٤مٟم٦م ُمٚمجؿ، وؾمقدان سمـ اًمًقداء، وظم٤مًمد اسمـ اهلل إًمٞمف ومِٞمٝمؿ قمٌد

ظمٚمع  يريدوٟمف قمغم أن ي٘مقل سم٘مقهلؿ، يزقمٛمقن أن حمٛمدَّ ًا راضمع ويدقمقَٟمف إمم ،(1)سمنم

قمثامن، وخيؼموٟمف أن رأى أْهؾ اعمَديٜم٦م قمغم ُمثؾ رأُيؿ، وم٢من َرأى أُمػم اعم١مُمٜملم أن 

٤ٌَميٕمٝمؿ.  ي٠مذن زم ذم ىَمتٚمف وىمتٚمٝمؿ ىمٌؾ أن ي

أىْمتُٚمف وٓ  واهلل ٓ اهلل، ٓ أمِّ قمٌد ًَمٕمٛمري إٟمَّؽ جلريء ي٤م اسمـ: ومَٙمت٥م إًمٞمف قمثامن

٤مهؿ طمتك يٙمقن اهلل  مل  وُِمٜمف سمٛمـ أطم٥م، وَمدقمُٝمؿ ُم٤ميٜمتِ٘مَؿ ُِمٜمٝمؿ  ۵أٟمٙم٠مه َوٓ إيَّ

 .(2)خْيٚمٕمقا يًدا ُمـ ـم٤مقم٦م خيقوقا ويٚمٕمٌقا

سمـ ؾم٠ٌم وأشم٤ٌمقمف ُِمـ طَمقًمف هؿ  اهلل إذن، وم٤مًمِذي ئمٝمر ُمـ رواي٦م ؾمٞمػ أنَّ قمٌد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قم٤ًميمر. (، وشمٙمٛمٚمتٝم٤م ُمـ اسمـ4/341)ج  إمم هٜم٤م شمٜمتٝمل رواي٦م ؾمٞمػ قمٜمد اًمٓمؼمي:( 1)

وظم٤مص٦م إذا  ڤ هن٤مي٦م اًمرواي٦م ئمٝمر ٟمدم قمثامن (، وذم29/5ش: )شم٤مريخ دُمِمؼ»اسمـ قم٤ًميمر ذم ( 2)

 ًم٘مل ُمـ يثؼ سمف.
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
إيِدي اخلٗمٞم٦م اعمحريم٦م ًمٚمِٗمتٜم٦َم، واًمذيـ ضم٤مءت اًمرواي٤مت )اًمّمِحٞمَح٦م( سم٤مإلؿم٤مرة إًمٞمٝمؿ: 

ح ؿُمخ قصٝمؿ، قمغم أن ُهٜم٤مك أظم٤ٌمًرا ُُمتٜم٤مصمرة قمٜمَد طَمٞم٨م رؾمٛم٧م هٞمَٙمَٚمٝمؿ ومل شمقوِّ

 ؾَم٠ٌم ذم اًمِٗمتٜم٦م وشُمْم٤مف إمم ِرواي٦م ؾمٞمػ اًم٤ًمسم٘م٦م. اعم١مرظملم اًمالطمِ٘ملم شمٙمِِمُػ آصم٤مر اسمـ

ور اًمذي ىم٤مم سمِف اسمـ .. َوـم٤مف »: ؾم٠ٌم ذم اًمٗمتٜم٦م، وي٘مقل وم٢مِنَّ اسمـ قَم٤ًميمر ي١ميمد اًمدَّ

٦م وُيدظمؾ سمٞم ٜمٝمؿ اًمنم، وىَمد دظمؾ دُمِْمَؼ ًمَذًمؽ سمالد اعمًُٚمٛملم ًمٞمٚمِٗمَتٝمؿ قَمـ ـم٤مقم٦م إِئٛمَّ

ؾم٠ٌم هق اًمذي  ويِمػم اعم٘مريزي إمم أنَّ اسمـ (1).شڤسمـ قمٗم٤من  ذم زُمـ قُمثامن

 .(2)آصم٤مر اًمٗمتٜم٦م ود قمثامن طمتك ىمتؾ

 ..َصش يف طبأ : دٚس ابٔأًٚيا

ٞمقـمل قمـ ُمٍم  ًُّ ؾم٠ٌم  يٗمٞمد إٟمٙم٤مر أْهٚمٝم٤م قمغم اسمـ َُم٤م -ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة-وذم طمدي٨م اًم

 .(3)ڤُتتـ سمف سمنٌم يَمثػم، ويم٤من ذًمَؽ َُمٌدأ شم٠مًمٞمٌِٝمؿ قمغم قمثامن ذم اًمٌِداي٦م صُمؿ اومْ 

واًمذي َيٌدو أنَّ هذه أصَم٤مر ذم ُمٍْم اؾمتٚمَزُم٧م ضُمٝمًدا وََّتٓمٞمًٓم٤م يم٤من اعُمتآُمرون 

سمـ  يمثػم أن ُمـ أؾْم٤ٌمب ىمتؾ قمثامن قمزًمف قَمٛمرو ُيريمقن ظمٞمقـَمف، وم٘مد ذيمر اسمـ

ة قمٛمروأب اًمنح ُمٙم٤مٟمف، وذ اًمٕم٤مص قَمـ ُمٍم وشمقًمٞمتف ٓسْمـ سمـ اًمٕم٤مص  ًمَِؽ ًمِمدَّ

إٓ أنَّ هذا  ،(4)ؾمٕمد واٟمِمٖم٤مًمِف سم٤مًمٗمتقح وشمْمٞمٞمِ٘مف قمغم اخلقارج اعمٍميلم، وًملِم اسمـ

ٌَّف إًمٞمف اسمـ يمثػم وُهق يِمػم إمم أصمر اخلقارج اعمٍميلم ٟمِجُد ًمف سمٞم٤مًٟم٤م وَّتّمٞمًّم٤م  اًمذي ٟم

 ؾم٠ٌم وأشم٤ٌمقمف. يتٕمدى دائرة اسمـ وهذا اًمتخّمٞمص ٓ

ض ْٕهٚمِٝم٤م  أن اسْمـ»طَم٤مرصم٦م وأب قمثاَمن: ضم٤مء ذم رواَي٦م ِٕب  قداء عم٤َّم ىمدم ُِمٍم قمرَّ ًَّ اًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.29/3ش: )شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ»( 1)

 (.2/357ج )ش: اعمقاقمظ وآقمت٤ٌمر»( 2)

 (.2/165ج )ش: طمًـ اعمح٤مضة»( 3)

 (.7/186ج )ش: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 4)
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٘م٤مق وم٠مـْمَٛمٕمقه، وسمدأ وَمٓمٕمـ قمغم قَمٛمرو ض هَلؿ سم٤مًمِمِّ سمـ اًمٕم٤مص  سم٤مًمٙمٗمر وم٠مسمَٕمدوه، صمؿ قمرَّ

٠مًمقا اخلٚمٞمَٗم٦م أن ُيٕمٗمٝمؿ ُمٜمف، وُيقزم ىُمرؿمٞم٤ًّم  ڤ ًَ ك سمٕمًْم٤م ُمـ أهِؾ ُِمٍم، وم طمتك طَمرَّ

سمـ اًمٕم٤مص  ؾمٕمد قمغم اخلراج، وأسْم٘مك قمٛمرو ، وضَمٕمؾ اسمـُيًقي سمٞمٜمٝمؿ! وم٠مضم٤مب قمثامن

قمغم احَلرب ومل يٕمزًمف، صمؿ ؾَمٕمقا سملم اًمرضمٚملم ويمت٥م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام إمم قمْثامن  ڤ

وي٠ًمًمقا  ڤسمـ اًمٕم٤مص  سم٤مًمذي سمٚمَٖمف قمـ ص٤مطمٌف وريمٌقا هؿ ًمٞمًتٕمٗمقا ُمـ قمٛمرو

 .(2)شوراءه٤م ويم٠مٟمف ُمدرك أن وراء إيمٛم٦م ُم٤م (1)ؾمٕمًدا وم٠مقمٗم٤مهؿ

قداء عم٤م ظَمرج إمم ُمٍَم َٟمزل قمغم يمٜم٤َمٟم٦م أن اسمـ»: ذهٌلوذيمر اًم ًَّ ة  اًم سمـ سمنِم َُمرَّ

ة، واٟم٘مٓمع إمم اًمَٖم٤موم٘مل ومٙمٚمَّٛمف وأـم٤مف سمف ظَم٤مًمد وقمغم ؾمقدان سمـ  سمـ محران َُمرَّ

رزيـ وأؿم٤ٌمه هَلؿ، ومٍمف هلؿ اًمَ٘مقل وَمٚمؿ جيْدهؿ جُيٞمٌقن  اهلل اسمـ ُمٚمجؿ وقمٌد

٤ٌَمب اًمٕمرِب وطم: اًمقصٞم٦م، وم٘م٤مل جرهؿ وًَمًٜم٤م ُمـ رضم٤مًمِف، وم٠مروه أٟمَّٙمؿ قَمٚمٞمٙمؿ سم

شمزرقُمقن وٓ شمزرقُمقا اًمٕم٤مم ؿمٞمًئ٤م، طمتَّك شمٜمٙمن ُمٍم ومٜمَِمٙمقه إمم قمْثامن ومٞمٕمزًمف 

قَمٜمٙمؿ، وٟم٠ًمل ُمـ هق أْوٕمػ ُمٜمف وٟمْخٚمقا سماَم ٟمريد، ٟمٔمٝمر إُمر سم٤معمَٕمروف واًمٜمَّٝمل 

ِف وظَمرضمقا أُمرهؿ سم سمـ أب طمذيٗم٦م، وومٕمٚمقا َُم٤م قمـ اعمُٜمٙمر، ويم٤من أهقُمٝمؿ ًمذًمؽ حمٛمد

وُمًتٕمٗمٞمٜمف ُمٜمٝمؿ وُمٓم٤مًمٌلم سم٤مسمـ أِب  ڤسمـ اًمٕم٤مص  ؿم٤ميملم إمم قمثامن قمٛمرو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /أ(.124)ص ش: شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ»قم٤ًميمر،  اسمـ( 1)

سمـ اًمٕم٤مص سمٕمد أن ىمدم قمٚمٞمف اعمديٜم٦م، ىم٤مل قمثامن:  ار اًمذي ضمرى سمٞمٜمف وسملم قمٛمروي١ميمد هذا: احلق( 2)

يمٜم٧م ُمٜمذ وًمٞمتٝمؿ أُجع أُمًرا وٓ رأًي٤م ُمٜمل ُمٜمذ  اهلل؟ ىم٤مل: واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م ؿم٠مٟمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد ُم٤م

يمرهقين، وُم٤م أدري ُمـ أيـ أشمٞم٧م؟ وم٘م٤مل قمثامن: وًمٙمٜمل أدري ًم٘مد دٟم٤م أُمر هق اًمذي يمٜم٧م أطمذره، 

سمد عم٤م هق يم٤مئـ أن يٙمقن...  وًم٘مد ضم٤مءين ٟمٗمر ُمـ ريم٥م شمردد قمٜمٝمؿ قمٛمر ويمرهٝمؿ، أٓ وإٟمف ٓ

/أ(، وهذه اًمرواي٦م ـ اًمتل يِمٙمؾ احلقار ضمزًءا ُمٜمٝم٤م ـ شمٓمٚمٕمٜم٤م قمغم طم٘مٞم٘م٦م 124)ص ش: شم٤مريخ دُمِمؼ»

اعم١ماُمرة، يمام شُمٌلم قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م وأؾمٚمقب اعمٕم٤مُمٚم٦م سملم اًمّمح٤مسم٦م وهق أُمر شمِمتط اًمرواي٤مت 

 (.152)صـ ش: سمـ ؾم٠ٌم وأصمره ذم ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م اهلل قمٌد»إظمرى ذم شم٠مويٚمف!!. 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ه قمغم اخلراج وشمرك قمٛمرو قمغم اًمّمال ة،  ڤسمـ اًمٕم٤مص  َهح ُمٙم٤مٟمف، وم٠مىمرَّ

ومٛمِمك سمٞمٜمَُٝمام ؾمقدان ويمٜم٤مٟم٦م وظم٤مِرضم٦م وأهمروا سمٞمٜمٝمام طمتك يمت٥م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام 

 .(1)شحسمٚمٖمف إمم قمثامن وَمجٛمع ُمٍم يمٚمٝم٤م ٓسمـ أب ه ُم٤م

ّٝاثا  :ٚايبصش٠ ايصاّ يف طبأ : دٚس ابْٔ

تٓمْع قَمغم َرء ِم٤َّم أراد وأظمَرضَمف أهٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ًْ وًمَذًمؽ مَل يٙمـ ُِمـ سملم  ،(2)ومٗمل اًمِم٤مم مل ي

٤مم  ڤاعمُح٤مِسيـ ًمٕمثامن  ٤م اًمٌٍمة وم٘مد  -ومٞمام أقمٚمؿ-ُج٤مقَم٦م شمدقمك سم٠مهؾ اًمِمَّ أُمَّ

ـُ  ْح هَلؿ  ٟمزهل٤م اسم ض ٕهٚمٝم٤م ومل يٍمِّ وم٘مٌٚمقا ُمٜمف، واؾمتَٕمَٔمٛمقه ويم٤مد إُمر ؾم٠ٌم وقمرَّ

ٌَّف ًمف وم٠مظمرضمف سمٕمد أن ؾَم٠مًمف (3)سمـ قم٤مُمر اهلل يًتْٗمِحؾ ومٞمٝم٤م، إٓ أنَّ واًمٞمٝم٤م اًمَٗمٓمـ قمٌد : شمٜمَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/123ش: )شم٤مريخ اإِلؾْمالم»( 1)

 (4/341) ش:اًمٓمؼمي»( 2)

سمـ ىميص، إُمػم،  سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ طمٌٞم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ يُمَرْيزِ  سمـ قم٤مُمر اهلل هق: قمٌد( 3)

ّل  دأسمق قمٌ وروى قمٜمف  - ط-اًمرمحـ اًم٘مرر، اًمٕمٌِمٛمل، اًمذي اومتتح إىمٚمٞمؿ ظمراؾم٤من. رأى اًمٜمٌَّ

 - ط-اهلل  وهق اسمـ ظم٤مل قمثامن، وأسمقه قم٤مُمر: هق اسمـ قمٛم٦م رؾمقل». ُمـ ىمتؾ دون ُم٤مًمف »طمديث٤م ذم: 

اعمٓمٚم٥م. وزم اًمٌٍمة ًمٕمثامن، صمؿ وومد قمغم ُمٕم٤موي٦م، ومزوضمف سم٤مسمٜمتف هٜمد، وداره  اًمٌٞمْم٤مء سمٜم٧م قمٌد

سمـ سمٙم٤مر: اؾمتٕمٛمؾ قمثامن قمغم اًمٌٍمة اسمـ قم٤مُمر،  سم٤محلقيرة: هل دار اسمـ احلرؾمت٤مين. ىم٤مل اًمزسمػم سمدُمِمؼ

وقمزل أسم٤م ُمقؾمك. وم٘م٤مل أسمق ُمقؾمك: ىمد أشم٤ميمؿ ومتك ُمـ ىمريش، يمريؿ إُمٝم٤مت واًمٕمامت واخل٤مٓت، 

ي٘مقل سم٤معم٤مل ومٞمٙمؿ هٙمذا وهٙمذا. وهق اًمذي دقم٤م ـمٚمح٦م واًمزسمػم إمم اًمٌٍمة، وىم٤مل: إن زم ومٞمٝم٤م 

٤مئع. وهق اًمذي اومتتح ظمراؾم٤من، وىمتؾ يمنى ذم وٓيتف، وأطمرم ُمـ ٟمٞم٤ًمسمقر ؿمٙمرا هلل، وقمٛمؾ صٜم

اًمً٘م٤مي٤مت سمٕمروم٦م، ويم٤من ؾمخٞم٤م يمريام. ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: أؾمٚمؿ أسمقه قم٤مُمر يقم اًمٗمتح، وسم٘مل إمم زُمـ 

 اهلل اهلل وهق وازم اًمٌٍمة. وىمٞمؾ: وًمد قمٌد قمثامن، وقم٘مٌف سم٤مًمٌٍمة واًمِم٤مم يمثػم. ىمدم قمغم وًمده قمٌد

اهلل ُمٕمتٛمرا قمٛمرة اًم٘مْم٤مء، محؾ إًمٞمف اسمـ قم٤مُمر وهق اسمـ صمالث ؾمٜملم،  سمٕمد اهلجرة، ومٚمام ىمدم رؾمقل

ّل  ومحٜمٙمف، ووًمد ًمف قمٌد  - ط-اًمرمحـ وهق اسمـ صمالث قمنمة ؾمٜم٦م. وأُم٤م اسمـ ُمٜمدة، وم٘م٤مل: شمقذم اًمٜمٌَّ

 اًمٓمٌ٘م٤مت»(، 3/1732) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»وٓسمـ قم٤مُمر صمالث قمنمة ؾمٜم٦م. يٜمٔمر 

 (.3/18) ، ًمٚمذهٌل:شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»(، 5/44، ٓسمـ ؾمٕمد: )شاًمٙمؼمى
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: وم٠مظمؼمه أٟمف رضمٌؾ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب رهم٥م ذم اإِلؾْمالم وذم ضمقاره، ومردَّ قمٚمٞمف ؟أْٟم٧م ُم٤م
 .(2)ٝم٤م وم٘مّمد ُمٍمويمذًمؽ اًمٙمقوم٦م وم٘مد ُأظمرج ُمٜم (1)يٌٚمٖمٜمل ذًمؽ، اظمرج قمٜمل ُم٤م

ـْ ًمِٞمٛمٜمع ُمـ شم٠مصمِػمه ومٞمٝماَم  ًمٙمـ إظمراج اسمـ ؾم٠ٌم ُمـ اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م، مل يٙم

ؾم٠ٌم  واؾْمتداُم٦م اًمٕمالىَم٦م ُمع قمٜم٤مس اًمٗمتٜم٦م: وًمِذًمؽ يم٤مٟم٧م اعمُٙم٤مشم٤ٌمت ضم٤مرَي٦م سملم اسمـ

 .(3)وسملَم أهؾ اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م، ويم٤مٟم٧م اًمرضم٤مل َّتتٚمػ سمٞمٜمٝمؿ

يم٥م اعمح٤مِس ًمُٕمثامن وأدَّت هذه اعمٙم٤مشم٤ٌمُت أدواَره٤م، ومٙم٤من   ڤُمـ سملم اًمرَّ

 ريم٥ٌم ُمـ اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م )يمام ؾمٞم٠مي سمٞم٤مٟمف إن ؿَم٤مء اهلل(.

َٓتصاُعثايّجا:  ًِذ ايفت  :ڤٝف١ ١ َٚكتٌ ارت

ٜم٦م اًمتل شَمٙم٤مشم٥م ومٞمَٝم٤م اعمُٜمحرومقن قمـ قمثامن  هـ34ودظمٚم٧م ؾمٜم٦م  ًَّ  ڤوهل اًم

ؤؾم٤مء ،(4)عمٜم٤مفمرشمف َُمٗمتقًٟم٤م  إٓ ُمٜمزوقًم٤م أو وشَمٙم٤مصمٗم٧م إطْمَداث، وم٤مًمُٙمقوم٦م َّتٚمق ُمـ اًمرُّ

ويثُقب  ؟ڤومٞمدظُمؾ اعمًجد ُمٜم٤مدًي٤م سمِخٚمع قمثامن  (5)سمـ ىمٞمس وخيرج ومٞمٝم٤م َيزيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/326اعمّمدر ٟمٗمًف: )( 1)

 (.4/326اعمرضمع ٟمٗمًف: )( 2)

 (.4/327اعمرضمع ٟمٗمًف: )( 3)

 (.4/331ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 4)

ًمٕم٤مص قمغم سمـ ا سمـ ىمٞمس وإؿمؽم يم٤من ىمد وومد ؾمٕمٞمد اهلل اعم٤مًم٘مل إٟمدًمز: ذيمر ظمؼم يِزيد ىم٤مل أسمق قمٌد( 5)

، وىمٌؾ خمرج ؾمٕمٞمد ُمـ اًمٙمقوم٦م سمًٜم٦م ڤؾمٜم٦م إطمدى قمنم ُمـ إُم٤مرة قمثامن  ڤقمثامن 

سمـ ىمٞمس  سمـ ىمٞمس قمغم اًمري، ويم٤من يزيد سمـ ىمّمٕمغم أذرسمٞمج٤من وؾمٕمٞمد وسمٕمض أظمرى سمٕم٨م إؿمٕم٨م

سمـ  سمـ إىمرع، وقمغم ُم٤مه ُم٤مًمؽ قمغم مهذان، ومٕمزل وضمٕمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمًػم اًمٕمجكم وقمغم أصٌٝم٤من اًم٤ًمئ٥م

اهلل قمغم ىمرىمٞمًٞم٤مء،  سمـ قمٌد سمـ ؾمالُم٦م اجلذاُمل، ويم٤من ضمرير قمل، وقمغم اعمقصؾ طمٙمٞمؿطمٌٞم٥م اًمػمسمق

سمـ اًمٜمٝم٤مس وظمٚم٧م  سمـ قمٛمرو، وقمغم طمٚمقان قمتٞم٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م قمغم اًم٤ٌمب، وقمغم احلرب اًم٘مٕم٘م٤مع وؾمٚمامن

... صمؿ ڤاًمٙمقوم٦م ُمـ اًمرؤؾم٤مء إٓ ُمٜمزوع أو ُمٗمتقن، ومخرج يزيد إسمـ ىمٞمس وهق يريد ظمٚمع قمثامن 

 (.72)ص: ش: اًمتٛمٝمٞمد واًمٌٞم٤من ذم ُم٘متؾ اًمِمٝمٞمد قمثامن»إصمر. يٜمٔمر  ذيمر ٟمحق هذا
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 اًمًقداء يٙم٤مشمٌٝمؿ، ويٜمٙمر اًمٕم٤مرومقن ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م قمٚمٞمٝمؿ. إًمٞمف أصح٤مسمف ِمَـّ يم٤من اسمـ

َواهللِ  هٞمَٝم٤مت ٓ»: سم٤مًمٖمقهَم٤مء، وم٘م٤مل (1)ڤسمـ قمٛمرو  وىمد وصٗمٝمؿ اًمَ٘مٕم٘م٤معُ 

 .(2)شقهم٤مء إٓ اعمَنمومٞم٦َّمشَمًٙمـ اًمٖمَ  ٓ

ر اًمُٙمت٥م قمغم أًمًٜم٦م اًمّمح٤مسم٦م  -ورسمام همػمه٤م-وذم ُمٍم  سم٘متؾ  ڤشُمزوَّ

ـُ ذم أىم٤مًمٞمؿ اخِلالوم٦م هي٤من اًمٜم٤مِر ذم اهلِمٞمؿ، ويمت٥م  ،(3)ڤقمثامن  وؾم٤مرت اًمِٗمت

إمم أهؾ إُمّم٤مر، ومٝمزت يمٚمامشمف ُمِم٤مقِمَرهؿ، ورسمام أسمٙم٧م اًمٙمثػَِم  ڤقمثامن 

ض سمنِمُِمٜمٝمؿ، وأدرك اًمٜم٤مس أن إ  .(4)ُم٦م شمتَٛمخَّ

ًمِف أن ُيقاومقه ، ڤواؾمتٚمزم هذا ظمٓمَقًة أظْمرى َي٘مقم ِِب٤م قُمثامن  وم٠مرؾمَؾ إمم قمامَّ

 سمـ وؾَمٕمٞمد ،(5)ڤسمـ أب ؾمٗمٞم٤من  ذم اعمَقؾمؿ ومحي إًمٞمِف ُُمٕم٤موي٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ قمٛمر  ، أظمق قم٤مصؿ )ىم٤مئد يمتٞم٦ٌم إهقال( ذيمره ؾمٞمػڤاًمتٛمٞمٛمل سمـ قمٛمرو  هق: اًم٘مٕم٘م٤مع( 1)

قم٤ًميمر: ي٘م٤مل إن ًمف صحٌف  ، وىم٤مل اسمـملسو هيلع هللا ىلصذم اًمّمح٤مسم٦م وروى قمٜمف أٟمف ىم٤مل ؿمٝمدت ووم٤مة اًمرؾمقل 

د اًمِمجٕم٤من اًمٗمرؾم٤من طمتك روى قمـ أب سمٙمر أٟمف ىم٤مل: صقت اًم٘مٕم٘م٤مع ذم اجلٞمش ظمػم ُمـ وهق أطم

ويم٤من رؾمقًمف إمم ـمٚمح٦م واًمزسمػم وأم  ڤأًمػ رضمؾ وًمف سمالء ذم اًم٘م٤مدؾمٞم٦م، ؿمٝمد اجلٛمؾ ُمع قمكم 

ؿمخًّم٤م طم٘مٞم٘مٞم٤ًّم!.  سمـ قمٛمر ٓ ُمّمٚمًح٤م وهق قمٜمد اًمٕمًٙمري ُمـ خمتٚمٗم٤مت ؾمٞمػ ڤاعم١مُمٜملم 

 (،3/239) ، ٓسمـ طمجر:شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»و (،4/419ش: )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»

 (.117)ص  ش:سمـ ؾم٠ٌم اهلل قمٌد»(، 6/48ش: )إقمالم»و

 (.332ـ4/331اعمّمدر ٟمٗمًف ج: )( 2)

سمـ إؾمح٤مق قمـ  ضمرير قمٚمٞمف رمح٦م اهلل ُمـ ـمريؼ حمٛمد (، ٟم٘مؾ اسمـ7/192ج )ش: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 3)

يٜم٦م ي٠مُمرون اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مدوم قمغم قمثامن يمتٌقا إمم أوم٤مق ُمـ اعمد ڤقمٛمف: أن اًمّمح٤مسم٦م 

. ڤيمثػم: ٟمٗمك ذًمؽ وىم٤مل: إن هذا يمذب قمغم اًمّمح٤مسم٦م  (. إٓ أن اسمـ367ًمٞم٘م٤مشمٚمقه: )ج

 (.7/192ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»

 (.4/342ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 4)

ٌْد ُمٜم٤مف، َأسُمق  ٌْد ؿمٛمسسمـ قمَ  سمـ أُمٞم٦م سمـ طمرب ، واؾمٛمف صخرسمـ َأب ؾمٗمٞم٤من هق: ُمٕم٤موي٦م( 5) سْمـ قَم

ٌْد  =سْمـ قمٌد ؿمٛمس، وهق وأسمقه ُمـ  سْمـ رسمٞمٕم٦م اًمرمحـ اًم٘مرر إَُُمِقي وأُمف هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم قَم



 

 

080 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

سمـ أب  سمـ ؾمٕمد اهلل قَم٤مُمر، وقمٌد سمـ اهلل سْمـ اًمَٕم٤مص، وقمٌد وقمٛمرو ،(1)اًمٕم٤مص

ؿ -٤مس وُم٤م ؿمٙمقا سمِف إًمٞمف، وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ وأظمؼمهؿ سمام صٜمَع اًمٜمَّ ، ڤهح  ٕهنَّ

 :أن جَيتٝمدوا ذم آرائٝمؿ ويِمػموا قمٚمٞمف ومٙم٤من -وزَراؤه وٟمّمَح٤مؤه
أن َي٠مُمر اًمٜم٤َّمس سم٤مجِلٝم٤مد وجَيٛمٝمَرهؿ ذم اعمٖم٤مزي طمتك : قم٤مُمر رأي اسمـ -1

 يتٕمدى هّؿ أطمدهؿ ىمٛمؾ ومروه، ودسمرة داسمتف. ٓ

ًمف قمغم ڤوأؿم٤مر قمٚمٞمف ُمٕم٤موي٦م  -2 ضمالن  سم٠من َيرد قمامَّ اًمٙمَٗم٤مي٦م عم٤م ىمٌٚمٝمؿ واًمرَّ

 سمٜم٤مطمٞمتٞمٝمام. أقمٚمؿ

ق  ڤسمـ اًمٕم٤مص  أُم٤م ؾمٕمٞمد -3  ومٞمتٗمرَّ
ِ
ومٙم٤من رأيف أن َي٘متؾ ىَم٤مدة َه١ُمٓء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمًٚمٛم٦م اًمٗمتح، وىمٞمؾ: أٟمف أؾمٚمؿ زُمـ احلديٌٞم٦م. وروي قمٜمف أٟمف يَم٤مَن ي٘مقل: ًم٘مد أؾمٚمٛم٧م ذِم قُمَٛمرة  =

ىمٓمٕمٜم٤م قمٜمؽ اًم٘مقت. صمؿ أىمره اًم٘مْمٞم٦م وًمٙمـ يمٜم٧م أظم٤مف أن أظمرج، ويم٤مٟم٧م أُمل شم٘مقل: إن ظمرضم٧م 

سمـ إؾمح٤مق: يَم٤مَن ُمٕم٤موي٦م أُمػما قمنميـ ؾمٜم٦م وظمٚمٞمٗم٦م  قمثامن، ووزم اخلالوم٦م قمنميـ ؾمٜم٦م. َوىَم٤مل حمٛمد

ْٞم٨ِم  قمنميـ ؾمٜم٦م. ىم٤مل َُيَْٞمك ـِ اًمٚمَّ ، قَم ـُ سُمَٙمػْمٍ سْمـ ؾمٕمد: شمقذم ذِم رضم٥م ٕرسمع ًمٞم٤مل سم٘ملم ُمٜمف ؾمٜم٦م  سْم

ٜم٦م ؾمتلم، ويم٤مٟم٧م ظمالومتف شمًع قمنمة ؾمٜم٦م سْمـ ُمًٚمؿ: ُم٤مت ذِم رضم٥م ؾم ؾمتلم. َوىَم٤مل اًمقًمٞمد

وٟمّمٗم٤م. َوىَم٤مل همػمه: شمقذم سمدُمِمؼ يقم اخلٛمٞمس ًمثامن سم٘ملم ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م شمًع ومخًلم، وهق اسْمـ 

٤م. وىِمٞمَؾ: ُم٤مت اصمٜمتلم وصمامٟملم، ويم٤مٟم٧م ظمالومتف ؾمٜم٦م شمًع قمنمة ؾمٜم٦م وصمالصم٦م أؿمٝمر وقمنميـ يقُمَ 

: ، ًمٚمٛمزيشاًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملِّتذي٥م »وهق اسْمـ صمامن وؾمٌٕملم، وىمٞمؾ: اسْمـ ؾم٧م وصمامٟملم. 

 (.3/119) :، ًمٚمذهٌلشؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»و (،28/176)

سمـ قمٌد ُمٜم٤مف، إُمقي اًم٘مرر، صح٤مب  اًمِمٛمس سمـ قمٌد سمـ أُمٞم٦م سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص هق: ؾمٕمٞمد( 1)

امن اًمٙمقوم٦م، وزم اعمديٜم٦م ، ووٓه قمثڤسمـ اخلٓم٤مب  ُمـ إُمراء اًمقٓة اًمٗم٤محتلم، رب ذم طمجر قمٛمر

همػم ُمرة عمٕم٤موي٦م، وىمد اقمتزل اًمٗمتٜم٦م وم٠مطمًـ، وعم٤م يم٤من قمغم اًمٙمقوم٦م، همزا ـمؼمؾمت٤من وم٤مومتتحٝم٤م. روى قمـ 

ّل  سمـ  اهلل سمـ قمٌد ، وقمٜمف اسمٜم٤مه قمٛمر وُيٞمك، وؾم٤مملڤُمرؾمال وقمـ قمٛمر وقمثامن وقم٤مئِم٦م  طاًمٜمٌَّ

ًمٙمت٤مسم٦م  ڤٟمدسمف قمثامن  سمـ اًمٕم٤مص أطمد ُمـ سمـ اًمزسمػم وهمػمهؿ، وىمد يم٤من ؾمٕمٞمد قمٛمر وقمروة

 3/444) ، ًمٚمذهٌل:شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء». يٜمٔمر طاعمّمحػ ًمٗمّم٤مطمتف وؿمٌف هلجتف سمٚمٝمج٦م اًمرؾمقل 

 (.4/48) ٓسمـ طمجر:، شِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»(، و449 –
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صمقن سمام ينسمف إًمٞمٝمؿ،  ٦م اًمذيـ يتحدَّ أْذٟم٤مِبؿ، وم٤مُٕمُر يّمٜمع سمٍن وٓ َذٟم٥م ًمٚمٕم٤مُمَّ

 ـمٛمع.أب هح( أن يٚمجٛمٝمؿ سم٤معم٤مل ًمٞمٕمٓمػ قمٚمٞمٝمؿ، ومٝمؿ أهؾ  وأؿم٤مر قمٚمٞمف )اسمـ

إٟمَّؽ ىمد َريم٧ٌم اًمٜم٤مس : وم٘م٤مل ًمف ڤسْمـ اًمَٕم٤مص  وضم٤مء دور قمٛمرو -4

َـّ قمثامن  ُم٤م أن هذا ُهق اجلد  ڤَيٙمرهقن، وم٤مقمتزم أن شمٕمتدل وإٓ وم٤مقمتزل، وفم

ق اًم٘مقم قمٜمف أؿم٤مَر قمٚمٞمف قمٛمرو   ،(1)أنَّ هذا ًمٞمس هق رأيف ڤُمٜمُف، طمتك إذا شمَٗمرَّ

ا، وذًمؽ  ومٞم٘مقد إًمٞمف ظمػًما أووإٟمَّام أراد أن يٌٚمغ اًم٘مقم ىمقًُمف ومٞمثُِ٘مقا سمف  يٍمف قمٜمف ذًّ

 .(2)ًمٔمٜمف أن اخلؼم ؾمٞمٌٚمٖمٝمؿ

ة إومم-وأطم٤مط اًمثقار سم٤معمديٜم٦م  ُُمٔمٝمريـ إُمر سم٤معمٕمروف، وهؿ يريدون  -ًمٚمٛمرَّ

أُمقًرا ىمد زرقمقه٤م ذم ىُمٚمقب اًمٜم٤مس، طمتَّك يرضمٕمقا إًَمٞمٝمؿ  ڤأن يذيمروا ًمٕمثامن 

 ڤوىمد شمَٚمٓمَّػ ُمٕمٝمؿ قمثامن  ومٞم٘مقًمقا هَلؿ إٟم٤م ىمررٟم٤مه! ِب٤م ومٚمؿ يٕمزل قمٜمٝم٤م!

، وم٠مؿَم٤مروا قمغم  وم٠مضم٤مب قمغم شَم٤ًمؤِّٓتؿ، وىمد أدرَك اعُمًٚمٛمقن أهنؿ أصح٤مب ذٍّ

إٓ شمريمٝمؿ، وم٤مٟمٍمومقا وىمد شمقاقمدوا  ڤسم٘متٚمٝمؿ وأسمك قمثامن  ڤاخلٚمٞمٗم٦م 

٤مجهـ35اعمجلء ذم ؿمٝمر ؿمقال ُمـ اًمًٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م )  .(3)( طمتك يٖمزوه ويم٠مهنؿ طمجَّ

 :اًمثقار ىم٤مصديـ اعمديٜم٦م: وسمٞم٤من ذًمؽ سمام يكم ومٚمام يم٤من اعمققمد اعمحدد، ظمرج

ؾمِٛمَع أنَّ وومَد  ڤأنَّ قُمثامن »ضم٤مء ذم رواي٦م أب ؾمٕمٞمد )ُمقمم أب أؾمٞمد إٟمّم٤مري(: 

- (4)ادُع سم٤معمُّمحػ، ومدقم٤م سمف، وىَم٤مًمقا: اومتح اًم٤ًمسمٕم٦م: ُِمٍم ىمد أىمٌٚمقا وم٤مؾمت٘مٌٚمٝمؿ ومَ٘م٤مًمقا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يم٤من يّمٜمع قمٛمر  وم٘مد ضم٤مء ذم رواي٦م أظمرى أٟمف ىم٤مل: أرى أٟمؽ ىمد ًمٜم٧م هلؿ وشمراظمٞم٧م قمٜمٝمؿ وزدِّتؿ قمغم ُم٤م( 1)

 (.343، 4/342ج ) ش:اًمٓمؼمي»م ـمري٘م٦م ص٤مطمٌؽ ومتِمتد ذم ُمقوع اًمٚملم.. ، وم٠مرى أن شمٚمزڤ

 (.3/155ج )ش: اًمٙم٤مُمؾ»(، اسمـ إصمػم ذم 342، 334، 4/333ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 2)

 (.3/158) ، ٓسمـ إصمػم:شاًمٙم٤مُمؾ»و (،348ـ  4/346ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 3)

 اًمت٤مؾمٕم٦م.ش : اًمٓمؼمي»ذم ( 4)
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 ،[59 ]ؾمقرة يقٟمس: {ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ}: ، ومٚمامَّ ىمرأ-يٕمٜمقن يقٟمس

 ؟محك ُمـ احلٛمك، آاهلل أذن ًمؽ أم قمغم اهلل شمٗمؽمي أرأي٧م ُم٤م: أوىمٗمقه وىم٤مًمقا
اُمْمف ٟمزًم٧م ذم يمذا.. : صمؿ ذيمروا ًمف أؿمٞم٤مء أظمرى، ويُمٚمَّام ذيمروا ًمف ؿَمٞمًئ٤م ىم٤مل

ؿ ظمرضمقا راوٞملم ويَمتٌقا قمٚمٞمف ذـمً  ٤م وأظمذ ومٞمدومٕمٝمؿ إمم اعمٕمٜمك اعمَ٘مّمقد ُمٜمٝم٤م، صمؿَّ إهنَّ

 .(1)أىم٤مم هلؿ ذـمٝمؿ، ورضمُٕمقا راولم قمٚمٞمٝمؿ ُمٞمث٤مىًم٤م أٓ يِم٘مقا وٓ يٗم٤مرىمقا ُج٤مقم٦م ُم٤م

ض هلؿ ويٗم٤مِرىمٝمؿ، صمؿ يرضمع إًمٞمٝمؿ صُمؿَّ يٗم٤مرىمٝمؿ،  ومٌٞمٜمام هؿ ذم اًمٓمريؼ إذا سمِرايم٥م يتٕمرَّ

أٟم٤م َرؾمقل أُمػِم اعم١ُمُمٜملم إمم قم٤مُمٚمِف سمِٛمٍم، ومٗمتِمقه وم٢مذا هؿ سمٙمت٤مب : ىم٤مل ؟ىم٤مًمقا: ُم٤مًمؽ

ىمْٓمع أيِدُيؿ  ىَمتٚمِٝمؿ أو وقمٚمٞمف ظم٤ممَتف، وومٞمف إُمر سمِّمٚمٌٝمؿ أو ڤقمثامن ُمـ 

أمل شمَر إمم قمدو اهلل يمت٥َم ومٞمٜم٤م : وم٘م٤مًمقا ڤوأرضمٚمِٝمؿ، وأىمٌٚمقا ٟمحق اعمديٜم٦م وم٠مشَمقا قمٚمٞم٤ًّم 

ومٚمؿ : أىمقم ُمٕمٙمؿ. ىم٤مًمقا وأنَّ اهلل ىمد أطمؾ دَُمف وم٘مؿ ُمٕمٜم٤م إًمٞمف، ىم٤مل: واهلل ٓ ؟سمٙمذا ويمذا

 .(2)يمت٧ٌم إًمٞمٙمؿ يمت٤مسًم٤م، ومٜمَٔمر سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض واهلل ُم٤م ! ىم٤مل:؟يمت٧ٌَم إًمٞمٜم٤م

يَمت٧ٌم ومِٞمٜم٤م : وم٘م٤مًمقا ڤُمـ اعمديٜم٦م، وم٤مْٟمَٓمٚم٘مقا إمم قمثامن  ڤوظمرج قمكم 

ام اصمٜمت٤من أْن شُم٘مٞمٛمقا َرضمٚملم ُمـ اعمًُٚمٛملم أو: سمٙمذا ويمذا، وم٘م٤مل َيٛمٞمٜمل سم٤ِمهلل اًمذي  إهنَّ

ت٥م اًمٙمت٤مب قَمغم ًم٤ًمن يمت٧ٌم وٓ أُْمٚمٞم٧ُم وٓ قمٚمٛم٧م، وىمد يٙم إًمف إٓ هق َُم٤م ٓ

ضمؾ وَيٜم٘مش اخل٤َمشمؿ قمغم اخل٤َمشمؿ، ىم٤مًمقا ىمد أطمؾَّ اهلُل دُمؽ، وٟم٘مْم٧م اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق : اًمرَّ

 .(3)شڤوطمٍموه ذم اًم٘مٍم 

ومٝمل ذات ؾَمٜمد ىمقي ، ڤهذه اًمرواي٦م ُمـ أصح اًمرواي٤مت ذم طمّم٤مر قمثامن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأي٧م واهلل وومًدا ذم إرض هؿ ظمػم  وم٘م٤مم ومخٓم٥م وم٘م٤مل: إين ُم٤م»٤م: زي٤مدة ُمٝمٛم٦م، وُمٜمٝم شاًمٓمؼمي»وذم ( 1)

 حلقُم٤مي ُمـ هذا اًمقومد اًمذيـ ىمدُمقا قمكم وىمد ىم٤مل ُمرة أظمرى: ظمِمٞم٧م ُمـ هذا اًمقومد ُمـ أهؾ ُمٍم!!.

 (.4/355هلذا شمٖمْمٌقن؟ ) ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: أهلذا شم٘م٤مشمٚمقن أو -ش اًمٓمؼمي»يمام ذم -سمٕمد ذًمؽ ( 2)

 (، وهذه رواي٦م ظمٚمٞمٗم٦م.356ـ  4/354) ش:اًمٓمؼمي»و (،169 ،168)ص ش: سمـ ظمٞم٤مط ظمٚمٞمٗم٦م»( 3)
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رواي٦م )يمام شم٘مدم( وراوُي٤م )أسمق ؾمٕمٞمد( ؿم٤مهد قمٞم٤من ًمٚمح٤مدصم٦م، وؾمٜمُْمٞمػ إمم هذه اًم

، سمؾ شمًػم ُمٕمٝم٤م ذم ادم٤مٍه واطمد  أظم٤ٌمًرا شمٙمٛمٚمٝم٤م، ُمـ رواي٤مت ٓ
ٍ
شمّمٓمدم ُمٕمٝم٤م سمٌِمء

 طمتك شمٜمتٝمل إمم ىمتؾ قمثامن.

أٟمَّف ذم »سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل وِم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م:  وُمـ أسمرز هذه اًمرواي٤مت رواي٦م ؾمٞمػ

ظمرج أهؾ ُمٍم ذم أرسمع ومِرق قمغم أرسمٕم٦م أُمراء، اعم٘مٚمؾ ي٘مقل ؾمتامئ٦م  هـ34ؿمقال ؾمٜم٦م 

 عمٙمثر ي٘مقل أًمػ.وا

سمـ ؿمٞمؿ  سمـ سمنم اًمتجٞمٌل، وقمروة قمديس اًمٌٚمقي، ويمٜم٤مٟم٦م اسمـ: وُمـ زقمامئٝمؿ

سمـ روُم٤من إصٌحل،  سمـ ورىم٤مء اخلزاقمل، وؾمقدان سمـ سمديؾ اًمٚمٞمثل، وأسمق قمٛمرو

سمـ ومالن اًمًٙمقٟمٞملم وقمغم  سمـ محران، وىمتػمة يِمٙمر اًمٞم٤مومٕمل، وؾمقدان وزرع اسمـ

سمـ ؾم٠ٌم، وظمرضمقا ًمٚمَحرب  اهلل قمٌدسمـ طمرب اًمٕمٙمل، وُمٕمٝمؿ  اجلٛمٞمع اًمٖم٤موم٘مل

ؿ ظَمرضمقا ًمٚمح٩م وهقاهؿ ذم قمكم   .(1)ڤُُمتٔم٤مهريـ أُم٤مَم اًمٜم٤مس أهنَّ

سمـ َصقطم٤من اًمٕمٌدي، وإؿمؽم  وظمرج أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم أرسَمع روَم٤مق، وقمٚمٞمٝمؿ زيد

سمـ إصؿ، وقمددهؿ يمٕمدد أهِؾ  اهلل سْمـ اًمٜمٔمر احل٤مرصمل، وقمٌدُ  اًمٜمَّخٕمل وزي٤مد

سمـ إصؿ، وٟمزل ٟم٤مٌس ُمٜمٝمؿ )إقمقص( ويم٤من  ٛمرووقمٚمٞمٝمؿ ُجٞمًٕم٤م قم ،(2)ُمٍم

 .(3)ڤهقاهؿ ُمع اًمزسمػم 

سْمـ ضمٌٚم٦م،  وقَمٚمٞمٝمؿ طمٙمٞمؿ -أيًْم٤م–أُم٤م أهؾ اًمٌٍمة وم٘مد ظمرضمقا ذم أرسَمع ِروم٤مق 

ـُ  سمـ ُذيح احلٓمؿ قم٤ٌمد اًمٕمٌدي، وسمنِم وذريح اسمـ سمـ وٌٞمٕم٦م اًم٘مٞمز، واسم

ػمهؿ ُجٞمًٕم٤م وأُم (4)سمـ قمٛمرو احلٜمٗمل ذم قمدد يم٠مهؾ ُِمٍم قمٌد اعمحرش اسمـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/348) ش:اًمٓمؼمي»( 1)

 (.3/71: )ج211أن قمددهؿ ش: اًمٓمٌ٘م٤مت»ذم ( 2)

 (.4/349ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 3)

 (.3/71: )ج 111أن قمددهؿ ش ؾمٕمد ـمٌ٘م٤مت اسمـ»وذم ( 4)
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سمـ زهػم اًمًٕمدي(، ومٜمزل ٟم٤مس ُمٜمٝمؿ )ذا ظمِم٥م( ويم٤من هقى اعمٍميلم  )طمرىمقص

 .(1)ڤُمع ـمٚمح٦م 

واشمٗمؼ أُمُرهؿ قمغم أن يٌٕمثقا اصْمٜملم ُمٜمٝمؿ ًمَٞمٓمَّٚمِٕمقا قمغم أظم٤ٌمر اعمَديٜم٦م ويٕمرومقا 

٤ٌَمطمقا دُم٤مءهؿ وقَمًٙمروا  أطمقال أهٚمٝم٤م ظم٤مص٦م، وىمد ٟمَٛمك ظَمؼٌم سم٠ِمن أهؾ اعمديٜم٦م اؾمَت

ّل ًمٚم٘م٤مئِٝمؿ،  اهلل شمٕم٤ممم  ريض طوذه٥م اًمرضمالن وَمدظمال اعمديٜم٦م وًمِ٘مٞم٤م أزواج اًمٜمٌَّ

ؿ يًتٕمٗمقن ُمـ قمثامن ڤوقمٚمٞم٤ًّم وـَمٚمح٦م واًمزسمػم  قمٜمٝمـ ، وأفمٝمروا هلؿ أهنَّ

امح ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمدظمقل، ومٙمٚمُّٝمؿ أسمك قمٚمٞمٝمؿ  ڤ ًَّ ًمف ويٓمٚمٌقن ُمٜمٝمؿ اًم سمٕمض قمامَّ

َـّ  سمٞمض ُم٤م: ذًمؽ، وىم٤مًمقا  .(2)يٗمرظم

ج إُْمر إمم أؾمٚمقب آظمر، ومَٙم٤من أن اشمَّٗمؼ ٟمٗمر ُمـ أهؾ وٟمتٞمج٦م هذا اًمٗمِمؾ اطمت٤م

وُِمـ أهؾ ، ڤوُمـ أهؾ اًمٌٍمة وم٠مشمقا ـمٚمح٦م ، ڤقمٚمٞم٤ًّم  ُمٍم وم٠مشمقا

ومٙمٚمٛمقهؿ وقمروقا قمٚمٞمٝمؿ ًمٙمٜمٝمؿ ردوهؿ قمغم  ڤاًمٙمقوم٦م َٟمٗمٌر وأشمقا اًمزسمػم 

ًم٘مد قمٚمؿ اًمّم٤محلقن أن ضمٞمش ذي اعمروة وذي ظمِم٥م : أقم٘م٤مِبؿ وهؿ ي٘مقًمقن

 .(3)شوم٤مرضمٕمقا ٓ صحٌٙمؿ اهلل طد ُمٚمٕمقٟمقن قمغم ًم٤ًمن حمٛم

ضمقع وهؿ ُيٌٓمٜمقن أُمًرا ٓ يٕمٚمٛمف اًمٜم٤َّمس ويم٤من أُمر  وسمٕمد هذا شَمٔم٤مهر اًم٘مقُم سم٤مًمرُّ

 .؟وحت٧م أي فمرف يمت٥م ؟اًمٙمت٤مب، وًمٜمتقىمػ قمٜمد ىمْمٞم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ يمتٌف

ل ُم٤م ض هَلؿ ويٗم٤مرىُمٝمؿ صُمؿَّ َيًتقىُمٗمٜم٤م وأوَّ : ُمـ أُمر اًمٙمِت٤مب طَم٤مُمٚمف، وهق يتٕمرَّ

 .(5)سمؾ ضم٤مء أٟمف يم٤من يتٌٞمَّٜمٝمؿ (4)صمؿ يٗم٤مرىمٝمؿ! يرضمع إًمٞمٝمؿ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يِمتٝمقن ـمٚمح٦م  (، وقمٜمد اًمذهٌل قمغم ظمالف ذًمؽ، وم٠مهؾ اًمٙمقوم٦م يم٤مٟمقا4/349ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 1)

 (.2/126ج )ش: شم٤مريخ اإِلؾْمالم. »ڤوأهؾ اًمٌٍمة هقاهؿ ُمع اًمزسمػم  ڤ

 (.351 – 4/349ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 2)

 (.2/653ش: )شم٤مرخيف»اًمٓمؼمي ذم ( 3)

 (.146)ص ش: سمـ ظمٞم٤مط ظمٚمٞمٗم٦م»( 4)

 (.4/355ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 5)
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 ،(1)إضم٤مسمتف هَلؿ سم٠مٟمَّف رؾمقل أُمػم اعم١مُمٜملم إمم قم٤مُِمٚمِف سمٛمٍمويًتقىمٗمٜم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم: 

ه ظمرج ُمـ قمٜمد قمثامن   .؟ومامذا يريد ُمـ قم٤مُمٚمف سمٛمٍم، ڤواًمقومد ٓ يزال ًمتقِّ

قًمقن ًمقوْمِد اًمٙمقوم٦م واًمٌٍمة، وىمد يَم٤مٟمقا ي٘م ڤؾم١مال قمكم  -أيًْم٤م-ويًتقىمٗمٜم٤م 

ويَمٞمػ قَمٚمٛمتؿ ي٤م أهؾ : ڤإٟمَّام ضمئٜم٤م ًمٜمٜمٍُْم إظمقاٟمٜم٤م وٟمٛمٜمٕمٝمؿ، وم٘م٤مَل هلؿ قمكم 

 .؟(2)اًمُٙمقوم٦م وي٤م أهَؾ اًمٌٍمة سمام ًَم٘مل أهؾ ُمٍم، وىمد هشمؿ ُمراطمؾ صمؿ ـمقيتؿ ٟمحقٟم٤م

اظمٚمٞم٦َّم ذم اًمٜمَّص ٟمتٕمرُف قمغم ُمـ يمت٥م  وًمٕمٚمٜم٤م ُمـ ظمالل هذه اعمالطمٔم٤مت اًمدَّ

يٕمدو أن َيٙمقن  إن اًمِٙمت٤مب ٓ: ب َُمـ ىم٤ملوًمٕمٚمف أدرَك قَملم اًمّمقا ؟اًمٙمت٤مب

 .(3)ُمنطمٞم٦َّم ُُمثٚم٧م ذم اًمٓمريؼ اًمٖمرب اًمذي يم٤من اعمٍميقن ومٞمف وطمدهؿ

د ؿُمٌٝم٦م شمزوير َهذا اًمٙمت٤مب، إذ ًَمٞمس هق اًمٙمِت٤مب اًمقطمٞمد  هذا ومقق أن هٜم٤مك ُم٤م ي١ميمِّ

ح٤مسم٦م  ر قَمغم اًمّمَّ ٤م يمت٧ٌم إمم اًمٜم٤َّمس  ڤ، ومٕم٤مئِِم٦م ڤاًمذي يزوَّ شُمتَّٝمؿ سم٠مهنَّ

واًمِذي آَُمـ سمف اعم١ُمُمٜمقن  ٓ: صُمؿَّ شمٜمٗمل وشم٘مقل !ڤرهؿ سم٤مخلُروج قمغم قمثامن شم٠مُم

 .(4)يَمت٧ٌم هلؿ ؾمقداء ذم سمٞمْم٤مء طمتك ضمٚم٧ًم َمٚمز هذا ويمٗمر سمف اًمَٙم٤مومرون ُم٤م

ار سم٠مٟمَّف يمت٥م إًمٞمٝمؿ أن ي٘مدُمقا قمٚمٞمف اعمديٜم٦م ومٞمٜمٙمر ذًمؽ  ڤوقمكم  يتَّٝمٛمف اًمثُّقَّ

 .(5)يمت٧ٌم إًمٞمٙمؿ يمت٤مسًم٤م واهلل ُم٤م: قمٚمٞمٝمؿ وي٘مًؿ

ح٤مسم٦م  سمٙمت٤مسم٦م اًمُٙمت٥م إمم أهؾ إُمّم٤مِر َي٠مُمروهنؿ سم٤مًم٘مدوم  ڤوُيتَّٝمؿ اًمّمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/355ج ) ش:اًمٓمؼمي»و (،146)ص ش: سمـ ظمٞم٤مط شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م»( 1)

 ش.شم٤مرخيٞمٝمام»( ذم 39/319(، واسمـ قم٤ًميمر: )2/653) أظمرضمف اًمٓمؼمي: (2)

، اًمٜم٤مذ: اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م وُمٙمتٌتٝم٤م، ڤسمـ قمٗم٤من  حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م: ذو اًمٜمقريـ قمثامن( 3)

 (.31هـ: )ص  1394اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 ( وهمػمه، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.32151ش: )اعمّمٜمػ»أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم ذم ( 4)

ش: صحٞمحف»(، واسمـ طم٤ٌمن ذم 389(، واًمٌزار: )37691ش: )اعمّمٜمػ» ؿمٞم٦ٌم ذم أظمرضمف اسمـ أب( 5)

 (.146ش: )سمـ ظمٞم٤مط شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م(. »15/358)
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د  ـُ حمٛمًّ سم٤مط ذم اًمثٖمقر  طإًمٞمٝمؿ، ومدي د وشُمرك، واجِلٝم٤مد ذم اعمديٜم٦م ظَمػم ُمـ اًمرِّ ًَ ىمد وم

 .(2)هَذا واهللِ أُمٌر أسْمِرم ذم اعمديٜم٦م: ڤوُم٤م أُْجَؾ ُم٤م ىم٤مًمف قمكم  .(1)!؟اًمٌٕمٞمدة

 (3)ن اًمٙمت٤مب َُمٙمتقب قمغم ًم٤ًِمٟمف، واخل٤َمشمؿ ىَمد يٜم٘مش قَمغم ظم٤ممتفوقمثامن ُيِمػم إمم أ

سمف اًمَٙم٤مذسمقن ٤مدىمقن ويٙمذِّ وومقق هَذا يمٚمِّف وم٤مُْٕمر َُم٤مض واًمثقار  ،(4)ومٞمّمدىمف اًمّمَّ

ضمؾ،  َوٕمقه قمغم ُم٤م: ُيٗمّمحقن قمـ هدومٝمؿ وي٘مقًمقن ؿِمئتؿ وٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ذم هذا اًمرَّ

 .(5)ًمٞمٕمتزًمٜم٤م وٟمحـ ٟمٕمتزًمف

ار سم٤م همػم ُُمٙمؽمث ِِبؿ، سمؾ يم٤مٟمقا ذم قَمٞمٜمف أدقَّ  ڤعمديٜم٦م وقمثامن وُيٞمط اًمثُّقَّ

ويزَداد شَمّم٤مقمد  طاهلل  ويٛميض أؾمٌقع قمغم ٟمزوهلؿ سمٛمًِجد رؾمقل ،(6)ُِمـ اًمؽماب

إطمداِث، وَيٌدأ اًمٚمَّٖمط يرشمِٗمُع ذم ضمقاٟم٥م اعمًَجد ويتٓمقر إمم ُُمٜم٤موؿم٤مت، صُمؿَّ إمم 

ٛمؾ صُمؿَّ يٕمقد ويّمكم ِبؿ وهق قمغم اعمِٜمؼم ومُٞمٍمع وُُي  ڤطمَّم٥م اخلٚمٞمٗم٦م قمثامن

 .(7)قمنميـ يقًُم٤م

ار احلّم٤مر وشَمٕمٞمش ُمديٜم٦م رؾمقل ٤مًُم٤م قمّمٞم٦ٌم وَيٌ٘مك  طاهلل  وُيٙمؿ اًمثُّقَّ أيَّ

، واًمٜم٤مس سمٛمجٛمٚمٝمؿ ٓ ڤاًمّمح٤مسم٦م 
ِ
اًم٘مقم  يدرون ُم٤م ذم طمػمة ُمـ أُمر َه١ُمٓء

 .(8)هؿ قم٤مزُمقن ص٤مٟمٕمقن، وٓ قمغم ُم٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.216)ص ش: اًمتٛمٝمٞمد»(، اًم٤ٌمىمالين، 4/367ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 1)

 (.4/351ش: )اًمٓمؼمي(. »2/653) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 2)

 (.146)ص ش: سمـ ظمٞم٤مط ظمٚمٞمٗم٦م»( 3)

 (.7/191ج )ش: ًمٜمٝم٤مي٦ماًمٌداي٦م وا»( 4)

 (.7/191ج ) يمثػم: (، اسمـ4/351) ش:اًمٓمؼمي»( 5)

 (.4/351) ش:اًمٓمؼمي»( 6)

 (.4/351اعمّمدر ٟمٗمًف: )( 7)

 (.7/191ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 8)
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ف ومٞمٛمتٜمع ڤوُي٤موًمقن قمثامن  ًَ  ط، ُُمِمػًما إمم أنَّ اًمرؾمقل قمغم أن يْٕمِزل ٟمٗم

-إمم أهِؾ إُْمّم٤مر  ڤصمؿَّ يٌٕم٨م قمثامن  ،(1)أوص٤مه سمٕمدم ـم٤مقم٦م اعمٜم٤موم٘ملم

ًمقل  -اًمٜم٤َّمس ومٞمف يًَتٜمِجدهؿ ويٕمرومٝمؿ ُم٤م ٕم٥م واًمذَّ زون وخيرضُمقن قمغم اًمّمَّ وَمٞمتجٝمَّ

 .(2)ُمـ ُِمٍم واًمِم٤مم واًمٙمقوم٦م واًمٌٍمة

ًمُٗمرص٦م وُُيٙمٛمقن طِمّم٤مرهؿ قمغم ويتٜم٤َمهك اخلؼَُم إمم اعُمح٤مسيـ ومٞمْخَِمقن وَمقات ا

شمف ذم ُمقوع احلّم٤مر، طمتك ًمق أًم٘مل  طم٤مم ؿمدَّ اعمديٜم٦م، ومتْمٞمؼ ِبؿ ـمرىم٤مِّت٤م ويٌُٚمغ اًمزِّ

 .(3)طَمجر مل َي٘مع إٓ قمغم رأِس َرضمؾ، يمام ي٘مقل ذًمؽ ُمـ طمي اًمدار

ار سمداره، وطم٤موًمقا قمزًَمف سَمؾ  ڤويت٤ًمسمؼ اًمّمَح٤مسَم٦م  سمٕمد أْن أطَم٤مط اًمثُّقَّ

وم٤مع قمٜمْف، ويًتٕمٞمٜمقن سم٠مسمٜم٤مئٝمؿ ذم اًمقىمقف ُمٕمف، وم٢مذا ُهق َُمٜمَٕمف ِم٤َّم سمِف إ ًمٞمف طَم٤مضم٦م ذم اًمدِّ

رع  (4)يًتْ٘مٌُٚمٝمؿ وي٘مًؿ قمٚمٞمِٝمؿ أن يٙمٗمقا أيِدُُيؿ ومٞمًٙمٜمقا طمتك إن سمٕمَْمُٝمؿ ًمٌس اًمدِّ

شملم ،(5)ُمرشملم ومٞم٠مُمرهؿ  !وطمتك إن إٟمّم٤مر ًمٞم٠ًَمًُمقٟمف أن يٙمقٟمقا أٟمّم٤مر اهللِ َُمرَّ

ويًتٛمرُّ احلَّم٤مُر ُِمـ أواظمر اًم٘مٕمدة إمم  ،(6)ًمؽطم٤مضم٦م زم ذم ذ ٓ: سم٤مًمٙمػ وي٘مقل

 .(7)اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ ذي احلج٦م

ذم اعمٜم٤مِم اىمؽَماب أضَمٚمِف، ومٞمًَتًٚمِؿ ُْٕمر اهلِل  ڤوىمٌؾ ذًمؽ سمٞمقم َيرى قمثامن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/66ش: )اًمٓمٌ٘م٤مت»ؾمٕمد،  اسمـ( 1)

 (.3/161ج )ش: اًمٙم٤مُمؾ»(، اسمـ إصمػم ذم 352، 4/351ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 2)

 (.7/195ج )ش: واًمٜمٝم٤مي٦ماًمٌداي٦م »( 3)

 (.7/193(. اعمّمدر ٟمٗمًف: ج )7/193ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 4)

 (.173)ص ش: سمـ ظمٞم٤مط ظمٚمٞمٗم٦م»أُمث٤مل اسمـ قمٛمر، اٟمٔمر ( 5)

ش: شم٤مرخيف»( ورضم٤مًمف صم٘م٤مت، وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم 37182ش: )اعمّمٜمػ»أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم ذم ( 6)

 (، ُمـ ـمريؼ آظمر ُمٜم٘مٓمع.1/76)

 (.7/199ج )ش: ًمٜمٝم٤مي٦ماًمٌداي٦م وا»( 7)
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ار  ُمـ اعُمٝم٤مضمريـ وإْٟمّم٤مر أن  -ويم٤مٟمقا ىُمراسم٦م ؾمٌُٕماَمئ٦م-وَي٠مُمر ُمـ يم٤من قمٜمَده ذم اًمدَّ

قا أيِدُيؿ ويذهٌق  ،(1)ُمـ أهْمٛمَد ؾَمٞمٗمف ومٝمق طمرٌ : ا إمم َُمٜم٤مزهلؿ، صمؿ ىم٤مل ًمرىِمٞم٘مفيُٙمٗمُّ

ر اًمثُّقار قمٚمٞمف َداره وشمٜم٤موؿَمتف رُم٤مطمُٝمؿ طمتَّك أهريؼ دُمف، ووم٤مو٧م روطمف  ويَتًقَّ

، وهق اًمِمٞمخ اعمٕمٚمؼ ىمٚمٌف سم٤مهلل واعُمحتِي وسملم يديف يمت٤مب اهلل ڤاًمٓم٤مهرة 

 وأرو٤مه!!.ريض اهلل قمٜمف 

واي٤مت ذم  سمـ  ؾُمقدان أم (2)شَمٕمٞملم ىم٤مشمٚمِف: هؾ يَم٤من روُم٤من اًمٞمامين،وهٜم٤م َّتتٚمُِػ اًمرِّ

سمٜمل ؾمدوس ي٘م٤مل  رضمؾ ُمـ أم (4)سمـ سمنم اًمتجٞمٌل، يمٜم٤مٟم٦م أم (3)روُم٤من اعمرادي،

 .(6)أٟمف مل يتٕملم ىم٤مشمٚمف قمغم اًمّمحٞمح؟ أم (5)ًمف: اعمقت إؾمقد،

ـ أن ىَم٤مشمٚمٞمف إٟمَّام ُهؿ رؤوس ذ، وأهؾ ضَمٗم٤مء يمام  ٜم٤م أن َٟمتٞم٘مَّ ي٘مقل واًمذي َُيٛمُّ

 .(7)اًمذهٌل

ومَه٩م ورقَم٤مع ُمـ  (8)اًمِٕمامد احلٜمٌكم وأراذل ُمـ أوسم٤مِش اًمَ٘م٤ٌمئؾ، يمام ي٘مقل اسمـ

طُمث٤مًم٦م اًمٜم٤مس  أو ،(9)همقهم٤مء اًم٘م٤ٌمئؾ وؾَمٗمٚم٦م إـمراف وإرَذل يمام يّمٗمٝمؿ اًمٜمقوي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/199ج )ش: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 1)

 (.175)ص ش: سمـ ظمٞم٤مط ظمٚمٞمٗم٦م»( 2)

 (.4/394سمـ محران اعمرادي: ج ) ؾمقدان شاًمٓمؼمي»(، وذم 7/213ج )ش: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 3)

 (.4/394ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 4)

 (.174)ص ش: سمـ ظمٞم٤مط ظمٚمٞمٗم٦م»( 5)

 (.1/211ش: )اًمذه٥مؿمذرات »اسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم ذم ( 6)

، اإلُم٤مم اًمذهٌل، ُمٓمٌٕم٦م ُجٕمٞم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م/طمٞمدر أسم٤مد اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شدول اإِلؾْمالم»( 7)

 (.1/12هـ: )ج 1364

 (.1/41ج )ش: ؿمذرات اًمذه٥م»( 8)

 (.149، 15/148)ج ش: ذح صحٞمح ُمًٚمؿ»( 9)
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 وُهؿ ظمٚمٞمط سملم همقهَم٤مء إُمَّم٤مر ،(1)ؾمٕمد ىمد اشمَّٗم٘مقا قمغَم اًمنمَّ يَمام يّمٗمٝمؿ اسمـ

 .(2)ڤوقمٌٞمِد أهؾ اعمديٜم٦م يمام شم٘مقل قم٤مئِم٦موأهؾ اعمِٞم٤مه 

سمػم  اع اًمَ٘م٤ٌمئؾ، وفم٤مهرهؿ »: ڤوي٘مقل اًمزُّ ىمتٚمف اًمَٖمقهم٤مُء ُِمـ إُمّم٤مر وٟمزَّ

واي٤مت اًمتل شمنمك  وًمٕمٚمف سمٕمد هذا ٓ ،(3)شإقمراب واًمٕمٌٞمد يٌ٘مك ُمٙم٤مٌن ًمٚمرِّ

ٌَٕمض  -وىمد ؾَمٌؼ ـمرٌف ُمٜمٝم٤م- ڤذم دم قمثامن  ڤاًمّمح٤مسم٦م  وٓ ًم

 .(4)ڤٟمف وضمد ذم أُمر قمثامن ـمٚمح٦م واًمزسمػم إظْم٤ٌمر اًمتل شم٘مقل أ

أطمٌد ُمـ  ڤأيم٤من ومِٞمٛمـ ىمتؾ قمثامن ، ڤيمٞمَػ وىمد ؾُمئؾ احلًـ 

 .(5)شٓ، يم٤مٟمقا أقمالضًم٤م ُمـ أهؾ ُمٍم»: ىم٤مل ؟اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر

ويمٞمَػ ىُمتؾ قمثامن، وذم اعمَديٜم٦م َُجع ُمـ يم٤ٌِمر اًمّمح٤مسم٦م : وإذا يم٤من ًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل

ػم )وومٞمام ُم٣م سمٕمض اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمف( صمؿ يمث ! وهق ؾم١مال وَوَٕمف اسمـ؟ڤ

 :أضم٤مب قمٚمٞمف سمٕمدة أُمقر ٟم٘متٓمػ ُمٜمٝم٤م أي
 يمٚمٝمؿ مَل يٕمٚمٛمقا أن إُمر ؾمٞمٌٚمغ ىمتٚمف. أنَّ يمثػًما ُمٜمٝمؿ، سمؾ أيمثرهؿ أو -1

ح٤مسم٦م  -2 ُم٤مٟمٕمقا قَمٜمف أؿمد اعُمامَٟمٕم٦م، ومٚمام يم٤من اًمتْمٞمٞمؼ قمزم  ڤأنَّ اًمّمَّ

 سمقوع أؾمٚمحتٝمؿ واخلروج إمم ُمٜم٤مزهلؿ. ڤقمٚمٞمٝمؿ 

ٚمقا سم٘متؾ  -3 ار اهمتٜمٛمقا ومرص٦م همٞم٤مِب يَمثػم ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ذم احل٩م وقمجَّ أن اًمثُّقَّ

 ىمٌؾ ىمدوم أهؾ إُمّم٤مر قمٚمٞمف. ڤقمثامن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/71ش: )اًمٓمٌ٘م٤مت»( 1)

 (.3/217ج )ش: اًمٙم٤مُمؾ»اسمـ إصمػم ذم ( 2)

 (.3/13ش: )شم٤مرخيف»أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم ( 3)

 (.72)ص ش: وىمٕم٦م صٗملم»سمـ ُمزاطمؿ،  ٟمٍم( 4)

 (.176)صش: شم٤مرخيف»سمـ ظمٞم٤مط ذم  أظمرضمف ظمٚمٞمٗم٦م( 5)
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جٕم٤من وأْهؾ اعمَديٜم٦م يمٚمِّٝمؿ  -4 ٤ًٌم ُمـ أًْمَٗمل ُم٘م٤مشمِؾ ُمـ اًمِمُّ ويَم٤من اعُمح٤مسون ىمري

قمٝمؿ ذم اًمثُّٖمقر وإىم٤مًمٞمؿ رسمَّام ٓ ىمؿ ًمَتقزُّ  .(1)يٌٚمٖمقن هَذا اًمرَّ

وهق ُيٌنمِّ  طاهلل  وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٝمل ومِتٜم٦َم ىمدره٤م اهلل، وسمقطمل ُمٜمُف أظْمؼَم قمٜمٝم٤م رؾمقل

ؾم٥ٌم اْٟمتِِم٤مره٤م  ڤوًم٘مد يَم٤من قمٛمر  ،(2)ڤقمثامن سم٤مجلٜم٦م ُمع سمٚمقى شمّمٞمٌف 

٤ٌَمب واؾمتِمِٝمَد قمٛمر، ومام سم٘مل إٓ أن  ،(3)يمثػم قمٜمف يمام ي٘مقل اسمـ أُم٤م وىمد يُمن اًم

 .(4)متقج يمَٛمقج اًمٌحر ذم اًمٗمتٜم٦م اًمتل طَيّمدق ظمؼم اعمّمٓمٗمك 

: وُيٌتغم سم٤مًمٗمتٜم٦م قمثامن، ومَٞمّمؼُم هَل٤م وُيت٥ًم أضمَره٤م ُمٜمذ قمٚمؿ ظمؼمه٤م وهق ي٘مقل
واهللِ إن »: صمؿ يّمؼم قمٚمٞمٝم٤م وىم٧ِم َهٞمج٤مهن٤م وي٘مقل ،(5)شاهلل اعمًتٕم٤من اًمٚمَّٝمؿَّ َصؼًما، أو»

يمٝم٤م  .(6)شَرطمك اًمِٗمتٜم٦م ًمداِئرة، ومٓمقسمك ًمٕمثامن إن ُم٤مَت ومَل ُُيرِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/216ج )ش: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 1)

: ًمق يمٜم٧م ُمتخًذا ظمٚمٞماًل، سمرىمؿ: طأظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب: ىمقل اًمٜمٌَّّل ( 2)

 (.8/97)ج ش: صحٞمح اًمٌخ٤مري(. »3471)

 (.1/51، دار اًمٙمت٥م احلديث٦م، اًم٘م٤مهرة، ط إومم: ج )شاًمٗمتـ واعمالطمؿ اًمٜمٝم٤مي٦م أو»يٜمٔمر ( 3)

(، وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م أن قمٛمر ؾم٠مل قمـ اًمٗمتٜم٦م اًمتل متقج يمٛمقج 7/96ج ) ش:صحٞمح اًمٌخ٤مري»( 4)

ر إذ ىم٤مل: أيٙمؿ ُيٗمظ اًمٌحر. قمـ ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م طمذيٗم٦م ي٘مقل: سمٞمٜم٤م ٟمحـ ضمٚمقس قمٜمد قمٛم

اًمٗمتٜم٦م؟ ىم٤مل: ومتٜم٦م اًمرضمؾ ذم أهٚمف وُم٤مًمف ووًمده وضم٤مره شمٙمٗمره٤م اًمّمالة واًمّمدىم٦م  ذم طىمقل اًمٜمٌَّّل 

اًمٌحر.  يمٛمقج متقج اًمتل وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر. ىم٤مل: ًمٞمس قمـ هذا أؾم٠مًمؽ، وًمٙمـ

ٚم٘م٤م ىم٤مل قمٛمر: أيٙمن اًم٤ٌمب أم يٗمتح؟ ىم٤مل: ًمٞمس قمٚمٞمؽ ُمٜمٝم٤م سم٠مس ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إن سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝم٤م سم٤مسم٤م ُمٖم

يٖمٚمؼ أسمدا ىمٚم٧م: أضمؾ. ىمٚمٜم٤م حلذيٗم٦م: أيم٤من قمٛمر يٕمٚمؿ اًم٤ٌمب؟ ىم٤مل:  سمؾ يٙمن ىم٤مل قمٛمر: إذا ٓ ىم٤مل: ٓ

ٟمٕمؿ يمام يٕمٚمؿ أن دون همد ًمٞمٚم٦م، وذًمؽ أين طمدصمتف طمديث٤م ًمٞمس سم٤مٕهم٤مًمٞمط. ومٝمٌٜم٤م أن ٟم٠ًمًمف ُمـ اًم٤ٌمب؟ 

 (.144(، وُمًٚمؿ: )7196قمٛمر. اًمٌخ٤مري: ) وم٠مُمرٟم٤م ُمنوىًم٤م وم٠ًمًمف وم٘م٤مل: ُمـ اًم٤ٌمب؟ ىم٤مل:

، سمرىمؿ: ڤ، سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمثامن ڤأظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ( 5)

 (.171ـ  15/171)ج  ، ذح اًمٜمقوي:شصحٞمح ُمًٚمؿ. »ڤ(، ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 2413)

 (.4/343ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 6)
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ـ قمثامن اًمِمٝمٞمد اعمٌتغم، وريض اهلل قمـ سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م أومم إطمالم ريض اهلل قم

 واًمٜمٝمك.

يّمٜمٕمقن إطمداث دائاًم، وًمٙمٜمٝمؿ جيٞمدون  سمٕمد هذا يمٚمف، َٟمٕمٚمؿ أن اًمَٞمٝمقد ىمد ٓ

 ؾم٠ٌم. اؾمتثامره٤م، ويمذًمؽ ومٕمؾ اسمـ

 .ڤوىمد فمٝمَر ذًمؽ ضمٚمٞم٤ًّم ذم أدواره اًم٤ٌمرزة ذم اًمٗمتـ زُمـ ظمالوم٦م قمكم 
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 اهسابعب املطو

 (1)ڤضبأ يف اهفتنْ شًن عوُ  دًز ابن

ـُ  ؾم٠ٌم وُم٤م ُمؾَّ ُمـ ُمْمٞمِّف ىمدًُم٤م ذم إصم٤مرِة اًمِٗمتـ واىمتٜم٤مص إطمداِث  ُم٤م يمؾَّ اسم

٤ٌَمع، طمتك ذم َزُمـ قمكم  ُمع اًمٔمُّروف احَلرضَم٦م  ڤوشَم٠مًمٞم٥م اًمَٕمقام وطمِمد إشم

ار وُُمٜمتٝمٙمل اًمدَّ  وًَم٦م اإِلؾْمالُمٞم٦م قمغم َيد اًمثُّقَّ ٙمقا اًمتل قمَّمٗم٧م سم٤مًمدَّ ًَ م احلَرام، وم٘مد أُم

الة سم٤مًمٜم٤مس مخ٦ًم أي٤مم ٦م إُمقر سم٤معمديٜم٦م وَص٤مرت إًمٞمٝمؿ اإلُم٤مُم٦م ذم اًمّمَّ  ..(2)سم٠مِزُمَّ

ح٤مسم٦م طمتَّك إنَّ قمٚمٞم٤ًّم  ڤوًم٘مد يم٤من عمَ٘متؾ قمْثاَمن  سم٤مًمغ إصَمر ذم ُٟمٗمقس اًمّمَّ

طمتَّك  ،(3)ظَمرضمقا سمٕمد أن سَمٚمٖمٝمؿ اخلؼَُم وىَمد ذه٧ٌم قم٘مقهلؿ ڤوـَمٚمح٦م واًمزسمػم 

 .(4)ڤومت٧َّم اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم  ۵اهلل  ينَّ 

 (5)وذًمَؽ َيقم اجلٛمٕم٦م سم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م، ڤوسمٕمد أن اؾمتت٥مَّ إُمُر ًمٕمكم 

ُمٝم٤م، : ظمٓم٥م ذم اًمٜم٤َّمس: ويم٤من ُمـ سملم إؿمٞم٤مء اًمتل أسم٤من قمٜمٝم٤م طُمرُم٤مت اهلل اًمتل طمرَّ

٤مٟمِف ويده إٓ سم٤محلَ  ًَ ، وأن وٓ ؾمٞمَّام طمرُم٦م اعمًٚمؿ، وأنَّ اعمًُٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اًمٜم٤مُس ُمـ ًم ؼِّ

 .(6)ُيؾ إٓ سمام جي٥م أذى اعمًٚمؿ ٓ

ٌئٞملم اًمذيـ أدريُمقا أن يَمالم قمكمٍّ  ًَّ وسمال ؿَمؽ مَل َّتُؾ اخُلٓم٦ٌم ُمـ طُمْمقر سَمٕمض اًم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.167ـ  149ش: )سمـ ؾم٠ٌم وأصمره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م اهلل قمٌد»( 1)

 (.4/432) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 2)

 (.1/36، ًمٚمذهٌل: )شاًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم»(، 2/139) ، ًمٚمذهٌل:ششم٤مريخ اإِلؾْمالم»( 3)

سمـ ؾم٠ٌم وأصمره ذم  اهلل قمٌد». ًمٞمٜمٔمر ڤعمزيد اـمالع قمغم َمري٤مت أطمداث مت٤مم اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ( 4)

 (.2/59ُمـ )ش ڤحت٘مٞمؼ ُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م »و (،169ُمـ ص )ش: أطمداث اًمٗمتٜم٦م

 (.4/435) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 5)

 (.4/436اعمّمدر ٟمٗمًف: )( 6)
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ٌِّٝمقا قمٚمٞم٤ًّم إمم ؿمقيمتٝمؿ ومٞمحت٤مط ذم  هذا يِمػم إًمٞمٝمؿ ويٜمِ٘مؿ قمغم َصٜمٞمٕمٝمؿ، وم٠مرادوا أن يٜم

 أُمرهؿ.

 ٔطبأ ٚأعٛاْ٘ يف ٚقع١ ادتٌُ دٚس اب: 

 :ڤ عائغ٘ ّطلخ٘ ّالشبري إىل البصزٗ خزّج

٦م عم٤َّم ىُمتؾ قمثامن  ڤيم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م  ٝمؿ ، ڤسمَٛمٙمَّ ومَ٘م٤مُم٧م ذم اًمٜم٤َّمس حَتْمُّ

سمػم  ،(1)وـم٤موقمقه٤م قَمغم ذًمؽ ڤقمغم اًمِ٘مٞم٤مم سمٓمٚم٥م دِم قُمثامن  أُم٤م ـَمٚمح٦م واًمزُّ

 وم٘مد يم٤مٟم٤م ذم اعمديٜم٦م، وعم٤م يَمثر آظْمتالف ومٞمَٝم٤م اؾمت٠مَذٟم٤م قمٚمٞم٤ًّم ذم اًمُٕمٛمرة، وم٘م٤مل ڤ

ىمد أِذٟم٧م ًَمٙمام وم٤مْذَه٤ٌم راؿمديـ، : اًمٕمٛمرة شمريدان، وذيمر سمٞمٕمَتُٝمام ًمف صُمؿَّ ىم٤مل ُم٤م: هلام

 .(2)ڤوم٤مرحَتال إمم ُمٙم٦م واضْمتَٛمٕم٤م سمٕم٤مئِم٦م وُمـ يم٤من ُمٕمٝم٤م 

سمػم  قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمِم٤مم : ي٘مقل ڤوذم ُمٙم٦م يم٤مٟم٧م اعمِمقرة ذم ضِمٝم٦م اخلُروج: وم٤مًمزُّ

 وم٢من ِب٤م إُمقال واًمرضم٤مل.

ٌٍَمة، وم٢منَّ زم ِب٤م صٜم٤مِئع، وٕهٚمٝم٤م ذم ـمٚمَح٦م  (3)سمـ قم٤مُمر: اهلل وىم٤مل قمٌد قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًم

٤مم وم٘مد يمٗم٤ميمؿ ُمٕم٤موي٦م ڤ  ڤأُمره٤م، أُم٤م قم٤مئِم٦م ڤهقى، أُم٤م اًمِمَّ

ًمتٚمَؽ  (4)ي٘مرٟمقن إن ُمـ َُمٕمؽ ٓ: ومٙم٤مَٟم٧م شمرى اخلروج إمم اعمديٜم٦م، إٓ أٟمف ىمٞمؾ هل٤م

 .(5)ڤ اًمَٖمقهم٤مء.. وأظمػًما اؾمت٘مر أُمرهؿ قمغم اًمذه٤مب إمم اًمٌٍمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.24/215ش: )قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري»اًمٕمٞمٜمل، ( 1)

 (.228، 2/227)ج ش: اًمث٘م٤مت»طم٤ٌمن،  اسمـ( 2)

 هـ ومتح ؾمجًت٤من وُمرو29وًمد سمٛمٙم٦م ووزم اًمٌٍمة ذم أي٤مم قمثامن ؾمٜم٦م يمريز إُمقي  هق اسمـ( 3)

ومل ُيي  ڤوهق قمغم اًمٌٍمة وؿمٝمد اجلٛمؾ ُمع قم٤مئِم٦م  ڤوهمػمه٤م، شمقذم قمثامن 

اًمٌٍمة صمالث ؾمٜملم صمؿ سومف قمٜمٝم٤م صمؿ أىم٤مم سم٤معمديٜم٦م وُم٤مت سمٛمٙم٦م  ڤصٗملم، وٓه ُمٕم٤موي٦م 

 (.4/228ش: )آقمالم»هـ. 59ؾمٜم٦م 

ـ اًمِمئ إذا وٕمػ قمٜمف.  ي٘مرٟمقن:ٓ  ٓ( 4) ٓ ي٘مدرون وأىمرن قم  (.13/341ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب»ي٘مقون و

 (.4/451ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 5)
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سمػم : ٜم٤مدي اًمَ٘مقموٟم٤مدى ُمُ  ؿم٤مظِمُّمقن إمم  ڤإنَّ أمَّ اعم١مُمٜملم وـمٚمح٦َم واًمزُّ

ٌٍَمة، ومٛمـ يم٤من ُيريد إقمزاَز اإِلؾْمالم وىمت٤مِل اعُمحٚمِّلم واًمٓمٚم٥م سمث٠مر قُمثامن،  (1)اًم

ضمٝم٤مز ومٝمذا ضمٝم٤مز وَهذه ٟمٗمَ٘م٦م، ومحٛمٚمقا ؾمتامئ٦م رضمؾ قمغم  وُمـ مَل َيٙمـ قمٜمَده ُمريم٥م أو

 .(2)ؾمتامئ٦م ٟم٤مىم٦م، ؾمقى ُمـ يم٤من ًمف ُمريم٥م

سمػم وقَم٤مئِم٦م اًمٌٍَمَة  سمـ  وِِب٤م قمثامن -سم٠مقمغم اعمريد- ڤوىمدم ـمٚمح٦م واًمزُّ

صُمؿَّ ؾم٤مر ـمٚمح٦ُم واًمزسمػُم وُمـ  (4)قمٚمٞمٝم٤م ڤواًمًٞم٤م ًمِٕمكم  (3)طمٜمٞمػ إٟمّم٤مري

 .(6)سمـ طمٜمٞمػ وَمخرج إًمٞمٝمؿ قمثامن (5)ُمٕمٝمؿ طمتك أشَمقا اًمزاسمقىم٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمـ اًمًٌئٞم٦م إذ أٟمٜم٤م ٟمجد ٟمًّم٤م آظمر يقوح هذه  ڤيم٠مهن٤م سمذًمؽ شمِمػم إمم اًمذيـ أطمٚمقا دم قمثامن ( 1)

وآظمريـ يم٤مٟمقا ُمٕمٝمؿ )أُجع ُمٚم١مهؿ قمغم  ڤاحل٘مٞم٘م٦م، ومٗمل اًمٓمؼمي أن ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م 

 (.4/454وىمت٤مل اًمًٌئٞم٦م(: ج ) ڤاًمٓمٚم٥م سمدم قمثامن 

 (.3/7ش: )شم٤مرخيف»ي ذم أظمرضمف اًمٓمؼم( 2)

سمـ احل٤مرث، أسمق قمٛمرو إٟمّم٤مري إود.  سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ اًمٕمٙمٞمؿ سمـ وه٥م سمـ طمٜمٞمػ هق قمثامن( 3)

 -اًمًقاد، صمؿ وٓه قمكم  - ڤ -سمـ اخلٓم٤مب  صح٤مب. ؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده٤م. ووٓه قمٛمر

سمـ  اهلل سمـ ؾمٝمؾ وقمٌٞمد أُم٤مُم٦م . وقمٜمف اسمـ أظمٞمف أسمقطاًمٌٍمة: روى قمـ اًمٜمٌَّّل  - ڤ

 ڤسمـ اخلٓم٤مب  سمـ صم٤مسم٧م. وذم آؾمتٞمٕم٤مب: أن قمٛمر سمـ ظمزيٛم٦م سمـ قمت٦ٌم وقمامرة اهلل قمٌد

سمـ طمٜمٞمػ، وىم٤مًمقا: إن شمٌٕمثف  اؾمتِم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ذم رضمؾ يقضمف إمم اًمٕمراق، وم٠مُجٕمقا ُجٞمًٕم٤م قمغم قمثامن

سمـ  هق وطمذيٗم٦م ڤقمغم أهؿ ُمـ ذًمؽ وم٢من ًمف سمٍما، وقم٘مال، وُمٕمروم٦م، ودمرسم٦م، ومقٓه قمٛمر 

اإلص٤مسم٦م ذم »اًمٞمامن ُم٤ًمطم٦م أرض اًمٕمراق ومٛمًح٤مه٤م ًمٞمٕمروم٤م ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اخلراج ًمٌٞم٧م اعم٤مل. يٜمٔمر 

 اًمؼم: ، ٓسمـ قمٌدشآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»و (،2/459) ، ٓسمـ طمجر:شمتٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م

 (.7/112، ٓسمـ طمجر: )شِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،3/1133)

 (.181، 181)ص ش: سمـ ظمٞم٤مط ظمٚمٞمٗم٦م»( 4)

ُمقوع ىمري٥م ُمـ اًمٌٍمة يم٤مٟم٧م ومٞمف وىمٕم٦م اجلٛمؾ وهل ُمديٜم٦م )اعم٤ًمُمٕم٦م سمٜم٧م رسمٞمٍمة( سم٤مًمٌٍمة وذم ( 5)

 (.3/125ج )ش: ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان»أظم٤ٌمر اًم٘مراُمٓم٦م اًمزاسمقىم٦م: ُمقوع ىمري٥م اًمٗمٚمقضم٦م ُمـ ؾمقاد اًمٙمقوم٦م. 

قمكم قمغم ؾمقاد اًمٙمقوم٦م صمؿ وٓه  ڤأطمد اًمّمح٤مسم٦م وهق أٟمّم٤مري ُمـ إوس اؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر ( 6)

 =قمغم اًمٌٍمة ىمٌؾ وىمٕم٦م اجلٛمؾ وطمي اجلٛمؾ ُمع قمكم، صمؿ ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م وشمقذم ذم ظمالوم٦م  ڤ
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ٛمس صمؿ اصَٓمَٚمحقا ويمتٌَقا سمٞمٜمَٝمؿ  يمِت٤مسًم٤م سم٤مًمَٙمػِّ قَمـ اًم٘مت٤مل ومتقاىمٗمقا طمتَّك َزاًم٧م اًمِمَّ

 ڤوًمٕمثامن دار اإلُم٤مرة واعمًَجد وسمٞم٧م اعمأَل واًمٙمأل، وأن َيٜمزل ـَمٚمح٦م واًمزسمػم 

 .(1)ڤُمـ اًمٌٍمة طمٞم٨م ؿم٤مؤوا وٓ َيٕمرض سَمٕمُْمٝمؿ ًمٌٕمض طمتك ي٘مقم قمكم 

زق )اًمزاسمقىم٦م(،  ڤوطمٞمٜماَم أراد اًمزسمػم  أن َيرزق أصح٤مسمف ُمـ ُمديٜم٦م اًمرِّ

سمـ وائؾ، وم٤مىمتتٚمقا  اًم٘مٞمس وسمٙمر دي ذم ؾمٌٕمامئ٦م ُمـ قمٌدسمـ ضمٌٚم٦م اًمٕمٌ ضَم٤مءهؿ طمٙمٞمؿ

 .(2)وم٘متؾ طمٙمٞمؿ ومٞمٛمـ ىمتؾ

ُمٕمريم٦م اجلٛمؾ إومم يمام  إمم اًمٌٍَمِة، أو ڤوهذا يمٚمُّف يَم٤من ىمٌؾ ىمدوم قمكم 

٤م قمكم (3)يًٛمٞمٝم٤م ظمٚمٞمٗم٦م، سمػم وأم اعم١ُمُمٜملم  ڤأُمَّ ومحٞمٜمام قمٚمؿ سمَِٛمًػم ـمٚمَح٦م واًمزُّ

ر ڤقم٤مئِم٦م  إمم اًمُٙمقوم٦م  ڤ٤مه واسمٜمَف احلًـ سمـ ي إمم اًمٌٍمة سَمٕم٨م قمامَّ

ىمد ؾَم٤مرت  ڤإنَّ قَم٤مئِم٦م : ڤًمٞمًتٜمٗمرا أْهَٚمٝم٤م، ومَّمٕمدا ُِمٜمؼَمه٤م َوىم٤مل قمامر 

٤م ًمزوضَم٦م َٟمٌٞمٙمؿ  ٌٍَمة َوواهلل إهنَّ ٟمٞم٤م وأظِمرة، وًمٙمـ اهلل اسمتاليمؿ ًمِٞمٕمَٚمؿ  طإمم اًم ذم اًمدُّ

٤مه شمٓمٞمٕمقن أم ِهل  .(4)إيَّ

سمـ طمٜمٞمػ  ٚمٞمٝم٤م ؾمٝمؾُمـ اعمديٜم٦م سمٕمد أن اؾمتٕمٛمؾ قم ڤصمؿ ظمرج قمكم

ر واحلًـ  (6)وذم )ذي ىم٤مر( (5)ڤ وُمـ ىَمدم  ڤاًمت٘مك قَمكمٌّ َُمع قمامَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/365ش: )آقمالم»و (،2/7)جش: اًمت٘مري٥م»ُمٕم٤موي٦م.  =

 (.183)ص ش: سمـ ظمٞم٤مط شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م»( 1)

 (.183اعمّمدر ٟمٗمًف: )ص ( 2)

 (.181اعمّمدر ٟمٗمًف: )ص ( 3)

 .56/( 9ج ) ش:صحٞمح اًمٌخ٤مري»( 4)

وُمـ  ڤسمـ طمٜمٞمػ أطمد اًمّمح٤مسم٦م  (، وؾمٝمؾ2/148ج )ش: شم٤مريخ اإِلؾْمالم»ل، اًمذهٌ( 5)

قمغم اًمٌٍمة سمٕمد وىمٕم٦م اجلٛمؾ  ڤاًم٤ًمسم٘ملم، ؿمٝمد سمدًرا وِمـ صم٧ٌم يقم أطمد اؾمتخٚمٗمف قمكم 

 (.3/219ج )ش: »آقمالم»هـ. 38وؿمٝمد ُمٕمف صٗملم، شمقذم ذم اًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م 

 (.293ج )ش: ُمٕمجؿ اًمٌٚمدانش. »سمـ وائؾ، ىمري٥م ُمـ اًمٙمقوم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم واؾمط ُم٤مء ًمٌٙمر( 6)
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٤مر قمكم  َُمٕمٝمام ُِمـ اًمٙمقوم٦م، ويم٤مٟمقا ُم٤م ًَ ٌَْٕم٦م آٓف، وم ت٦َّم آٓف إمم اًمً ًِّ  ڤسَملم اًم

وذم  ،(1)سمِٛمـ ىَمدم ُِمـ اعمديٜم٦م وُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م إمم اًمٌٍمة وهؿ زَه٤مء قمنمة آٓف

ؿُمقهَدت َوىمٕم٦ٌم َُمثٚمٝم٤م،  ُم٤م» ٛمؾ اًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م اًمزهري:اًمٌٍمة يم٤مٟم٧م ُمٚمحٛم٦م اجل

 .(2)شوَمٜمَِل ومِٞمٝم٤م اًمَٙمامة ُمـ ومرؾم٤من ُمي

٤مرشمف إٓ ؾَمٗمؽ دُمل،  ڤًم٘مد يَم٤من ُِمٜمِّل ذم أُمر قمثامن»: وي٘مقل ُم٤مٓ أَرى يَمٗمَّ

وعم٤مذا  ؟ڤومام أؾم٤ٌمب ظمروج قم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم  .(3)شوشمٓمٚم٥م دُمف

 ُجٞمًٕم٤م. ڤ ؟ظمرج قمكّم قمغم أصمرهؿ

إنَّ أطمًدا مل يٜم٘مْؾ أنَّ قَم٤مئِم٦م وُمـ ُمَٕمٝم٤م ٟم٤مزقمقا قمٚمٞم٤ًّم ذم » :(4)سْمـ ؿَمٌف قل قُمٛمرُ ي٘م

وٓ دقمقا إمم أطَمٍد ُِمٜمٝمؿ ًمٞمقًمقه اخلالوَم٦م، وإٟمام أٟمٙمروا قَمغم  (5)ڤاخلالوم٦م 

 .(6)شوشمرك آىمتّم٤مص ُمٜمٝمؿ ڤُمٜمٕمف ُمـ ىمتؾ ىَمتَٚم٦م قمثامن ڤقمكم

سمػم وأمِّ وٟمًتٓمٞمع أن َٟمرُصد قَم٤مُمٚملم أؾم٤مؾِمٞملم يم٤من هلاَُم  أصمٌر ذم ظُمروج ـمٚمَح٦م واًمزُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.184)ص ش: سمـ ظمٞم٤مط شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م»( 1)

 (.24/215ج )ش: قمٛمدة اًم٘م٤مري»( 2)

 (.2/151ج ) ، ًمٚمذهٌل:ششم٤مريخ اإِلؾْمالم»( 3)

سمـ قمٌٞمدة اًمٌٍمي اًمٜمٛمػمي، أدي٥م ٟمحقي، ًمٖمقي إظم٤ٌمري، ٟمِم٠م ذم اًمٌٍمة  سمـ ؿمٌف هق أسمق زيد قمٛمر( 4)

طمجر أٟمف ذو شمّم٤مٟمٞمػ، ٟمزل سمٖمداد  هـ ٟم٘مؾ اًمذهٌل شمقصمٞم٘مف، وىم٤مل اسمـ262ؾمٜم٦م  ن ُمـ رأىسم وشمقذم

 (.7/286ش: )ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم»(، و2/57ش: )اًمت٘مري٥م»(، و2/313ش: )اًمٙم٤مؿمػ»وهق صدوق. 

ؿمٌف(، وىمد يٙمقن ومٞمف ُمـ ٟم٘مؾ همػم ذًمؽ، وًمٙمٜمف إٟمام  رسمام يٙمقن هذا صحٞمًح٤م ذم قمٍم اعم١مًمػ )اسمـ( 5)

٘مقهلؿ وقمغم أي٦م طم٤مل وم٘مد قمثرٟم٤م قمغم ٟمص قمٜمد )اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد( ُمـ أقمالم اًمِمٞمٕم٦م، شمقذم ىمّمد ُمـ يٕمتد سم

يم٤مٟم٤م قمٚمٞمف  ( ذيمر ومٞمف أن اًم٤ٌمقم٨م خلروج ـمٚمح٦م واًمزسمػم هق )ُم٤م413ذم سمداي٦م اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري )

اًمٜمٍمة ذم طمروب  ُمـ اًمٓمٛمع ذم اًمقٓي٦م ًمألُمر دوٟمف واًمتآُمر قمغم اًمٜم٤مس سمذًمؽ!! قمـ يمت٤مسم٦م اجلٛمؾ، أو

 ي١مسمف سمف. (، وهق رأي ؾم٤مىمط 61ٓاًمٌٍمة ط. اًمث٤مٟمٞم٦م، اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م، اًمٜمجػ: )ص 

 (.13/56ج )ش: ومتح اًم٤ٌمري»طمجر ذم  سمـ ؿمٌف، ٟم٘ماًل قمـ اسمـ ، ًمٕمٛمرشأظم٤ٌمر اًمٌٍمة»( 6)
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 :ڤاعم١ُمُمٜملم إمم اًمٌٍمة 

. ومٝمؿ ُِمـ ضم٤مٟم٥م، آعمََُٝمؿ احل٤َمدث اًمذي اٟمتٝمك سم٘متِؾ قُمثامن، وم٠مؾم٘مط ذم أيِدُيؿ 1

وا ذم طمؼِّ قمثامن  ؿ ىمد ىمٍمَّ ومخرضمقا يٓمٚمٌقن دُمف، سمٖمػم أُمر ، ڤورأوا أهنَّ

ؿ ىمد رأوا ىمَتٚم٦م قمثامن ٓ (1)ڤقمكم ، ڤقَمكم  ذم ضمٞمش ڤؾمٞمام وأهنَّ

 .(2)وص٤مروا ُمـ رؤوس اعمأل

يم٤مَن  ڤويّمدق قمَٚمٞمٝمؿ َهذا طمتك آظمر حَلَٔم٦م ُمـ طمٞم٤مِّتِؿ، ومٛمثاًل ـمٚمح٦م 

ٝم٤مم شمتٜم٤موؿمف ًِّ  .(3)ُمٜمل اًمَٞمقم طمتك شمرى ڤاًمٚمَّٝمؿَّ ظمذ ًمٕمثامن: ي٘مقُل واًم

إنَّ َهذا طَمدٌث قمٔمٞمؿ وأُمٌر »: ڤشم٘مقُل سمٕمد ىمتؾ قمثامن ڤوقم٤مئِم٦م

٤مم ُُمٜمٙمر، وم٤مهْنْمقا ومٞمف إمم إظمَقاٟم ٌٍَمة، وم٠مٟمٙمروه وم٘مد يمٗم٤ميمؿ أْهؾ اًمِمَّ ٙمؿ ُمـ أهؾ اًم

 .(4)شوًمٚمٛمًٚمٛملم سمث٠مرهؿ ڤيدرُك ًمِٕمثامن ۵قمٜمدهؿ، ًمَٕمؾَّ اهلل  ُم٤م

ومٗمل ِرواي٦م قمٜمد اًمٓمَّؼمي أنَّ ريم٥م قَم٤مئِم٦م وـمٚمَح٦م واًمزسمػم ، ڤأُم٤م اًمزسمػم

 ڤومًٚمَّؿ قمغم اًمزسمػم  ،(5)سمـ قمقف اًمًٚمٛمل ُمرَّ ذم ـمري٘مف قمغم ُُمٚمٞمح ڤ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٞمقين زهمٚمقل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م  ، ًمٚمذهٌل، اعمح٘مؼ: أسمق ه٤مضمر حمٛمد اًمًٕمٞمدشاًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم»( 1) سـم سًم

ـ ؿمٝم٤مب اًمزهري )دار اًمٗمٙمر(: )ص  1/36سمػموت، ج  –ٕمٚمٛمٞم٦م اًم سم  (.153واٟمٔمر اعمٖم٤مزي اًمٜمٌقي٦مٓ 

 (.15، 1/14ج )ش: دول اإِلؾْمالم»اًمذهٌل، ( 2)

 (.2/151، ًمٚمذهٌل: ج )ششم٤مريخ اإِلؾْمالم»(، 185)ص ش: سمـ ظمٞم٤مط ظمٚمٞمٗم٦م»( 3)

 (.4/451ج ) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 4)

اًمٓمٌ٘م٤مت »: ًمف إدراك، ويم٤من دًمٞمال ذم زُمـ قمٛمر. وىمد أظمرج اسمـ ؾمٕمد ذم سمـ قمقف اًمًٚمٛمل هق: ُمٚمٞمح( 5)

سمـ  سمـ اخلٓم٤مب أّن ؾمٕمد سمـ قمقف اًمًٚمٛمّل، ىم٤مل: سمٚمغ قمٛمر سمـ قمٛمرو، قمـ ُمٚمٞمح ُمـ ـمريؼ طمٌٞم٥م»

أب وىم٤مص صٜمع سم٤مسم٤م ُمـ ظمِم٥م قمغم داره وطمّمـ قمغم ىمٍمه طمّمٜم٤م ُمـ ىمّم٥م، ىم٤مل: وم٠مُمرين قمٛمر 

٦م ذم قمزل ؾمٕمد قمـ اًمٙمقوم٦م.  ع حمٛمدسم٤معمًػم ُم اإلص٤مسم٦م »سمـ ُمًٚمٛم٦م، ويمٜم٧م دًمٞمال سم٤مًمٌالد، ومذيمر اًم٘مّمَّ

 (.5/46، ٓسمـ ؾمٕمد: )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، 6/245) ، ٓسمـ طمجر:شذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م
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، ومُ٘متؾ سمال شمرة ڤىم٤مل قُمِدَي قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم  ؟هذا اهلل ُم٤م قمٌدي٤م أسم٤م : وىم٤مل

ىم٤مل ُٟمٜمٝمض اًمٜم٤َّمس  ؟ىم٤مل: اًمٖمقهم٤مء..، ىَم٤مل: وَمؽميدون ُم٤مذا ؟وٓ قمذر، ىَم٤مل وُمـ

ومٞمدرك ِبذا اًمدم ًمِئال َيٌٓمؾ وم٢من ذم إسمٓم٤مًمف شمقهلم ؾمٚمٓم٤من اهلل سمٞمٜمٜم٤م أسمًدا إذا مل يٗمٓمؿ 

 .(1)هذا اًميب اًمٜم٤مس قمـ أُمث٤مًمف مل يٌؼ إُم٤مم إٓ ىمتٚمف

ُد ـَمٚمٌٝمؿ سمدِم قُمثامن  ڤسمؾ ًم٘مد يم٤من قمكمٌّ  وَيرى هَلؿ ، ڤٟمٗمًف ي١ميمِّ

٦م ومِٞمام ـمٚمٌقا سمف ُمـ َهذا   اًمَ٘مقم طُمجَّ
ِ
٦م ذم َذًمؽ، وَم٘مد ؾم٠مًمف أطَمُد إومراد أشَمرى هِل١َُمٓء احُلجَّ

م  وشَمرى ًمؽ طمج٦م : َٟمٕمؿ! صمؿَّ ي٘مقل ًمف: وَمُٞمجٞم٥م -ڤيٕمٜمِل َدم قمثامن -اًمدَّ

 .(2)ٟمٕمؿ: ومٞم٘مقل ؟سمت٠مظمػمك ذًمؽ

ٚمح(2 وِّتدئ٦م صَم٤مئرة اًمٜم٤َّمس يماَم  (3). وذم اجل٤َمٟم٥م أظَمر يَم٤من ظُمروضمٝمؿ سم٘مّْمد )اًمّمُّ

سمػم  (4)ضم٤مءت سمذًمِؽ إظْم٤ٌمر ٌَٕمد أن اؾْمت٘مرَّ أُْمر ـَمٚمح٦م واًمزُّ وَُمـ َُمٕمٝمؿ  ڤوم

ة، ضم٤مؤوا إمم قم٤مئِم٦م خقص إمم اًمٌٍْمَ : ي٤م أمَّ اعم١ُمُمٜملم: ، وىم٤مًمقا هَل٤مڤقَمغم اًمِمُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/461سمـ ُمٕمـ اًمًٚمٛمل: ج ) قمـ يزيد( 1)

 (.237ص )ش اًمتٛمٝمٞمد»اًم٤ٌمىمالين، ( 2)

هم٦ٌم ذم اًمّمٚمح وهق أُمر اشمٗمؼ قمٚمٞمف اجل٤مٟم٤ٌمن( وسملم طمرص ـمٚمح٦م ًمٞمس هٜم٤مك ُمـ شمٕم٤مرض سملم اًمر( 3)

وهق إُمر  ڤقمغم اعم٤ًمرقم٦م ذم ضب اًمثقار واعمٓم٤مًم٦ٌم سمدم قمثامن  ڤواًمزسمػم وقم٤مئِم٦م 

ي١مصمر اًمؽمّي٨م ومٞمف ذم فمروومف إومم ًمتقزم اخلالوم٦م.. سمؾ إن هذا اجل٤مٟم٥م  ڤاًمذي يم٤من قمكّم 

( وُمتٛمؿ ًمف وهق يؽمضمؿ اًمٕمرض اًمذي ڤ)اإلصالح( ُمٙمٛمؾ ًمٚمج٤مٟم٥م إول )اًمث٠مر ًمٕمثامن 

ذم اعمديٜم٦م سم٠من ي٠مذن هلام ذم اًمذه٤مب إمم اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م  ڤقمروف ـمٚمح٦م واًمزسمػم قمغم قمكم 

وهق ي٘مقل طمتك اٟمٔمر ذم ذًمؽ )اًمٓمؼمي ج  ڤًمٞم٠مشمٞم٤مه ُمـ هٜم٤مك سم٤مجلٜمقد واخلٞمؾ، ومٞمؽمي٨م قمكم 

يريد إقمزاز اإِلؾْمالم (.. وي١ميمد ذًمؽ ايًْم٤م ىمقهلؿ طملم قمزُمقا قمغم اخلروج: ومٛمـ يم٤من 4/438)

وُمـ مل يٙمـ قمٜمده ُمريم٥م ومل يٙمـ ًمف ضمٝم٤مز ومٝمذا ضمٝم٤مز  ڤوىمت٤مل اعمحٚملم واًمٓمٚم٥م سمث٠مر قمثامن 

 (.4/451ج )ش: اًمٓمؼمي»وهذه ٟمٗم٘م٦م. 

 سمـ ٟمقيره وـمٚمح٦م إقمٚمؿ. (، ـ قمـ حمٛمد451، 4/451ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 4)
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خقص هل٤م-عمديٜم٦م دقمل ا ُي٘مرٟمقن ًمتْٚمَؽ اًمَٖمقهم٤مء  وم٢منَّ َُمـ َُمٕمٜم٤م ٓ -ويم٤مَٟم٧م شُمريد اًمِمُّ

ٌٍَمة.. وم٢من أصٚمح اهلُل إُْمر يم٤من اًمذي شمريديـ!  .(1)اًمتل ِب٤م واؿْمخيص َُمٕمٜم٤م إمم اًم

ـُ  هري قمـ قم٤مئِم٦م  وٟم٘مؾ اسم إٟمَّام أريَد أن ُُيجز سَملم »: ىمقهل٤م ڤؿِمٝم٤مب اًمزُّ

٥م ًَ أن َيٙمقن سملم اًمٜم٤َّمس ىِمت٤مل، وًمق قَمٚمٛم٧م ذًمؽ مل أىِمػ ذًمؽ  اًمٜم٤َّمس َُمٙم٤مين، ومَل أطْم

 .(2)شاعمَقىمػ أسمًدا

ٌٍَمة ومتر ذم ـَمري٘مٝم٤م سم٤محلَقأب ومتًٛمع ٟم٤ٌمَح  (3)صمؿ شمتجٝمز ًمٚمُخروج إمم اًم

َـّ شَمٜمٌَُْح قَمَٚمٞمَٝم٤م »: ىم٤مل طاهلل  أفمٜمُّل إٓ َراضمٕم٦م، إن رؾمقل َُم٤م»: اًمٙمالب، ومت٘مقل تُُٙم َأيَّ

سمػم (4).ش.شيماَِلُب احلَْقَأِب  شَمرضمٕملم! قمؾَّ اهللُ أن ُيّمٚمح سمؽ »: ڤومَٞم٘مقل هَل٤م اًمزُّ

 .(5)شسَملم اًمٜم٤َّمس

ٌٍَمة ُِمـ - ڤسمـ طَمٜمٞمػ  وسَمٚمغ قمثاَمن، ڤوعم٤م ىمدُم٧م اًمٌٍمة  وازم اًم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،2/532) ، ٓسمـ طم٤ٌمن:شءاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وأظم٤ٌمر اخلٚمٗم٤م»و (،4/451) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 1)

 (.114)ص: ش: اًمٗمتٜم٦م ووىمٕم٦م اجلٛمؾ»و

 (.154)ص ش: اعمٖم٤مزي اًمٜمٌقي٦م»( 2)

ـ ُمٞم٤مه اًمٕمرب، ( 3) ـ سم٤مًمٗمتح صمؿ اًمًٙمقن، ومهزة ُمٗمتقطم٦م، وي٤مء ُمقطمدة: ُمقوع ذم ـمريؼ اًمٌٍمة وهق ُم احلقأب 

٦ٌم إمم احلقأب سمٜم٧م يمٚم٥م ـ وسمره. يٜمٔمر  وىمٞمؾ ؾمٛمل سمذًمؽ ًٟم ٚمدان»سم  (.2/314ج )ش: ُمٕمجؿ اًٌم

ج ش: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»يمثػم: إؾمٜم٤مده قمغم ذط اًمّمحٞمحلم ومل خيرضم٤مه.  هذا احلدي٨م ىم٤مل ومٞمف اسمـ( 4)

ج ش: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»،( وىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل: هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضمقه. 6/241)

طم٤ٌمن  طمجر: وأظمرج هذا أمحد، وأسمق يٕمكم واًمٌزار وصححف اسمـ (، وي٘مقل اسمـ2/125)

اًمٕمرب(  (، أُم٤م اؾمتٜمٙم٤مر )اسمـ13/55ش: )ومتح اًم٤ٌمري»احل٤ميمؿ، وؾمٜمده قمغم ذط اًمّمحٞمح و

ش: اًمٕمقاصؿ»حلدي٨م احلقأب، وشمٕمٚمٞمؼ اخلٓمٞم٥م سم٠من ذًمؽ ًمٞمس ًمف ُمقوع ذم دواويـ اًمًٜم٦م اعمٕمتؼمة. 

 ( ومٝمق ُيت٤مج إمم ٟمٔمر!!.161ص )

(: رضم٤مل أمحد 7/234: )شَمٛمع اًمزوائد»(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 6/97ش: )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم ( 5)

 رضم٤مل اًمّمحٞمح.



 

 

100 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خؼِمه٤م وؾَم٥ٌم ىُمدوُمٝم٤م وُمـ َُمٕمٝم٤م أرؾَمؾ إًمٞمَٝم٤م َُمـ ي٠مشمٞمِف سمِ  -ڤىمٌؾ قَمكم 

اع اًمَ٘م٤ٌمئؾ همزوا »: ظُمروضمٝم٤م، ومٙم٤مَن ُمـ ضَمقاِب٤م إنَّ اًمَٖمقهم٤مء ُمـ أهؾ إُمّم٤مر وٟمزَّ

وأطمدصمقا ومٞمف إطْمداث، وآووا ومٞمف اعُمحدصملم واؾمَتقضَمٌقا ومٞمف  طاهلل  طَمرم رؾمقل

َٟم٤مًمقه ُمـ ىمتؾ اعمًٚمٛملم سمال شمرة وٓ قمذر..  ، ُمع ُم٤مطًمٕمٜم٦َم اهلل وًمٕمٜم٦م رؾمقًمف 

 اًمَ٘مقم وُم٤م ومٞمف اًمٜم٤َّمس وراءٟم٤م، وُم٤م  ًٚمٛملم أقمٚمٛمٝمؿ ُم٤موَمخرضم٧ُم ذم اعمُ 
ِ
أشمك َه١ُمٓء

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }يٜمٌٖمل هلؿ أن ي٠مشمقا ذم إْصالح هذا، وىمرأت: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ـ أُمر اهلل ٟمٜمٝمض ذم اإلصال ،[114 ]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ح ِم

ٖمػم واًمٙمٌػم واًمذيمر وإٟمثك، ومٝمذا ؿَم٠مٟمٜم٤م إمم ُمٕمُروف طوأُمر رؾمقًمف  ۵ ، اًمّمَّ

ٙمؿ قمَٚمٞمف وُمٜمٙمر َٟمٜمٝم٤ميمؿ قمٜمف وَٟمحثُّٙمؿ قمغم شمٖمٞمػمه  .(1)شٟم٠مُُمريُمؿ سمف وٟمُحْمُّ

 ڤيَمت٧ٌم إمم أب ُمقؾَمك إؿمٕمري  ڤأن قم٤مئِم٦م  :شاًمث٘م٤مت»وذم 

ىمد قمٚمْٛم٧َم، وىمد ظمرضم٧م  ُم٤م ڤأٟمَّف ىمد يَم٤من ُمـ أُمر قمثامن: وهق سم٤مًمٙمقوم٦م

و٤م سم٤مًمَٕم٤مومٞم٦م طمتَّك  )ُُمّمٚمح٦م( سملم اًمٜم٤َّمس ومٛمر ُمـ ىَمٌٚمُٙمؿ سم٤مًمَ٘مرار ذم ُمٜم٤مزهِلؿ واًمرِّ

ٌُّقن ُِمـ صالح أُمر اعُمًٚمٛملم ي٠مشمَِٞمٝمؿ ُم٤م  .(2)ُي

٤م ظُمروضمٝم٤م إمم طَمرب »: اًمٕمرب قمغم هذا اعمٕمٜمك ساطم٦م ومٞم٘مقل وي١ميمد اسمـ وأُمَّ

ص٤مروا إًمٞمف ُِمـ  ؼ اًمٜم٤َّمس ِب٤م وؿمٙمقا إًمٞمٝم٤م ُم٤ماجلٛمؾ: ومام ظمرضم٧م حِلرب، وًمٙمـ شَمٕمٚمَّ 

قمٔمٞمؿ اًمٗمتٜم٦م وِّت٤مرج اًمٜم٤َّمس، ورضَمقا سَمريمَتٝم٤م ذم اإلصالح، وـمٛمُٕمقا ذم آؾْمتحَٞم٤مء 

ٻ ٻ }: ُمٜمْٝم٤م إذا وىمٗم٧م إمم اخلَٚمؼ، وفمٜم٧م هل ذًمؽ ومخرضم٧م ُُم٘متدي٦م سم٤ِمهلل ذم ىمقًمف

٤مء: {ٻ ٻ پ پ ي٦م [114 ]ؾمقرة اًمٜم ڱ ڱ ڱ  ڳ}: ٔا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمـ ٟمقيره وـمٚمح٦م إقمٚمؿ. (، قمـ حمٛمد462، 4/461ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 1)

 (.2/282ج )ش: اًمث٘م٤مت»طم٤ٌمن،  اسمـ( 2)
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 .(1)[9 ]ؾمقرة احلجرات: {ڱ ں ںڻ

ٌٍَمة ضَم٤مء إمم قم٤مئِم٦م  ڤوطمٞمٜماَم وَصؾ قمكم هَمٗمر »: وم٘م٤مل هل٤م ڤإمم اًم

سمـ  وعم٤م اْٟمَتدب قَمكم اًم٘مٕم٘م٤مع ،(2)!شاهلل ًَمؽ! ىَم٤مًم٧م: وًَمؽ، ُم٤م أردُت إٓ اإلصالَح 

 ڤٕم٤مئِم٦م سَمدأ سم -يمام ؾَمٞم٠مِي -ًمإلصالح ُمع أصَح٤مب اجلَٛمؾ  ڤورقمٛم
 .(3)وم٠مضم٤مسم٧ْم: اإلصالح سملم اًمٜم٤مس ؟وم٠ًمهل٤م قمـ ؾم٥ٌم ظمروضمٝم٤م

ف سمِف َص٤مطم٥م  -ڤومٞمام خَيصُّ قَم٤مئِم٦م -سمٕمد هذا يمٚمف  ٓمط ومٞماَم وضمَّ َيتٌلمَّ اًمِمَّ

ٞمٕم٦م ظمروج قم٤مِئِم٦م قمغم قمكم  طملم ىَم٤مل سم٠ِمن ظمروضمٝم٤م ، ڤيمت٤مب )اجلٛمؾ( ُمـ اًمِمِّ

 (4)ومؽ!ُمـ يُمره قمغم إصمر طم٤مدصم٦م اإل ڤيم٤مٟم٧م شمٙمٜمُّف ًمٕمكم  سم٥ًٌِم ُم٤م

 ڤإنَّ اًمٜم٤َّمقمل طملم ضم٤مء إمم أْهِؾ اعمديٜم٦م سمِ٘متؾ قمكم : وهق ي١ميمد ذًمؽ اًمٙمره

 :سمذًمؽ اؾمَتٌنَمت وىم٤مًم٧م ُمتٛمثٚم٦م ڤوؾمِٛمَٕم٧م قم٤مئِم٦م 
ُئد دكََعززززززززا َقززززززززادفَؾََؼزززززززز  

دكَاع  دَ زززززززز ئ دَفززززززززن ن 

د

دد َ زززززَ َ ئ ََ ََزززززق َ دف ززززز دف قززززز  د د ََـَزززززادَمززززز  
د (4)

 
)قَمغم طَمد : ؾَمٝم٤م وِهل شم٘مقلسمؾ ًمَ٘مد ؾمجدت ؿمٙمًرا هلل قمغم ىَمتٚمف، صمؿ رومَٕم٧م َرأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/1536ج )ش: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن»( 1)

 (.1/42»ج ش: ؿمذرات اًمذه٥م»( 2)

 (، قمـ حمٛمد وـمٚمح٦م.4/488ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 3)

اؾمتِم٤مر ـ  ملسو هيلع هللا ىلص(، أُم٤م طم٤مدصم٦م اإلومؽ وم٘م٤مل قمٜمٝم٤م أن اًمرؾمقل 66، 65: ص )شاجلٛمؾ»اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد، ( 4)

ُجٞمٕم٤م، أُم٤م أؾم٤مُم٦م  ڤسمـ أب ـم٤مًم٥م  سمـ زيد وقمكم ذم طم٤مدصم٦م اإلومؽ قمغم قم٤مئِم٦م ـ أؾم٤مُم٦م

، ڤاهلل إٓ ظمػما وم٢من اعمرأة ُم١مُمٜم٦م، وصٗمقان قمٌد ص٤مًمح  شمٔمـ ي٤م رؾمقل وم٘م٤مل: ٓ ڤ

 ڤة، ؾمؾ قمـ اخلؼم سمريرة )ظم٤مدُمتٝم٤م( اهلل اًمٜم٤ًمء قمٚمٞمؽ يمثػم وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ڤأُم٤م قمكم 

٤ًٌم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  واسمح٨م قمـ ه ظمؼمه٤م ُمٜمٝم٤م، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل ومتقل أٟم٧م ي٤م قمكم شم٘مريره٤م، وم٘مٓمع هل٤م ظمِم

أطم٥م قمٚمًٞم٤م أسمًدا!! اعمرضمع  ضمرم إين ٓ ُمـ اًمٜمخؾ وظمال ِب٤م ي٠ًمهل٤م ويتٝمدده٤م ويرهٌٝم٤م طمتك ىم٤مًم٧م: ٓ

 (.66، 65ٟمٗمًف: ص )

 (.67اعمرضمع ٟمٗمًف: )ص ( 5)
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٤مومِرُ  ًَ ٤م اًمٜمََّقى ** يَماَم ىَمرَّ قَمْٞمٜم٤ًم سم٤ِمإِلَي٤مِب اعُم  .(1)زقمٛمف(.. وَم٠َمًْمَ٘م٧ْم قَمَّم٤مَه٤م َواؾْمَتَ٘مرَّ ِِبَ

وِهل ِمَـّ أْذه٥م اهلُل قَمٜمٝمؿ اًمرضمس - ڤًمٙمـ َهؾ شم٘مٌؾ أمُّ اعُم١مُمٜملم 

ٟمٗمًٝم٤م وضَمدِّت٤م قمغم قمكِم أن شُمًَٗمؽ ِدُم٤مء اعمًُٚمٛملم عمَقضِمدة ذم  -وـمٝمَرُهؿ شَمٓمٝمػًما

ٜملم ڤ ًِّ اومْم٦م هُؿ اًمِذيـ جَيدون ذم  ؟ُمٜمذ قمنمات اًم أم إومم أْن ُي٘م٤مل إن اًمرَّ

ٝمؿ قمغم قم٤مئِم٦م  ًِ  ڤ! واحلؼُّ إنَّ قم٤مئِم٦م ؟ومٞمْٗمؽَمون قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمذب ڤأٟمُٗم
 إٟمام ىمّمدت اإلصالح.

 (2)، وم٘مد أظْمرج احل٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مل:ڤمل يٙمـ هذا اإلْصالُح َهدف قم٤مئِم٦م وطمَده٤م 

سمػم ڤعم٤م دٟمك ُهق وأصح٤مسُمف ُِمـ ـمٚمح٦م واًمزسمػم  ڤأن قمٚمٞم٤ًّم » ، َٟم٤مدى اًمزُّ

ره طَمدي٨م رؾمقل ڤ ومذيمره اًمزسمػم  ًمتُ٘م٤مشمِٚمٜمف وأٟم٧َم فَم٤ممل ًمف!: طاهلل  ومج٤مء إًمٞمف ومذيمَّ

ضمقع، ومٕمرض ًمف اسمٜمف قمٌد: وىم٤مل ڤ  ؟ًمؽاهلل، وم٘م٤مل: ُم٤م ًم٘مد أٟمًٞمتف، صمؿ قمزم قمغم اًمرُّ
وَهؾ : وإين راضمع، وم٘م٤مل ًمف اسمٜمف طاهلل  طمديث٤ًم ؾمٛمٕمتف ُمـ َرؾمقل ڤىم٤مل: ذيمرين قمكم 

 .(3)شإٟمام ضمئ٧م شمّمٚمح سَملم اًمٜم٤مس ويّمٚمح اهلل هذا إُمر ؟ضمئ٧م ًمٚم٘مت٤مل

إٟمام ظمرضمقا ىم٤مصديـ اًمّمٚمح وُجع  ڤوسم٤مجلٛمٚم٦م ومٕم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم 

ٌَف ُمـ أُمقر وَمِٝمل  اًمٙمٚمٛم٦م، وأُم٤م ُم٤م حمض اضمتٝم٤مد ُمٜمٝمؿ، وهؿ ُمـ َراومؼ ذًمؽ وُم٤م أقمَ٘م

 .(4)أهؾ اًمٗم٘مف واًمرأي، يمام ي٘مقل اًم٤ٌمىمالين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.68عمرضمع ٟمٗمًف: )ص ا( 1)

، اخلراؾم٤مين اًمِم٤مومٕمل، حمدث ومٞم٘مف، همٚم٥م قمٚمٞمف احلدي٨م سمـ احلًلم، أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل هق أمحد( 2)

، وًمد ؾمٜم٦م شدٓئؾ اًمٜمٌقة»و ،شاًمًٜمـ اًمٙمؼمى»ورطمؾ ذم ـمٚمٌف وصٜمػ ومٞمف يمثػما، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: 

 (.1/216ش: )ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم»هـ. 458هـ وشمقذم ذم ٟمٞم٤ًمسمقر ؾمٜم٦م 384

 (.7/242ج )ش: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م» يمثػم، قمـ اسمـ( 3)

، ومٝمؿ سمنم وهمػم ڤيٕمٜمل قمدم وىمقع اخلٓم٠م ُمٜمٝمؿ  (، وهذا 232ٓ)ص ش: اًمتٛمٝمٞمد»( 4)

 =ُمٕمّمقُملم وًمٙمـ اعم٘مّمقد دومع ىمّمد اخلٓم٠م ُمٜمٝمؿ وإٓ وم٘مد أؿم٤مر سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم شمّمقي٥م قمكم 
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: سمـ اًمٕمرب سَمٕمد أن ؾم٤مق اطمتامٓت ذم أؾْم٤ٌمب ظُمروضمٝمؿ إمم اًمٌٍمة ىَم٤مل وأسمق سمٙمر

هؿ إمَم ىم٤مٟمقن » وُيٛمٙمـ أهنؿ ظمَرضُمقا ذم ُجع ـمقائػ اعُمًٚمٛملم، ووؿِّ ٟمنمهؿ وردِّ

رء ؾمقاه، وسمذًمؽ وردت  ًمّمحٞمح َٓيْمٓمرسمقا ومٞم٘متٚمقا، وهذا ُهق ا واطمد طمتك ٓ

 .(1)شصح٤مح إظم٤ٌمر
وُمـ  ڤوإذا يم٤من هذا يُمٚمف ذم ضَم٤مٟم٥م ـمٚمح٦م واًمزسمػم وأم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 

وُمـ يم٤من قمغم رأيِف ُِمـ ضمٞمِمف ُيدُف ُِمـ  ڤؾم٤مر قمغم رأُيِؿ، ومٚمؿ يٙمـ قمكم 

 ُمًػمه إًمٞمٝمؿ إٓ اإلصالح وُجع اًمٙمٚمٛم٦م.

٤م أراد اخلُروج إمم اًمٌٍمة ىَم٤مم إًمٞمف عم ڤأنَّ قمٚمٞم٤ًّم »ضم٤مء ذم شم٤مريخ اًمٓمؼِمي: 

 ؟سمِٜم٤م وإمم أيـ شمذه٥م ؟َي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، أي َرء شُمريد: سمـ راومع وم٘م٤مل ًمروَم٤مقم٦م اسمـ
٤م اًمذي ٟمريد وٟمٜمقي وَم٤مإلصالح إن ىمٌٚمقا ُمٜم٤م وأضم٤مسمقٟم٤م إًمٞمف!: وم٘م٤مل قمكم  .(2)شأُمَّ

٤م أُمػم أٟم٧م ص٤مٟمع ي َُم٤م: وروى أيًْم٤م أن آظَمر ىم٤مم إًمٞمف ذم هذا اعمًػم وم٘م٤مل ًمف

 اًم٘مقم
ِ
الح واًمٙمػ أطمقط، : ىم٤مل ؟اعم١مُمٜملم إذا ًم٘مٞم٧م َه١ُمٓء ىمد سم٤مَن ًمٜم٤م وهَلؿ أن اًمّمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.. ي٘مقل آُم٤مم اًمٜمقوي ڤظمر وُمـ يم٤من قمغم رأيف، وَّتٓمئ٦م اضمتٝم٤مد اًمٗمريؼ أ ڤ =

ًمٞم٧ًم سمداظمٚم٦م ذم هذا اًمققمٞمد يٕمٜمل  ڤ: وأقمٚمؿ أن اًمدُم٤مء اًمتل ضمرت سملم اًمّمح٤مسم٦م $

وُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واحلؼ ش.. إذا اًمت٘مك اعمًٚمامن سمًٞمٗمٞمٝمام وم٤مًم٘م٤مشمؾ واعم٘متقل ذم اًمٜم٤مر: »ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 

ت٠موًمقن مل ي٘مّمدوا إطم٤ًمن اًمٔمـ ِبؿ واإلُم٤ًمك قمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ وشم٠مويؾ ىمت٤مهلؿ، وأهنؿ َمتٝمدون ُم

ُمٕمّمٞم٦م وٓ حمض اًمدٟمٞم٤م سمؾ اقمت٘مد يمؾ ومريؼ أٟمف اعمحؼ، وخم٤مًمٗمف سم٤مغ ومقضم٥م قمٚمٞمف ىمت٤مًمف ًمػمضمع إمم 

٤ًٌم وسمٕمْمٝمؿ خمٓمًئ٤م ُمٕمذوًرا ذم اخلٓم٠م ٕٟمف ٓضمتٝم٤مد، واعمجتٝمد إذا اظمٓم٠م ٓ إصمؿ  اهلل، ويم٤من سمٕمْمٝمؿ ُمّمٞم

، شُمًٚمؿ»ؾ اًمًٜم٦م.. هق اعمحؼ اعمّمٞم٥م ذم شمٚمؽ احلروب هذا ُمذه٥م أه ڤقمٚمٞمف، ويم٤من قمكم 

 (.151)ص ش: اًمٕمقاصؿ»و (،5(. 18/11ذح اًمٜمقوي: )

 (.151)ص ش: اًمٕمقاصؿ»( 1)

 (، قمـ حمٛمد وـمٚمح٦م قمـ ؾمٞمػ.4/471ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 2)
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 .(1)يٚمتئؿ. وم٢من شَم٤مسمٕمقا ومذًمؽ، وإن أسمقا إٓ اًم٘مت٤مل ومّمدع ٓ

ٞم٤ٌمين قم٤مُمر ڤوعم٤م ىمدم قمغم قمكم  ىم٤مدًُم٤م ُمـ اًمُٙمقوم٦م ؾم٠مًمف قمكم  (2)سمـ َُمٓمر اًمِمَّ

إن أرْدت : ومَ٘م٤مل ؟ُمقؾمك إؿمٕمري وم٠مظمؼمه، صمؿ ؾَم٠مًمف قمـ أب ؟قمامَّ وراءه ڤ

ٚمح وم٠مسمق ُمقؾمك َص٤مطَم٥ُم ذًمؽ، وإن أرْدَت اًم٘مت٤مل ومٝمق ًمٞمس سمّم٤مطِم٥م ذاك، ومَ٘م٤مل  اًمّمُّ

 .(3)أريد إٓ اإلصالح طمتك يردَّ قمٚمٞمٜم٤م واهلل ُم٤م: قمٜمد ذًمؽ ڤقمكم 

ٚمح ُهؿ قمٌد  يم٤مٟمقا ذم  اهلل واًمذيـ يم٤مٟمقا يٙمرهقن اًمّمُّ
ِ
سمـ ؾم٠ٌم وُج٤مقمتف، وَه١ُمٓء

طملم قمَزم قمغم اًمرطمٞمؾ  ڤٞمؾ اقمؽِماوٝمؿ قمغم قمكم سمدًم ڤضمٞمش قمكم 

أٓ وإين َراطمؾ همًدا وم٤مرحتٚمقا، أٓ وٓ يرحتٚمـ همًدا أطمد أقم٤مَن قمغم قمثامن »: ىم٤مئاًل 

 ذم رء ُمـ أُمقر اًمٜم٤مس وًمٞمٖمـ اًمًٗمٝم٤مء قمـ أٟمٗمًٝمؿ ڤ
ٍ
. يمام .(4)شسمٌمء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.237ص )ش: اًمتٛمٝمٞمد»اًم٤ٌمىمالين، ( 1)

٤ٌَميِنُّ  هق: قَم٤مُِمُر ( 2) ْٞم ـُ َُمَٓمٍر اًمِمَّ ٌََٚم٦مُ سْم سمـ  اًمٌٙمري، يروي قمـ اسمـ ُمًٕمقد. روى قمٜمف اًمِمٕمٌل، وضم

سمـ  اًمرمحـ سمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مرئ اًمرازي، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد ؾُمَحٞمؿ. ىم٤مل اسمـ أب طم٤مشمؿ: صمٜم٤م حمٛمد

ٌَٚم٦م سمـ سمِمػم احلٙمؿ سمـ َُمَٓمر  سمـ ؾُمَحٞمؿ هق قم٤مُمر سمـ ؾمٚمامن ي٘مقل: أسمق َُمَٓمر اًمذي يروي قمٜمف ضَم

ٛملم. ىم٤مل اًمٕمالئل: ذيمره اًمّمٖم٤مين ومٞمٛمـ اظمتٚمػ ذم صحٌتف. وىم٤مل ؿمٞم٤ٌمين، رضمؾ ًمف ؿم٠من ذم اعمًٚم

ٌْدِ  ـْ قُمَٛمَر َوقَم اهللَِّ َوطُمَذْيَٗم٦َم َويَم٤مَن ىَمٚمِٞمَؾ احْلَِدي٨ِم. ذيمره اًمّٓمؼمايّن، وأورد ُمـ ـمريؼ  اسمـ ؾمٕمد: َرَوى قَم

سمـ ُمٓمر، ىم٤مل: شمًّحرٟم٤م  سمـ ؾمحٞمؿ، قمـ قم٤مُمر سمـ زٟمجٚم٦م، قمـ ويمٞمع، قمـ ُمِمٕمر، قمـ ضمٌٚم٦م ؾمٝمؾ

سمـ ُمٓمر، قمـ اسمـ ُمًٕمقد.  صمؿ ىمٛمٜم٤م إمم اًمّّمالة، وم٘م٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ: اًمّّمقاب قمـ قم٤مُمر طٜمٌَّّل ُمع اًم

رٟم٤م ُمع اسمـ ُمًٕمقد، وذيمره اسمـ  وىم٤مل أسمق ُمقؾمك: رواه همػمه قمـ ويمٞمع، وم٘م٤مل: قمـ قم٤مُمر سمـ ُمٓمر: شمًحَّ

ُمٕمروم٦م »سمـ ؾمحٞمؿ. يٜمٔمر  طم٤ٌّمن ذم اًمت٤ّمسمٕملم ِبذا. وىم٤مل: روى قمـ اسمـ ُمًٕمقد، روى قمٜمف ضمٌٚم٦م

اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز »(، و6/454) ، ًمٚمٌخ٤مري:شاًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»(، و4/2169) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شًمّمح٤مسم٦ما

ٓسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م ش: اًمث٘م٤مت ِمـ مل ي٘مع ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م»(، و3/491) ، ٓسمـ طمجر:شاًمّمح٤مسم٦م

 (.215)ص: ش: ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ»(، و6/121، ٓسمـ ؾمٕمد: )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، و5/429)

 (، قمـ حمٛمد وـمٚمح٦م.4/481ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 3)

 (.4/493ج ) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 4)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

ؾم٠ٌم  ـسم اهلل ؾمٞم٠مي سمٞم٤مٟمف وي١ميمد اًمٓمؼمي هذا اًمقضمقد ذم ظمؼم آظمر ُمِمػًما إمم أن قمٌد

 .(1)ڤاًم٘مٞمس اًمذيـ ظمرضمقا ُمع قمكم سمٜمل قمٌد يم٤من أطمد اًمرؤؾم٤مء ذم

 ذم  ڤويمٞمَػ يرى قمكم : وهٜم٤م ىمد يُث٤مر هذا اًم١ًمال 
ِ
أن يٙمقن َه١ُمٓء

 .؟ضمٞمِمف

( ذم ذًمؽ: طمٞم٨م هـ321ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ) وًمإلضم٤مسم٦م قمغم َذًمؽ َٟمٜم٘مؾ َُم٤م

ج اًمذيـ ىمتٚمقا قُمثامن ُمـ أوًمئَؽ اًمٓمُّٖم٤مة اخلقار ڤويم٤مَن ذم قَمًٙمر قمكم »: ي٘مقل

ُمـ مل يٕمرف سمٕمٞمٜمف، وَُمـ شمٜمتٍم ًمف ىمٌٞمٚمُتف، وُمـ مل شم٘مؿ قمٚمٞمف طمج٦م سمام ومٕمٚمف، وَُمـ ذم 

ـ ُِمـ إفمٝم٤مِره يمٚمف...  .(2)ىَمٚمٌف ٟمِٗم٤مق مَل يتٛمٙمَّ

ٚمح ُج٤مقَم٦ٌم  ؾم٠ٌم  يم٤من اسمـ-قمغم أي٦م طم٤مل وم٘مد اضْمتٛمع ُِمـ ُرؤوس اًمذيـ يَمرهقا اًمّمُّ

ٚمح وروْمِْمف ُُمِم٤مريم٦م  ڤ هق اعمِمػم ومٞمٝمؿ، واؾمتٖمرسمقا رأي قَمكم ذم ىَمٌقل اًمّمُّ

طمٞمؾ َُمٕمٝمؿ، وىم٤مًمقا ومٞمام سَمٞمٜمُٝمؿ: هَمًدا جيتٛمع  ڤاًمذيـ أؾْمَٝمٛمقا ذم ىمتؾ قمثامن  ًمٚمرَّ

 .؟اًمٜم٤مس قمٚمٞمٙمؿ، وإٟمام يريد اًم٘مقم يمٚمٝمؿ أٟمتؿ، ومٙمٞمػ سمٙمؿ وقمدديمؿ ىمٚمٞمؾ ذم يمثرِّتؿ

ئٜم٤م، وإذا إنَّ اًمَ٘مقم إن اْصٓمٚمُحقا وم٢مٟمَّام يّمٓمٚمُحقن قَمغم ِدُم٤م: وهٜم٤م ىم٤مل أطمدهؿ

، وَيرى اًم٘مقم ُمٜم٤َّم ڤيم٤من إُمر يمذًمَؽ وَمٚمٞمس ًمٜم٤م إٓ أْن ٟمٚمَحؼ قمٚمٞم٤ًّم سمِٕمثامن 

ٙمقت! ًمٙمـ اسمـ ًُّ رأي٧م، ًَمق ىمتٚمٜم٤مه  سمِئس ُم٤م: ؾم٠ٌم اقمؽمض قمغم َهذا اًمرأي وىم٤مل سم٤مًم

سمٜم٤َم طمتك َٟمتٕمٚمَّؼ  سَمؾ دقمقهؿ وارضمٕمقا: ىمتٚمٜم٤م وهؿ إٟمام يريدوٟمٜم٤م.. وم٘م٤مم آظمر وىم٤مل

 ؾَم٠ٌم إًذا َيتخٓمُٗمٙمؿ اًمٜم٤َّمس. َتٜمع ِب٤م، ومَردَّ قَمٚمٞمف اسْمـسمٌِٕمض اًمٌاِلد ومٜمٛم

يمؿ ذم ظُمٚمٓم٦م اًمٜم٤َّمس : وأظمػًما يم٤من اًمرأي ٓسمـ ؾَم٠ٌم طَمٞم٨م ىم٤مل َي٤م ىمقم إن قمزَّ

قهؿ ًمٚمٜمٔمر، وم٢مذا ُمـ  وَمّم٤مٟمٕمقهؿ وإذا اًمَت٘مك اًمٜم٤َّمس همًدا وم٠مْٟمِمٌقا اًمِ٘مت٤مل، وٓ شُمٗمرهمُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/515ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 1)

 (.546، ٟمنم اعمٙمت٥م اإِلؾْمالُمل: )ص شذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»اٟمٔمر ( 2)
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ا ُمـ أن يٛمتٜمع ويِمٖمؾ ا أْٟمُتؿ ُمٕمف ٓ هلل قمٚمٞم٤ًّم وـمٚمَح٦م واًمزسمػم وُمـ رأى رأُُيؿ جيد سمدًّ

 .!(1)يِمٕمرون قمام شمٙمرهقن، وم٠مسمٍموا اًمرأي وشمٗمرىمقا قمٚمٞمف واًمٜم٤مس ٓ

 ڤىمد سَمٕم٨م إمم ـمٚمح٦م واًمزسمػم  ڤوىمٌؾ أن شمٙمقن اًمقىمٕم٦م يم٤من قمكم 

ومُٙمٗمقا طمتك ٟمٜمِزَل وَمٜمٜمٔمر ذم هذا  ڤإن يُمٜمتؿ قَمغم ُم٤م وم٤مرىمتؿ قَمٚمٞمف اًمَ٘مٕم٘م٤مع »: ي٘مقل

ٚمح  ڤوم٤مرىمٜم٤م اًم٘مٕم٘م٤مع  إٟم٤م قَمغم ُم٤م: ِف ذم ضَمقاب رؾم٤مًمتفإُمر، وم٠مرؾمال إًمٞم ُمـ اًمّمُّ

 سَملم اًمٜم٤مس، وم٤مـمٛم٠مٟم٧م اًمٜمٗمقس وؾمٙمٜم٧ْم، واضمتٛمع يمؾ ومريؼ سم٠مصح٤مسمف ُِمـ اجلٞمِملم.

د ڤسمـ قم٤ٌمس  اهلل ومٚمام أُمًقا سَمٕم٨م قَمكم قَمٌد سمـ  إًَمٞمٝمؿ وسَمٕمثقا إًمٞمِف حُمٛمَّ

 .(2)شـمٚمح٦م اًمًج٤مد، وسم٤مت اًمٜم٤مس سمخػم ًمٞمٚم٦م

ؾم٠ٌم( واشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م أقمقاُٟمف، ومٗمل  شمٜمٗمٞمذ اخلُٓم٦َّم اًمتل رؾمٛمٝم٤م )اسمـوهٜم٤م ضم٤مء دور 

اًمقىم٧م اًمذي سم٤مت ومٞمف اًمٜم٤مس سمخػم ًمٞمٚم٦م، اؾمتنماوًم٤م ًمٚمٕم٤مومٞم٦م وٟمزوقًم٤م قمام اؿمتٝم٤مه 

 اعمٌٓمٚمقن، سم٤مت أوًمئؽ سمنم ًمٞمٚم٦م.

وسم٤مَت اًمذيـ أصم٤مروا أُمر قمثامن سمنِم ًمٞمٚم٦م سم٤مشمقه٤م »: ي٘مقل اًمٓمؼمي ذم ؾمٞم٤مىمف ًمٚمخؼم

ومقا قم غم اهلٚمٙم٦م وضمٕمٚمقا َيتِم٤مرون ًمٞمٚمتٝمؿ يُمٚمٝم٤م، طمتك اضمَتَٛمٕمقا قمغم ىمط، ىمد اْذَ

وا سمذًمؽ ظمِْمَٞم٦م أن يٗمٓمـ هلُؿ سماِم طم٤موًمقا ُمـ اًمنم،  ، واؾمتَنُّ ِّ إْٟمِم٤مب احلرِب ذم اًمنِّ

ًٓ وقمٚمٞمٝمؿ  وَمَٖمدوا ُمع اًمَٖمٚمس وُم٤م َيِمٕمُر ِِبؿ ضمػَماهُنؿ، اْٟمًٚمقا إمم ذًمؽ إُمر اْٟمًال

ؿ، ورسمٕمٞمِّٝمؿ إمم رسمٕمٞمٝمؿ، ويامٟمِٞمٝمؿ إمم يامٟمٞمٝمؿ، فُمٚمٛم٦م، ومخرج ُُميُيؿ إمم ُميُي

الح، ومث٤مر أهؾ اًمٌٍمة وصم٤مر يمؾ ىمقٍم ذم وضمقه أصح٤مِِبؿ اًمذيـ  ًِّ ومقَوٕمقا ومٞمٝمؿ اًم

سمػم وـمٚمح٦م ذم وضمقه اًمٜم٤مس ُمـ ُمي ومٌٕمث٤م إمم اعمٞمٛمٜم٦م.. ،(3)ِبتقهؿ  وظمرج اًمزُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٌداي٦م »سمـ ٟمقيره وـمٚمح٦م إقمٚمؿ، واٟمٔمر يمذًمؽ  (، قمـ حمٛمد494، 4/493ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 1)

 (.7/261ش: )واًمٜمٝم٤مي٦م

 (.516، 5/515ج ) (، وضم٤مء سمٕمض هذا اخلؼم قمٜمد اًمٓمؼمي:7/261ج )ش: ٦م واًمٜمٝم٤مي٦ماًمٌداي»( 2)

 ِبتقهؿ: أي يمذسمقهؿ.( 3)
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ىَمد قمٚمِٛمٜم٤م : ، وم٘م٤مٓىَم٤مًمقا ـمرىمٜم٤م أهؾ اًمُٙمقوم٦م ًمٞماًل  ؟هذا وصمٌت٤م ذم اًم٘مٚم٥م، وىَم٤مل: ُم٤م

ُيٓم٤موقمٜم٤م،  همػم ُمٜمْتٍف طَمتك يًٗمؽ اًمدُم٤مء وَيًتحؾ احُلرَُم٦م، وأٟمَّف ًمـ ڤأن قمٚمٞم٤ًّم 

طمتك ردوهؿ إمم قمًٙمرهؿ،  (1)صمؿ رضمٕم٤م سم٠مهؾ اًمٌٍمة وىمّمػ أهؾ اًمٌٍمة أوًمئؽ

٤ًٌم ُمـ قمكم   ڤومًٛمع قمكم وأهؾ اًمٙمقوم٦م اًمّمقت وىمد ووٕمقا رضماًل ىمري

ومجئٜم٤م إٓ َوىَمقم ُِمٜمٝمؿ  ُم٤م: ىم٤مل ذاك اًمرضمؾ ؟هذا ُم٤م ًمٞمخؼموه سماَم يريدون، ومٚمامَّ ىم٤مل:

أي اؿمتدوا ذم اًمًػم - سَمٞمتقٟم٤م ومَردْدٟم٤مهؿ ُمـ طَمٞم٨م ضم٤مؤوا، ومقضمدٟم٤م اًمَ٘مقم قَمغم ِرضْمؾ

ومريمٌقٟم٤م وصم٤مر اًمٜم٤مس. وىم٤مل قمكم ًمَّم٤مطم٥م ُمٞمٛمٜمتف: ائ٧م اعمٞمٛمٜم٦م، وىم٤مل ًمّم٤مطم٥م  -إًمٞمٜم٤م

ُمٜمتٝملم طمتك  همػم ڤائ٧م اعمٞمنة، وًم٘مد قمٚمٛم٧م أن ـمٚمح٦م واًمزسمػم : ُمٞمنشمف

 .(2)شيٓم٤موقم٤مٟم٤م يًٗمٙم٤م اًمدُم٤مء ويًتحال احُلرُم٦م وأهنام ًمـ

ًمٌَث٤م َيٛمٚمٙم٤من اًمروي٦م  وقمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٚمؽ اًمٌداي٦م ًمٚمَٛمٕمَريم٦م، إٓ أنَّ اًمٓمَّروملم ُم٤م

وُمـ ُمٕمف يتَّٗمُ٘مقن قمغم أٓ يٌَدأوا سم٤مًم٘مت٤مل طمتَّك  ڤطَمتَّك شمتْمَح احلَ٘مٞم٘م٦م: ومٕمكم 

٤ًٌم ًمٚمُحج٦م واؾمتح٘م٤مىًم٤م قمغم ي٘مُتٚمقن ُمدسمًرا   أظمريـ ِب٤م، وهؿ ُمع ذًمؽ ٓيٌدأوا ـمٚم

 .(3)شمٗمؽم إٟمِم٤مسًم٤م وٓ جَيٝمزون قمغم ضمريح، وًمٙمـ اًمًٌئٞم٦م ٓ

وهق قمغم َداسمَّتف وىمد همِمٞمف اًمٜم٤مس  ڤوذم اجل٤مٟم٥م أظمر يٜم٤مدي ـمٚمح٦م 

٤م اًمٜم٤مس أشُمٜمّمتقن»: ومٞم٘مقل : ومجَٕمُٚمقا يريمٌقٟمف وٓ ُيٜمّمتقٟمف، وماَم زاد أن ىم٤مل ؟ي٤م أُيُّ
 .ش!(4)ٟم٤مر وذسم٤من ـمٛمعأف أف وَمَراش 

 !.؟وهؾ يٙمقن ومراش اًمٜم٤مر وذسم٤من اًمٓمٛمع همػم أوًمئؽ اًمًٌئٞم٦م

ٚمح ًَمتجري طمتَّك آظِمر حلَٔم٦م ُِمـ حلٔم٤مت اعمٕمريم٦م، وشمتَقممَّ  سمؾ إن حم٤موٓت اًمّمُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوًمئؽ اًمٙمقومٞملم.ش : إصمػم اسمـ»ذم ( 1)

 (، قمـ ؾمٞمػ قمـ حمٛمد وـمٚمح٦م.517، 4/516ج ) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 2)

 (.4/517اعمّمدر ٟمٗمًف: ج )( 3)

 (.182ص )ش: سمـ ظمٞم٤مط ظمٚمٞمٗم٦م»( 4)
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شمًتٓمٞمع، وهل ذم أصمٜم٤مء َذًمؽ شمْٙمِِمػ ًمٜم٤م سمِمٙمٍؾ  دومَع إُْمر سمَ٘مدر ُم٤م ڤقم٤مِئِم٦م 

ام اؿمتد احلرب، ومحل اًم٘مت٤مل، وىمتؾ ـمٚمح٦م أْووح دور اًمًٌئٞم٦م ذم اًمقىِمٞمٕم٦م: ومحٞمٜم

ُمّمحًٗم٤م وىم٤مًَم٧م: ادقمٝمؿ إًمٞمف،  (1)سمـ ؾمقر ، ٟم٤موًم٧م يمٕم٥مڤورضمع اًمزسمػم 

ؾم٠ٌم وأقمقاٟمف يرؿِم٘مقٟمف سم٤مًمٜم٤ٌِّمل  ومت٘مدم سمف واؾمت٘مٌٚمف ُم٘مدُم٦م ضمٞمش اًمٙمقومٞملم، وومٞمف اسمـ

، ومرومٕم٧م يدُي٤م ڤطمتك ىمتٚمقه، ووصٚم٧م اًمٜم٤ٌمل إمم هقدج قم٤مئِم٦م ٟمٗمًٝم٤م 

قم٤مء قمغم أوًمئ ومّم٤مح اًمٜم٤مس َُمٕمٝم٤م طمتك ىم٤مل  !ڤؽ اًمٜمَّٗمر ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن سم٤مًمدُّ

 .(2)ڤاًمٚمَّٝمؿ اًمٕمـ ىمتٚم٦م قمثامن : قمكم

 (3)اًمدقم٤مء ومح٥ًم، سَمؾ ضم٤مء قمٜمف أٟمف يم٤من يزع ڤومل يٙمـ ُمقىمػ قمكم 

٤ًٌم  .(4)اًمًٌئٞم٦م ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ وهؿ ي٠مسمقن إٓ إىمداًُم٤م طمتك ىمتٚمقا يمٕم

٦م طَم٤مل، يم٤من أُْمر اهللِ ىَمدًرا ُم٘مدوًرا، واٟم َتٝم٧م اعمَٚمحَٛم٦م ًمُتًٗمر قمـ َُمآشمؿ وقمغم أيَّ

]ؾمقرة  {ڃ ڃ ڃ}: يم٤مٟم٧م إذا ىَمرأت ڤاحلُزن واًمٌُٙم٤مء: وَمٕم٤مئِم٦م 

ٌْٙمل طمتَّك َيٌتؾ مِخ٤مره٤م [33 إطمزاب: : ويم٤مٟم٧م طمٞمٜمام شَمذيمر اجلٛمؾ شم٘مقل ،(5)شم
وددُت أينِّ يُمٜم٧م ضَمٚم٧ًم يماَم ضَمٚمس أصح٤مب، ويم٤من أطَم٥مَّ إزمَّ أن أيمقن وًمدت ُمـ »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طم٤مشمؿ قمـ أب زرقمف ًمٞم٧ًم ًمف صحٌف، وىم٤مل أسمق  ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم، ىم٤مل اسمـسمـ ؾمقر إزدي  يمٕم٥م( 1)

إمم أن  ڤسمـ اخلٓم٤مب  وزم ىمْم٤مء اًمٌٍمة ُمٜمذ زُمـ قمٛمر ملسو هيلع هللا ىلصقمٛمر يم٤من ُمًٚماًم ذم قمٝمد اًمرؾمقل 

: ج ، اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨مشاإلص٤مسم٦م»ُيٛمؾ اعمّمحػ سملم اًمّمٗملم وم٘متؾ.  ڤظمرج سم٠مُمر قم٤مئِم٦م 

 (.8256ج )ش: إقمالم»و (،31/314)

 (.7/264ج )ش: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»يمثػم:  اسمـ( 2)

وزقمف، يزقمف، وزقم٤م ُمثؾ ووٕمف، يْمٕمف، ووٕم٤م أي يمّٗمف واًمقزع اًمذي يت٘مدم ش: خمت٤مر اًمّمح٤مح»ذم ( 3)

 (.719اًمّمػ ومٞمّمٚمحف وي٘مدم وي١مظمر: )ص 

 (، قمـ حمٛمد وـمٚمح٦م قمـ ؾمٞمػ.4/513ج ) ش:اًمٓمؼمي»( 4)

 (.2/124ج )ش: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»هٌل، اًمذ( 5)
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وُمثؾ  (1)،هِم٤مم سمـ احل٤مرث اسمـ اًمرمحـ سمْمٕم٦م قمنم يمٚمٝمؿ ُمثؾ قمٌد طل رؾمق

 .(2)شڤسمـ اًمزسمػم  اهلل قمٌد

ًٓ ُمـ قم٤مئِم٦م  ڤومل يٙمـ قمكم  عم٤م ىمتؾ »: ي٘مقل اًمِمٕمٌل ڤسم٠مطمًـ طم٤م

ًٓ ضمٕمؾ يٛمًح اًمؽماب قمـ وضْمٝمف وَي٘مقل ڤورآه قمكم  ڤـمٚمح٦م  : ُم٘مُتق
ًٓ حَت٧م ٟمجقم اًمًامء، صُمؿَّ ىم٤ملقمزيٌز قمكمَّ أسم٤م حمٛمد أن أراك َُم  إمم اهلل أؿمٙمق قَمجزي : دَّ

وسمجري، وسمٙمك قمٚمٞمف هق وأصح٤مسمف، وىم٤مل: ًمٞمتٜمل ُم٧م ىمٌؾ هذا اًمٞمقم سمٕمنميـ 

: وُج٤مقم٦م إذا ذيمروا يقم اجلٛمؾ ىم٤مًمقا ڤوًمذًمؽ يم٤من احلًـ  .(3)شؾمٜم٦م
 .(4)شهٚمٙم٧م إشم٤ٌمع وٟمج٧م اًم٘م٤مدة»

قاٟمف )اًمًٌئٞم٦م( ذم اعمٕمريم٦م، ويتَّْمح ُمـ ظمالل هذا اًمٕمرض يتٌلم: أصَمر اسمـ ؾم٠ٌم وأقم

ؽِّ طمرص اًمّمح٤مسم٦م  ًٓ ًمٚمِمَّ قمغم اإلصالح وُجع اًمٙمٚمٛم٦م، وهذا  ڤسماِم ٓ يدع َم٤م

٤مهف اًمٜمُّّمقص، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ُِمـ  هق احلؼُّ اًمذي شَمٓمٛمئـ إًمٞمِف اًمٜمُّٗمقس، وشمًػم ذم ادمِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهق اسمـ قمنم ؾمٜملم، ويم٤من  -ط-هق اًم٘مرر اعمخزوُمل، ىم٤مل اًمزسمػم واًمقاىمدي: ىمٌض اًمرؾمقل ( 1)

، ويم٤من ِمـ ڤُمـ ومْمالء اعمًٚمٛملم وظمٞم٤مرهؿ قمٚماًم وديٜم٤ًم وقمٚمق ىمدر، ؿمٝمد اجلٛمؾ ُمع قم٤مئِم٦م 

ـ طمجر أسمق حمٛمد ًمف ، ىم٤مل قمٜمف اسمڤسمـ صم٤مسم٧م  سمٙمت٤مسم٦م اعمّم٤مطمػ ُمع زيد ڤأُمره قمثامن 

ج  ، ٓسمـ إصمػم:شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»هـ. يٜمٔمر 43رؤي٦م ويم٤من ُمـ يم٤ٌمر صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم، ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 (.1/476ٓسمـ طمجر: ج )ش اًمت٘مري٥م»و (،3/431)

ش: شم٤مريخ دُمِمؼ»(، واسمـ قم٤ًميمر ذم 7/238ش: )َمٛمع اًمزوائد»أظمرضمف اًمٓمؼماين يمام ذم ( 2)

وومٞمف أسمق ُمٕمنم ٟمجٞمح وهق وٕمٞمػ يٙمت٥م طمديثف  (، وىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين34/274)

 (.7/238ج )ش: َمٛمع اًمزوائد»وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت. 

 (، وقمجزي وسمحري: مهقُمل وأطمزاين.89، 3/88ج )ش: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»اسمـ إصمػم، ( 3)

اًمًالم ه٤مرون، ُمٓم٤مسمع دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب سمٛمٍم  اجل٤مطمظ: اًمٕمثامٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ وذح: قمٌد( 4)

 (.246) م: ص1949 - هـ1374
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 .(2)ومٝمؿ أئٛم٦م ذم هذا اًمِم٠من يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ،(1)رواي٦م ؾمٞمػ وؿمٞمُقظمف

ٌئٞم٦َّم ذم اجلٛمؾ ِم٤َّم يٙم٤مد جُيٛمع قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء، ؾَمقاء أؾمٛمقهؿ  ًَّ قمٚماًم سم٠من أصمر اًم

، ڤأؾمامهؿ اًمٌٕمض سم٘متٚم٦م قمثامن سم٠موسم٤مش اًمٓم٤َّمئٗمتلم، أو سم٤معُمٗمًديـ أو

 أـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝمؿ ساطم٦م )اًمًٌئٞم٦م(. اًمٖمقهم٤مء أو ٟمٌزوهؿ سم٤مًمًٗمٝم٤مء أو أو

 ؾمٌؼ شم٘مريره ودوٟمؽ سمٕمض ٟمّمقص شم١ميمد ُم٤م: 
ىمتؾ -أن اًمذيـ ُٟم٥ًم إًَمٞمٝمؿ »(: هـ262سمـ ؿمٌف ) أظم٤ٌمر اًمٌٍمة ًمُٕمٛمرضم٤مء ذم 

ظمِمقا أن َيّمَٓمٚمح اًمَٗمري٘م٤من قمغم ىَمتٚمٝمؿ، وم٠مٟمِمٌقا احلرَب سَمٞمٜمٝمؿ طمتَّك  -ڤقمثامن 

 .(3)شيم٤من يم٤من ُم٤م

.. ومجرت ومِتٜم٦م اجلَٛمؾ قمغم همػم اظمتِٞم٤َمر ُمـ قمكم وٓ » :(4)وي٘مقل اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي

 .(5)شأصم٤مره٤م اعمُٗمًدون سمٖمػم اظمتٞم٤مر اًم٤ًمسم٘ملموإٟمَّام ، ڤُِمـ ـمٚمح٦م واًمزسمػم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل، وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف.. هق ؾمٞمػ( 1)

(، ومٌٕمد أن خلص رواي٤مت ؾمٞمػ ذم اجلٛمؾ ىم٤مل ُم٤م ٟمّمف: هذا 7/269ج )ش: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 2)

قمـ أئٛم٦م هذا اًمِم٠من وًمٞمس ومٞمام ذيمره أهؾ إهقاء  $ُمٚمخص ُم٤م ذيمره أسمق ضمٕمٗمر اسمـ ضمرير 

وإظم٤ٌمر اعمقوققم٦م اًمتل  ڤح٤مسم٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م وهمػمهؿ ُمـ إطم٤مدي٨م اعمختٚم٘م٦م قمغم اًمّم

يتٚم٘مقهن٤م سمام ومٞمٝم٤م، وإذا دقمقا إمم احلؼ اًمقاوح أقمروقا قمٜمف، وىم٤مًمقا: ًمٜم٤م أظم٤ٌمرٟم٤م وًمٙمؿ أظم٤ٌمريمؿ 

 ومٜمحـ طمٞمٜمئذ ٟم٘مقل هلؿ: ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ ٓ ٟمٌتٖمل اجل٤مهٚملم.

 (.13/56ج )ش: ومتح اًم٤ٌمري»قمـ ( 3)

، احلجري، حمدث، وَمتٝمد ُم١مرخ، ووم٘مٞمف، اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م سمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤موي سمـ حمٛمد هق أمحد( 4)

احلٜمٗمٞم٦م سمٛمٍم وًمد وٟمِم٠م ذم )ـمح٤م( ُمـ صٕمٞمد ُمٍم، شمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل صمؿ حتقل طمٜمٗمًٞم٤م ورطمؾ 

سمـ ـمقًمقن ومٙم٤من ُمـ ظم٤مصتف ًمف قمدة شمّم٤مٟمٞمػ ُمٜمٝم٤م: ذح ُمٕم٤مين  هـ وم٤مشمّمؾ سم٠ممحد268إمم اًمِم٤مم ؾمٜم٦م 

ويمت٤مب اًمِمٗمٕم٦م وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن واعمختٍم ذم اًمٗم٘مف واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم أصم٤مر )ذم احلدي٨م( سمٞم٤من اًمًٜم٦م 

 (.1/197ش: )إقمالم»(، و11752ش: )ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم»هـ. يٜمٔمر 321شمقذم سمٛمٍم ؾمٜم٦م 

 (.546)ص ش: ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»( 5)
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و٤مء، ومَخ٤مف » (:هـ213وي٘مقل اًم٤ٌمىمالين ) ٚمح واًمتَّٗمرق قمغم اًمرِّ -.. وشمؿَّ اًمّمُّ

ـ ُمٜمٝمؿ واإلطَم٤مـم٦م ِبؿ، وم٤مضمتٛمٕمقا وشمِم٤موروا  -ڤىمتٚم٦م قمثامن  ُِمـ اًمتَّٛمٙمُّ

حرة ذم واظمتٚمٗمقا، صمؿ اشمَّٗم٘م٧ْم آراؤهؿ قمغم أن يْٗمؽَمىمقا ومرىمَتلم وَيٌدأوا سم٤محلَرب ؾم

هَمدر ـمٚمح٦م : ڤاعمُٕمًٙمريـ، وخيتٚمٓمقا ويّمٞمح اًمٗمريؼ اًمذي ذم قمًٙمر قمكم 

همدر  :ڤويّمٞمح اًمٗمريؼ اًمذي ذم قمًٙمر ـمٚمح٦م واًمزسمػم ، ڤواًمزسمػم 

وٟم٘مؾ اهلٛمذاين  .(1)شدسمروه وٟمِم٧ٌم احلرب.. ومتؿَّ هَلؿ ذًمؽ قمغم ُم٤م، ڤقمكم 

 ڤ١مُمٜملم ( أىمقال اًمٕمٚمامء سم٤مشمِّٗم٤مق رأي قمكم وـمٚمح٦م واًمزسمػم وأم اعمهـ415)
ٚمح، وووع احلرب واؾمت٘م٤ٌمل اًمٜمٔمر ذم إُمر، وأن ُمـ يم٤من ذم اًمَٕمًٙمر ُمـ  قمغم اًمّمُّ

يمِرُهقا ذًمؽ، وظم٤مومقا أن شمتٗمرغ اجلامقم٦م هلؿ، ومدسمَّروا ذم إًم٘م٤مء  ڤأقمداء قمثامن 

 .(2)ُهق ُمٕمروف، وشمؿ هلؿ ذًمؽ احلرب ُم٤م

 ٔطبأ أطباب سٚاج فهش اب: 

٤مل اعمْمؾ أُمرانؾم٠ٌم ذم شَمروي٩م ومٙمره ا إن ِم٤َّم ؾم٤مقمد اسمـ  :ًمْمَّ
٤مم وُمٍْم واًمِٕمراق 1 . اظمتٞم٤مُره ًمٚمٌٞمئ٤مت اعمُٜم٤مؾم٦ٌم ًمدقمَقشمِف: طمٞم٨ُم سمثَّٝم٤م ذم سمٚمدان اًمِمَّ

سمٕمد أ، ن أيمَثر اًمتَّٜم٘مؾ سملم هِذه إُمّم٤مر، ومٜمِم٠مت دقمقشُمف ذم َهذه اعُمجتٛمٕم٤مت اًمتل مَل 

حٞمح، وشمرؾمخ أىمداُمٝم٤م ذم اًمِٕمٚم ـ سَمٕمد ُمـ ومٝمؿ اإِلؾْمالم اًمَٗمٝمؿ اًمّمَّ ؿ اًمنمقمل شمتٛمٙمَّ

واًمِٗم٘مِف سم٤ِمًمديـ: وذًمؽ ًم٘مرب قمٝمِده٤م سم٤مإِلؾْمالم، وم٢من شمٚمؽ إُمّم٤مر إٟمَّام وُمتح٧م ذم 

ذم  ڤهذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم سمٕمِده٤م قمـ َمتٛمع اًمّمح٤مسم٦م  ڤقمٝمد قمٛمر 

 احلج٤مز وقمدم اًمديـ قمٚمٞمٝمؿ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.233)ص ش: اًمتٛمٝمٞمد»( 1)

 (.299)ص ش: شمثٌٞم٧م دٓئؾ اًمٜمٌقة»( 2)
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ؾم٠ٌم طَمٞم٨م أطَم٤مط دقْمَقشمف سمًت٤مر ُمـ اًمتٙمتؿ  . زاد ذم ُمْٙمِره وظمديٕمتف اسمـ2

ٝم٦م ًمٙمؾ أطمد، وإٟمَّام عمـ قمٚمؿ أهنؿ أهٌؾ ًم٘مٌقهل٤م ُمـ واًمني٦م، ومٚمؿ شمٙمـ دقم قة ُمقضمَّ

ضمٝمٚم٦م اًمٜم٤مس وأصح٤مب إهمراض اخلٌٞمث٦م ِمَـّ مل يدظمٚمقا ذم اإِلؾْمالم إٓ يمٞمًدا ٕهٚمف 

و٧م ضمٞمقش اإِلؾْمالم قمروش ِم٤مًمٙمٝمؿ  .(1)سمٕمد ىمقَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٟمتّم٤مر ًمٚمّمح٥م ؤل ُم»( 1) ـ قم٤مُمر اًمرطمٞمكم. (، اعم١مًمػ/إسمراهٞمؿ1/23ش: )ـ اومؽماءت اًمًاموي اًمْم٤ملا  سم
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 اخلاًظاملطوب 

 بن ضبأ اهَوٌدِ اهلل أغوس أتباع عبد

 اعم٤َمرىملم قمـ اإِلؾْمالم َزقم٤مُم٤مت اًمٜمِّٗم٤مق: يمٞمػ أهنؿ إين ٕقمَج٥ُم ُمـ 
ِ
ضمٚمد َه١ُمٓء

، سمؾ ُيرُصقن قمغم صٜم٤مقَم٦ِم وصٞم٤مهَم٦ِم  ٓ ٤ملِّ َيِ٘مٗمقن قمـ ٟمنم ُمذَهٌِٝمؿ وُمٜمَٝمِجٝمؿ اًمْمَّ

يـ وشم٘مقيًْم٤م، ومٝمؿ ظمٚمػ  قُم٘مقل شمقاصؾ اعمًػمَة َذاِّت٤م إوْم٤ًمًدا وشمٖمريًرا وهدًُم٤م ًمٚمدِّ

 ًمًٚمػ وأطمٗم٤مد ٕضمداد.

 ا
ِ
سملم ًمٗمٙمر اسمـوُمـ َه١ُمٓء ٌِّٕملَم سمٕم٘مٞمدشمف ٟمٗمٌر طمٗمظ اًمت٤مريخ ًمٜم٤م  عمتنَمِّ ؾم٠ٌم اعُمتِم

أؾمامءهؿ عم٤م يم٤من ذم صح٤مئػ أي٤مُمٝمؿ ُمـ اعمخ٤مزي وأصم٤مم سمؾ واعمقسم٘م٤مت، ومٕمغم 

 :ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل
 (:ه 36سمـ سمنم اًمتجٞمٌل ) . يمٜم٤مٟم٦م1

ويم٤من أُمػًما قمغم أطَمد اًمِٗمرق إرسمع،  ،(1)ؾَم٠ٌم ذم ُمٍم هق أطمد ىَمٜم٤مئص اسمـ

طمػ قمغم اعمديٜم٦مهـ٧35م ُمـ ُمٍم ذم ؿمقال ؾمٜم٦م )ظمرضم ويم٤من ذم ـمٚمٞمٕم٦م  ،(2)( ًمٚمزَّ

اؿمد قمثامن  ذم َداره واىمتحٛمقا ومٞمام سمٕمد قمٚمٞمف، ويم٤من  ڤُمـ طَم٤مَسوا اخلٚمٞمٗم٦م اًمرَّ

ٕمؾ قمغم أصمره شَمٜمْمح سم٤مًمٜم٘مط طمتَّك اؿمتٕمؾ اخلَِم٥م  سمٞمده ؿمٕمٚم٦م ُمـ ٟم٤مر، صمؿ دظمٚم٧م اًمِمُّ

 .(3)سمٕمد احلريؼ رء ُم٤م: واخلٚمٞمٗم٦م ي٘مقل

ـَ واًمٔم٤معملم، ويم٤من ُمـ  ڤػًما اؾمتِمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م قمثامن وأظم سمًٝم٤مم احل٤مىمدي

(: اًمذي ىمتؾ اخلٚمٞمٗم٦م هـ43: سمـ احل٤مرث )ت اًمرمحـ أسمرزه٤م ؾمٝم٤مم يمٜم٤مٟم٦م، ىم٤مل قمٌد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، عمح٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م.112) ، ٓسمـ اًمٕمرب:شطم٤مؿمٞم٦م اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ»( 1)

 (.4/348) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 2)

 (.4/381) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 3)
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سمـ َي٤ًمر اًمٗمزاري  سمـ قمت٤مب اًمتجٞمٌل، ويم٤مٟم٧م اُمرأة ُمٜمٔمقر سمـ سمنم قمثامن هق يمٜم٤مٟم٦م

، وُم٤م قمٚمٛمٜم٤م ًمٕمثامن سمِ٘م: شم٘مقل تؾ طمتك إذا يُمٜم٤َّم سم٤مًمٕمرج ؾمٛمٕمٜم٤م رضماًل ظَمرضمٜم٤َم إمم احل٩َمِّ

 :يتٖمٜمَّك حت٧م اًمٚمٞمؾ
َوززززززززز  د ََ زززززززززَ دَو د َع  َـكزززززززززاس  دَ ق زززززززززَ َد دأََ دإ نك

د

زززز َدد  ِ
دم  زززز  

ََزززز   دَجززززال دم  د زززز ي
قر  َكا  ََ د د (0)َ َ قزززز ئ

د
( طمٞمٜمام ـَمٚمٌف ُمٕم٤مِوَي٦م سمدم قمْثاَمن ريض اهلل قمـ هـ36يم٤مٟم٧م هن٤مي٦م يمٜم٤مٟم٦م ؾمٜم٦م )

ض قمٚمٞمف سمِٛمٍم وؾمَجٜمَُف َُمع ُمـ ؾمجـ سمِٗمٚمًٓملم، اًمّمح٤مسم٦م ُجٞمًٕم٤م وأرو٤مهؿ، وىَمٌ

 .(2)ومٝمرسمقا ُمـ اًمًجـ وم٠مدريمٝمؿ وازم ومٚمًٓملم وم٘متٚمٝمؿ

 (:هـ85سمـ و٤مسمئ ) . قمٛمػم2

٤من اًمٙمقوم٦م هق قُمٛمػم  (3)سمـ و٤مسمئ اًمؼَمَُجل، احلَٜمٔمكم، ُمـ متٞمؿ، ؿَم٤مقمر، وُمـ ؾُمٙمَّ

ي٨م قمـ أسمٞمف ضم٤مء ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي، واسمـ إصمػم اإلؿم٤مرة إمم ؾَمٌئٞمَّتف، ومٌٕمد احَلد

. :.سمـ احل٤مرث( وؾَمجـ قمثامن ًمف طمتك َُم٤مت ذم اًمًجـ، أوردا اًمٜمص اًمت٤مزم )و٤مسمئ

 .(4)شومٚمذًمؽ ص٤مر اسمٜمف قمٛمػم ؾمٌئٞم٤ًّم»

سمـ و٤مسمئ  ومَٙمذًمؽ ص٤مر قُمٛمػم»: احل٘مٞم٘م٦م أيمثر ومٞم٘مقل (5)ويٙمِمػ ًمٜم٤م اعم٤مًم٘مل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/394) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 1)

 (.112)ص ش: طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ»( 2)

 (.5/265ش: )إقمالم»اًمزريمكم، ( 3)

 (.3/183) ٓسمـ إصمػم:ش اًمٙم٤مُمؾ»(، 4/413) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 4)

، سمـ ؾمٕمد إؿمٕمري اعم٤مًم٘مل سمـ حمٛمد اسمـ أب سمٙمر سمـ أمحد سمـ ُيٞمك سمـ حمٛمد سمـ ُيٞمك هق: حمٛمد( 5)

. ذيمره اسمـ طمزم ذم ڤُمقؾمك إؿمٕمري  اهلل، ويٕمرف سم٤مسمـ سمٙمر، ُمـ ذري٦م أب يٙمٜمك أسم٤م قمٌد

ُجٚم٦م ُمـ دظمؾ إٟمدًمس ُمـ اًمٕمرب، يم٤من ُمـ صدور اًمٕمٚمامء، وأقمالم اًمٗمْمالء، ؾمذاضم٦م وٟمزاه٦م 

وُمٕمروم٦م وشمٗمٜمٜم٤م. ومًٞمح اًمدرس، أصٞمؾ اًمٜمٔمر، واوح اعمذه٥م، ُم١مصمرا ًمإلٟمّم٤مف، قم٤مروم٤م سم٤مٕطمٙم٤مم 

 =٤مومٔم٤م ًمألٟم٤ًمب وإؾمامء واًم٘مراءات، ُمؼّمزا ذم احلدي٨م شم٤مرخي٤م وإؾمٜم٤مدا وشمٕمديال ودمرُي٤م، طم
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ٌُّقن قُمثامن  ٌئٞم٦َّم ىَمقم َيً ًَّ ٌَئٞم٤ًّم، واًم ٌقن إمم قمٌد ڤؾم ًِ  .(1)ؾم٠ٌمسمـ  اهلل وَيٜم

صمٜم٤م اًمٓمؼمي:  أنَّ قُمٛمػًما هذا يم٤من أطَمد اًمٜمَّٗمر اًمذيـ »وقمـ أظم٤ٌمره وسمٕمض آصَم٤مره ُُيدِّ

سمَتًٞمػِمهؿ ُمـ اًمٙمقوم٦م وإحَل٤مىِمٝمؿ سمٛمٕم٤موي٦م، َٟمتٞمج٦م  ڤأَُمر اخلٚمٞمٗم٦ُم قُمثامن 

 (2)-ؾَمٌؼ سَمٞم٤مهُن٤م-سمـ اًمٕم٤مص ُمـ ومتٜم٦م  أطْمَدصمقه ذم َمٚمِس وازم اًمُٙمقوم٦م ؾمٕمٞمد ُم٤م

ا ُِمـ  أطمقضم٧م أهؾ اًمٙمقوم٦م إمم أن يٙمُتٌقا إمم قمْثاَمن ذم أُمرهؿ، ومل جيد قمثامن سمدًّ

إنَّ أهؾ اًمٙمقوم٦م ىَمد أظمرضُمقا : شمًٞمػمهؿ واًمٙمت٤مسم٦م إمم ُمٕم٤موي٦م سمِم٠مهنؿ، وِم٤م ىم٤مًمف ومٞمٝمؿ

إًمٞمَؽ ٟمٗمًرا ظمٚم٘مقا ًمٚمٗمتٜم٦َم، وَمرقَمٝمؿ وىُمؿ قَمٚمٞمِٝمؿ، وم٢من آَٟم٧ًَم ُِمٜمٝمؿ رؿمًدا وم٤مىمٌؾ ُمٜمٝمؿ، 

 .(3)شوأن أقمَٞمقك وم٤مرُددُهؿ قمٚمٞمٝمؿ..

 (4)سمـ ِزي٤مد وقمـ أصمر قمٛمػم ذم اًمٗمتٜم٦م وُم٘متؾ قمثامن ُيروى أٟمَّف ريم٥م هق ويمٛمٞمؾ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واًمٙمٜمك، ىم٤مئام قمغم اًمٕمرسمٞم٦م، ُمِم٤مريم٤م ذم إصقل واًمٗمروع، واًمٚمٖم٦م واًمٕمروض واًمٗمرائض  =

واحل٤ًمب. شم٘مّدم ًمٚمِمٞم٤مظم٦م سمٌٚمده ُم٤مًم٘م٦م، ٟم٤مفمرا ذم أُمقر اًمٕم٘مد واحلؾ، وُمّم٤مًمح اًمٙم٤موم٦م. صمؿ وزّم 

اء، حم٤مومٔم٤م ًمألوىم٤مت، اًم٘مْم٤مء ِب٤م، وم٠مقمّز اخلٓم٦م، وشمرك اهلقادة وإٟمٗم٤مد احلؼ ُمالزُم٤م ًمٚم٘مراءة واإلىمر

طمريّم٤م قمغم اإلوم٤مدة. صمؿ وزّم اًم٘مْم٤مء واخلٓم٤مسم٦م سمٖمرٟم٤مـم٦م ذم اًمٕمنم إول عمحرم ؾمٌٕم٦م وصمالصملم 

وؾمٌٕمامئ٦م، وم٘م٤مم سم٤مًمقفم٤مئػ، وصدع سم٤محلؼ. ُمقًمده: ذم أواظمر ذي طمج٦م ُمـ قم٤مم أرسمٕم٦م وؾمٌٕملم 

وذًمؽ وحك يقم وؾمتامئ٦م. ووم٤مشمف: وم٘مد ذم ُمّم٤مب اعمًٚمٛملم يقم اعمٜم٤مضمزة سمٓمريػ ؿمٝمٞمدا حمّرو٤م،، 

، شاإلطم٤مـم٦م ذم أظم٤ٌمر همرٟم٤مـم٦م»آصمٜملم اًم٤ًمسمع ُمـ ُج٤مدى إومم قم٤مم أطمد وأرسمٕملم وؾمٌٕمامئ٦م. يٜمٔمر 

اهلل،  سمـ ؾمٕمٞمد اًمًٚمامين اًمٚمقر إصؾ، اًمٖمرٟم٤مـمل، إٟمدًمز، أسمق قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعم١مًمػ: حمٛمد

٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت776اًمِمٝمػم سمٚم٤ًمن اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م )اعمتقرم: 

 (.2/116هـ: ) 1424اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 (.67)ص ش: اًمتٛمٝمٞمد واًمٌٞم٤من ذم ُم٘متؾ اًمِمٝمٞمد قمثامن»( 1)

 اٟمٔمر اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 2)

 (.4/318) ش:اًمٓمؼمي»( 3)

 =سمـ  سمـ ؾَمْٕمد سْمـ صٝم٤ٌمن سْمـ احل٤مرث سمـ ؾَمْٕمد اسْمـ ُم٤مًمؽ سمـ اهلٞمثؿ سمـ هنٞمؽ سمـ ِزَي٤مد هق: يمٛمٞمؾ( 4)
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 .(1)إمم اعمديٜم٦م ًم٘متؾ قمثامن، ًمٙمٜمف ٟمٙمؾ قمٜمف وضمن ص٤مطمٌف

وُهق ُمقوقع قمغَم سَم٤مب وَمٜمزا  -ىمتؾ سمٕمد ُم٤م-وذم ظَمؼٍم آظَمر أنَّ قمٛمػًما أىمٌؾ قمغم قمثامن 

 .(2)طمتك ُم٤مت ذم اًمًجـ ؾمجٜم٧م و٤مئ٤ًٌم: قمٚمٞمف ويَمن وٚمًٕم٤م ُمـ أْوالقمف وُهق ي٘مقل

د هِن٤مي٦م قُمٛمػم اؿمؽمايمف ذم ىَمتؾ اخلٚمٞمٗم٦م قمثامن  ، ومِحٞمٜماَم ىمدم احلج٤مج ڤوشُم١ميمِّ

د وأُمرهؿ  َد وشمققمَّ أن يٚمح٘مقا  -ومٞمام أُمرهؿ سمف-اًمٙمقوم٦م واًمًٞم٤م قمَٚمٞمٝم٤م ظمٓم٥م اًمٜم٤َّمس ومٝمدَّ

ٛمػم سم٤معُمٝمٚم٥م اًمذي يم٤من ىمد سُمٕم٨م ًم٘مت٤مل اخلقارج، ومٚمامَّ يَم٤من اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ىم٤مم إًمٞمف قمُ 

ٌَٕم٨م وأٟم٤م ؿَمٞمخ يَمٌػم قمٚمٞمؾ، وهذا: وم٘م٤مل سمٜملُّ وُهق  أصٚمَح اهلُل إُمػم، أٟم٤م ذم هذا اًم

سمـ و٤مبء اًمتَّٛمٞمٛمل، ىم٤مل: أؾمٛمٕم٧م يمالُمٜم٤م  قُمٛمػم: ىم٤مل ؟وُمـ أٟم٧م: أؿم٥مُّ ُمٜمِّل ىَم٤مل

٧َم اًمذي همزا أُمػم اعم١مُمٜملم قُمثامن: َٟمٕمؿ. ىم٤مل: ىم٤مل ؟سم٤مُْٕمس ًْ : سمغم. ىم٤مل: ىم٤مل ؟أًم
 :ًمٞمس ي٘مقل أو: يم٤من طَمٌس أب ويم٤مَن ؿمٞمًخ٤م يمٌػًما، ىم٤مل: ىم٤مل ؟ًمؽوُم٤م مَحَٚمؽ قمغم ذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمرمحـ،  سمـ قمٌد اهلل، ىمٞمؾ: يمٛمٞمؾ سمـ قمٌد سمـ اًمٜمخع اًمٜمخٕمل اًمّمٝم٤ٌمين اًمٙمقذم. وىمٞمؾ: يمٛمٞمؾ َُم٤مًمِؽ =

سمـ ؾمٕمد رم اًمٓمٌ٘م٦م إومم ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م، ىم٤مل: وؿمٝمد ُمع قمغم  واًمٜمخع ُمـ ُمذطم٩م. ذيمره حمٛمد

٘متٚمف، ويم٤من سمـ يقؾمػ اًمٙمقوم٦م دقم٤م سمف وم صٗملم، ويم٤من ذيٗم٤م، ُمٓم٤مقم٤م رم ىمقُمف، ومٚمام ىمدم احلج٤مج

سمـ ُمٕملم: صم٘م٦م. وىم٤مل اًمٕمجغم: يمقرم  سمـ ُمٜمّمقر، قمـ ُيٞمك صم٘م٦م، ىمٚمٞمؾ احلدي٨م. وىم٤مل إؾمح٤مق

سمـ زي٤مد راوم٣م، وهق صم٘م٦م ُمـ أصح٤مب قمغم.  سمـ قمامر: يمٛمٞمؾ اهلل سمـ قمٌد شم٤مسمٕمك صم٘م٦م. وىم٤مل حمٛمد

سمـ  سمـ زي٤مد ُمـ رؤؾم٤مء اًمِمٞمٕم٦م، ويم٤من سمالء ُمـ اًمٌالء. ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م وىم٤مل رم ُمقوع آظمر: يمٛمٞمؾ

سمـ ُمٕملم: ُم٤مت  سمـ أسمك ظمٞمثٛم٦م، قمـ ُيٞمك ظمٞم٤مط: ىمتٚمف احلج٤مج ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم. وىم٤مل أسمق سمٙمر

سمـ زسمر، قمـ  طمٙمك أسمق ؾمٚمٞمامنو ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم، أو أرسمع وصمامٟملم، وهق اسمـ شمًٕملم ؾمٜم٦م.

، شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»اعمدائٜمك أٟمف ىم٤مل: ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم، وهق اسمـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م. يٜمٔمر 

، شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»و (،8/448) ، ٓسمـ طمجر:شِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،24/218ًمٚمٛمزي: )

 (.6/179ٓسمـ ؾمٕمد: )

 (.4/413) ش:اًمٓمؼمي»( 1)

 (.4/414) ش:اًمٓمؼمي»( 2)
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ََـ ززززز  ََق  دَو َئ ززززز  
دَو   دأَف َعززززز   ََزززززأ  دَو زززززنئ دَ َؿؿ 

د

ززززز ئدد ؾئ
  ََ ََ ززززز د

دَعَؾززززز دعئ  َؿزززززاَند َر ؽ  زززززنئ د ئ    

يـ، ىُمؿ إًمٞمِف ي٤م طمرد وم٤مضْب قمٜمُ٘مف، وم٘م٤مم   إين ٕطم٥ًم ذم ىمتٚمِؽ صالح اعمٍْمَ

٤مج وي٘م٤مل أن قمٜم٦ٌَم ،(1)ًمفإًمٞمف رضُمؾ وميب قمٜم٘مف وأهْن٥م ُم٤م : سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل ًمٚمحجَّ
َي٤م قمدو اهلل، أومال : َهذا أطمد ىمتٚم٦م قُمثامن، وم٘م٤مل احلج٤مج: ٓ، ىم٤مل: ىم٤مل ؟أشمٕمرف هذا

 .(2)إمم أُمػم اعم١مُمٜملم سمٕمث٧م سمدياًل! صمؿ أُمر سميب قمٜم٘مف

 . رؿمٞمد اهلجري:3

ٞمد وُروي قَمـ رؿم»: ، قمـ َرؿمٞمد اهلجري هذا اخلؼمشُم٤ًمئؾ اإلُم٤مُم٦م»ضَم٤مء ذم 

ٌئٞم٦م-اهلجري  ًَّ أٟمف َدظمؾ قَمغم قمكم سمٕمد َُمقشمف وهق  -ويم٤من ِمَـّ يذه٥م ُمذَه٥م اًم

ل، وَمًٚمَّؿ وىم٤مل ٕصح٤مسمف ُس : ُمًجَّ الم، ويتٜمَٗمَّ ًَّ إٟمَّف ًمٞمٗمٝمؿ أن اًمَٙمالم، ويُردُّ اًم

 ًٓ ، ويٕمرق حت٧م اًمدصم٤مر اًمقصمػم، وإٟمَّف اإلَُم٤مم اًمذي يٛمأل إرَض قَمد َٟمٗمس احللِّ

 .(3)شًرا وفمٚماًم..وىمًًٓم٤م يمام ُمٚمئ٧م ضمق

َداسم٦َّم إرض شم٠ميمؾ : ؾَمٛمٕم٧م قَمٚمٞم٤ًّم قَمغم اعمٜمؼم ي٘مقل»: سمـ صٌٝم٤من ىم٤مل وقمـ طمٌٞم٥م

 ًٓ اسم٦م، وم٘م٤مل ًمف قمكم ىمق ث سم٢مؾْمتِٝم٤م، وم٘م٤مل رؿمٞمد اهلجري، أؿْمٝمد أٟمَّؽ شمِٚمؽ اًمدَّ سمِٗمٞمٝم٤م وحتدِّ

 .(4)شؿمديًدا

ف أشمٕمر وؾُمئؾ اًمِمٕمٌل: ،(5)يم٤مَن َرؿمٞمد ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦م»: طم٤ٌمن وي٘مقل اسمـ

ث قمـ ٟمٗمًف وم٘م٤مل: ىم٤مل ؟رؿمٞمد اهلجري اؾمت٠مذٟم٧م : ٟمٕمؿ، وذيمر ُمـ ظَمؼمه أٟمف طمدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/217) ش:اًمٓمؼمي»( 1)

 (.6/217) ش:اًمٓمؼمي»( 2)

، 22)ص ش: ٓتُم٤ًمئؾ آُم٤مُم٦م وُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ اًمٙمت٤مب إوؾمط ذم اعم٘م٤م»اًمٜم٤مرء إيمؼم، ( 3)

23.) 

 (.2/52ش: )ُمٞمزان آقمتدال»اًمذهٌل ذم ( 4)

 (.1/298ش: )اعمجروطملم»اسمـ طم٤ٌمن ذم ( 5)
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قمغم ؾَمٞمد اعمًٚمٛملم )يٕمٜمل قمٚمٞم٤ًّم( وَم٘مٞمؾ ًمف هق َٟم٤مئؿ، واعمجٞم٥م ئمـ أن اًم١ًمال قَمـ 

ًمٞم٧ًم أقمٜمل احلًـ، إٟمام أقمٜمِل أُمػَم اعم١مُمٜملم وإُم٤مَم اعمُتَّ٘ملم : احلًـ، وم٘م٤مل رؿمٞمد

! ومَ٘م٤مل: أُم٤م واهلل إٟمَّف أن ؟ًمٞمس ىمد ُم٤مت أو: فوىم٤مئَد اًمُٖمر اعُمحجٚملم وم٘مٞمؾ ًم

أَُم٤م إذا قمروم٧م هَّ آل حمٛمد : سمِٜمٗمس طَمل، وَيٕمرق ُمـ اًمدصم٤مر اًمث٘مٞمؾ، وم٘مٞمؾ ًمف ًمٞمتٜمَٗمَّس

٠ٌَمين سم٠مؿمٞم٤مء شمٙمقن  .(1)!شوم٤مدظمؾ وؾمٚمِّؿ قَمٚمٞمف واظمرج، ومدظمٚم٧م قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم وم٠مٟم

َٟمتٞمَج٦م عم٤ِم  -ِوٛمـ َُمـ دظمؾ-هذه سمٕمض أظم٤ٌمر رؿمٞمد، وإذا يم٤من ىَمد دظمؾ ذم اإِلؾمٜم٤مد 

ث ُمـ أطم٤مدي٨م، وَم٘مد أسم٤من قمٜمْف ويَمِمػ طم٘مٞمَ٘متَف قُمٚمامء اجَلرِح  ضم٤مء سمف ُِمـ أظم٤ٌمر وطمدَّ

 .(2)شًمٞمس ي٤ًموي طمديثف ؿمٞمئ٤ًم»: واًمتَّٕمديؾ: وم٤مسمـ ُمٕملم يروى قمٜمُْف ذم رؿمٞمد ىمقًمف

سمـ  رؿمٞمد اهلجري، وطم٦ٌم اًمٕمرين، وإصٌغ»: وٟم٘مؾ اًمٕم٘مٞمكم قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل

 يمٚمٝمؿ ؿمٞمًئ٤مٟم٤ٌمشم٦م، ًم
ِ
يمذاٌب »: وي٘مقل اجلقزضم٤مين ذم رؿمٞمد ،(3)شٞمس ي٤ًموي َه١ُمٓء

 .(4)شهَمػم صم٘م٦م

، شرؿمٞمد اهلجري قمـ أسمٞمف ًَمٞمس سمِرؿمٞمد َوٓ أسمقه»: ُمٕملم أيًْم٤م يمام ٟم٘مؾ قمـ اسمـ

 .(5)شًمٞمس سمٌمء»: ويم٤من ي٘مقل ذم رؿمٞمد

 (:هـ119)سمـ ؾمٕمٞمد  . اعمٖمػمة4

سمـ أب  ٙمقذم، يم٤من َيٕمَت٘مد سم٠ِمًمقِهٞم٦َّم قَمكمسمـ ؾمٕمٞمد اًمٌجكم، اًم اهلل اعمٖمػمة هق أسمق قمٌد

أي َواًمذي : وم٘م٤مل ؟أيم٤من قَمكم ُُيْٞمل اعمَقشمك: ، وم٘مد ؾم٠مًَمف إقْمَٛمشڤـم٤مًم٥م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/84ج )ش: شمذيمرة احلٗم٤مظ»اًمذهٌل، ( 1)

 (.131)ص ش: شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م»طمجر،  اسمـ( 2)

 (.1/129ش: )اًمْمٕمٗم٤مء»اًمٕم٘مٞمكم، ( 3)

 (.2/51ش: )ُمٞمزان آقمتدال»اًمذهٌل ذم ( 4)

 (.1/298ش: )اعمجروطملم»٤من ذم اسمـ طمٌ( 5)
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 .(1)ٟمٗمِز سمِٞمده ًمق ؿم٤مء أطمٞم٤م قم٤مًدا وصمٛمقد

سمـ ؾمٕمٞمد وُم٤م ي٘مقل،  سمَٚمَٖمٜمل قمـ اعمٖمػمة»: قمـ إقمٛمش ىم٤مل: وذم اعمجروطملم

٤مًٟم٤مسمـ أب  أيم٤مَن قَمكم: وَم٠مشمٞمتف ومُ٘مٚم٧م ًمف ًَ واًمِذي ظمٚمؼ : وم٘م٤مل ؟ـم٤مًم٥م يْ٘مِدر أن ُُيٞمل إٟم

ٛم٦م ًَم٘مد يم٤من ىم٤مدًرا قمغم أن ُيل ُم٤م ًَ ٦ٌَّم وسمرأ اًمٜم  .(2)شسمٞمٜمؽ وسمٞمٜمل إمم آدم احل

همٚمق اعمٖمػمة ذم قمكم وادقم٤مءه إهلٞم٦م ومٞمف،  (4)واسمـ طمزم (3)وىمد ذيمر اًمِمٝمرؾمت٤مين

، وَمٙم٤من إذا ُمرَّ ط اهلل وذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ يم٤من )اعمٖمػمة( راومْمٞم٤ًّم َيِمُتؿ صح٤مسم٦م رؾمقل

 .(5)قَمغم أب سمٙمر وقمٛمر يٚمٕمٜمٝمام

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ }: ويزقمؿ أٟمف ٟمزل ذم قُمٛمر ىمقًمف شمٕم٤ممم

وٟمَ٘مؾ اًمزريمكم أنَّ اعمٖمػمة يم٤من  ،(6)[16 ]ؾمقرة احلنم: {ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 .(7)٧ٌم ُمع قمكمي٘مقل سمت٠مًمٞمِف قمكم، وشمٙمٗمػم أب سمٙمر وقمٛمر وؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م إٓ ُمـ صمَ 

ة، وىمتؾ قمغم ادقَم٤مئٝم٤م ويَم٤من  قَّ وإمم ضم٤مٟم٥م هذه اًمٕم٘م٤مئد وم٘مد ادقمك )اعمٖمػمة( اًمٜمٌُّ

ٕمٌذة طمتك أضم٤مسمف ظمٚمؼ  .(8)أؿمٕمؾ اًمٜمػمان سم٤مًمُٙمقوم٦م قمغم اًمتَّٛمقيف واًمِمَّ

اهلل  سْمـ قمٌد ( َُم٘متؾ اعُمٖمػمة قَمغم يد ظم٤مًمِدهـ119وذيمر اًمٓمؼمي ذم طَمقادث ؾَمٜم٦م )

ق )اعمٖمػمي٦م( سم٤مًمٜم٤مر»: شاعمحؼم»وذم  ،(9)اًم٘مني  .(11)شأنَّ ظَم٤مًمًدا صٚم٥م اعمٖمػَمة وطمرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/161ش: )ُمٞمزان آقمتدال»اًمذهٌل ذم ( 1)

 (.3/8)ش: اعمجروطملم»اسمـ طم٤ٌمن ذم ( 2)

 (.2/13: )-طم٤مؿمٞم٦م اًمٗمّمؾ-ش اعمٚمؾ واًمٜمحؾ»( 3)

 (.4/184ش: )اًمٗمّمؾ»( 4)

 (.6/76ش: )ًم٤ًمن اعمٞمزان»طمجر،  اسمـ( 5)

 (.2/14: )-طم٤مؿمٞم٦م اًمٗمّمؾ-ش اعمٚمؾ واًمٜمحؾ»( 6)

 (.8/199ش: )قمالمإ»( 7)

 (.4/161ش: )ُمٞمزان آقمتدال»( 8)

 (.8/128) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 9)

 (.483)ص ش: اعمحؼم»( 11)
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سمـ  ويم٤مَن اعُمٖمػمة»: قَمٌد رسمف سمٍِميح اًمٕم٤ٌمرة ومقق هذا وذاك وم٘مد ىم٤مل اسمـ

ٌئٞم٦َّم اًمذيـ أطمَرىمٝمؿ قمكم  (1)ؾَمٕمد ًَّ اهللِ  سمـ قمٌد سم٤مًمٜم٤َّمر... وظمرج خل٤َمًمد ڤُمـ اًم

 .(2)شوَم٘متٚمف ظم٤مًمد وصٚمٌف سمقاؾمط..

٤م اعمُٖمػمة ومٙم٤من َُمقمم ًمٌجٞمٚم٦م ويم٤من ؾَمٌئٞم٤ًّم..»: ٦ٌمىمتٞم وىمٌٚمف ىم٤مل اسمـ وُمـ  .(3)شوأُمَّ

 .(4)أصم٤مر اًمًٞمئ٦م اًمتل ظمٚمٗمٝم٤م )اعمٖمػمة( أٟمف يم٤من يْمع احلدي٨م

م ومقَق ُم٤م-وُمـ ٟمامذج ذًمؽ  چ چ چ }: أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم -شَم٘مدَّ

احلًـ واحلًلم،  :{كإيت٤مء ذي اًم٘مرسم}و وم٤مـمٛم٦م، :{ڇ}قمكم،  :{ڇ

 (5)ومالن أوَمحش اًمٜم٤مس واعُمٜمٙمر ومالن: ىم٤مل ،{ويٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر}

ؾمٕمٞمد ومِٞمام يروى  مل َيٙمـ سم٤مًمُٙمقوم٦م أًمَٕمـ ُِمـ اعمٖمػمة اسمـ»: قمدي طمتك ىم٤مل ومٞمف اسمـ

ور قمـ قمكم، هق دائُؿ  ٌَٞم٧م وٓ أقمرف ًمف طمديًث٤م قمٜمف ُمـ اًمزُّ اًمٙمذب قمغم أهِؾ اًم

أٟمَّف ظمٚمػ ومرىم٦م ٟم٧ًٌم إًمٞمف وهؿ )اعمٖمػمي٦م( اًمِذيـ  -أيًْم٤م-وُِمـ آصم٤مره  .(6)ُمًٜمًدا

شمف، ويم٤من هلؿ قمدد وخؿ سم٤مًمٙمقوم٦م ىم٤مًمقا  .(7)شسمِٜمٌقَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمـ ؾمٕمٞمد(. قمٌد رسمف وذم اعمّم٤مدر إظمرى اؾمٛمف )اعمٖمػمة هٙمذا )ؾمٕمد( قمٜمد اسمـ( 1)

 (.2/219ش: )اًمٕم٘مد اًمٗمريد»( 2)

 (.2/149هـ: )1346، ـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شقمٞمقن إظم٤ٌمر»( 3)

طم٤ٌمن ذم ذيمر أٟمقاع ضمرح  (، وذم ومّمؾ ظم٤مص قم٘مده اسمـ3/7ش: )اعمجروطملم»اسمـ طم٤ٌمن ذم ( 4)

اًمْمٕمٗم٤مء ىم٤مل: وم٠مُم٤م اًمٜمقع إول ُمـ أٟمقاع اجلرح ذم اًمْمٕمٗم٤مء ومٝمؿ اًمزٟم٤مدىم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون 

سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ  اًمزٟمدىم٦م واًمٙمٗمر وٓ ي١مُمٜمقن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر، يم٤مٟمقا يدظمٚمقن اعمدن ويتِمٌٝمقن

ج ش: اعمجروطملم»سمـ ؾمٕمٞمد وٛمـ هذا اًمٜمقع.  ويْمٕمقن احلدي٨م قمغم اًمٕمٚمامء..( صمؿ ذيمر اعمٖمػمة

(1/62 - 63.) 

 (.4/161ش: )ُمٞمزان آقمتدال»( 5)

 (.6/77ش: )ًم٤ًمن اعمٞمزان»(، 4/162ش: )اعمٞمزان»( 6)

 (.4/184ش: )اًمٗمّمؾ»طمزم،  اسمـ( 7)
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 (:هـ128. ضم٤مسمر اجلٕمٗمل )5

أن سمـ ؾمٕمٞمد( سمٕمد  يزيد احل٤مرث اجلَٕمٗمل اًمٙمقذم، وهق ظمٚمٞمٗم٦م )اعمٖمػمة هق اسمـ

 .(1)ىمٞمؾ أطمرىمف اًم٘مني قمغم ُم٤م

يم٤من ضم٤مسمر ؾَمٌئٞم٤ًّم ُِمـ أصح٤مب »: طم٤ٌمن ذم قمداد اًمًٌِئٞم٦َّم: طمٞم٨م ىم٤مل ذيمره اسمـ

 .(2)شيرضمع إمم اًمدٟمٞم٤م ڠ إن قمٚمٞم٤ًّم: سمـ ؾم٠ٌم، ويم٤من ي٘مقل اهلل قمٌدِ 

طم٤ٌمن وطمَده،  أُم٤م اًم٘مقل سم٤مًمٕم٘مٞمدة )اًمًٌئٞم٦م( ًمٚمجٕمٗمل ومٚمؿ شَمٙمـ ىمًٍما قمغم اسمـ

وقم٤مب أىمقام قمغم  (3)قمكم داسم٦م: أن ضَم٤مسمر اجلٕمٗمل يم٤من ي٘مقل قمٞمٞمٜم٦م وم٘مد روي قمـ اسمـ

 .(4)هذا أهقٟمف: طمدصمٜمل ويص إوصٞم٤مء! وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من: اجلٕمٗمل ىمقًمف

إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، صمٜم٤م  سمـ سمـ وم٤مرس، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن وقمـ حمٛمد

ـُ سم٤مًمرضمَٕم٦م»: سمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقل احلٛمٞمدي، ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من  ،(5)شضم٤مسمر اجلٕمٗمل ي١مُِم

أيمثر ُمـ رواي٦م شم١ميمد قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م قمٜمد  شُم٘مدُم٦م صحٞمحف»ُمًٚمؿ ذم وأورد اإلُم٤مم 

ث قَمـ ضم٤مسمر  ٓ» :(7)احلٛمٞمد سمـ قمٌد وىم٤مل ضمرير ،(6)اجلٕمٗمل أؾمَتحؾُّ أن أطَمدِّ

 .(8)شاجلٕمٗمل، يم٤من ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/184ش: )اًمٗمّمؾ»طمزم،  اسمـ( 1)

 (.1/218ش: )جروطملماعم»( 2)

 (.1/384ش: )ُمٞمزان آقمتدال»( 3)

 (.1/383اعمرضمع ٟمٗمًف: )( 4)

 (.1/219ش: )اعمجروطملم»( 5)

 (.112، 1/111، سمنمح اًمٜمقوي: )شصحٞمح ُمًٚمؿ»( 6)

ٚمٛمف، يم٤من ، حمدث اًمري ذم قمٍمه رضمؾ إًمٞمف اعمحدصمقن ًمًٕم٦م قماحلٛمٞمد اًمْمٌل سمـ قمٌد هق ضمرير( 7)

صم٘م٦م صحٞمح اًمٙمت٤مب ًمف ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة، ُمقًمده وووم٤مشمف سم٤مًمري، وهق يمقذم إصؾ ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 (.2/111ش: )إقمالم»و (،1/127ش: )اًمت٘مري٥م»و (،1/182ش: )اًمٙم٤مؿمػ»هـ. 188

 (.1/381ش: )ُمٞمزان آقمتدال»( 8)
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ضمٕم٦م قمٜمد اجلٕمٗمل ُم٤م د قم٘مٞمدة اًمرُّ ڃ ڃ }: ُروي أٟمف ؾمئؾ قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم وِم٤َّم ي١ميمِّ

ىم٤مل: مل جيكء شم٠مويٚمٝم٤م سمٕمد! وُهق ِبذا يِمػم إمم  ،[81 ]ؾمقرة يقؾمػ: {چ چ چ چ ڇ

خيرج ُمع ُمـ خيرج ُمـ وًمده، طمتَّك يٜم٤مدي ُمٜم٤مد ُمـ  قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م، وأن قمٚمٞم٤ًّم ذم اًمًامء ٓ

وهق يًقق هذا اًمت٠مويؾ قمٜمد -سمـ قمٞمٞمٜم٦م  اظمرضمقا ُمع ومالن، طمتك ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: اًمًامء

 .(1)ششمرووا قمٜمف يمذسًم٤م، سمؾ يم٤مٟمقا إظمقة يقؾمػ ٕم٦م، ٓ: يم٤من ي١مُمـ سم٤مًمرضم-اجلٕمٗمل

وهل -وومقق ىمقل اجلٕمٗمل سم٠من قمٚمٞم٤ًّم داسم٦م إرض واقمت٘م٤مده سم٤مًمقصٞم٦م واًمرضمٕم٦م 

ّل  -ُمـ قم٘م٤مئد اًمًٌئٞم٦م  .(2)طوم٘مد يم٤من راومْمٞم٤ًّم يِمتؿ أصح٤مب اًمٜمٌَّ

٦م ُم٤م -أطم٤مدي٨م، ومٞم٘مقل اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م  يٜم٘مٚمف ُمـ أظم٤ٌمر أو أُم٤م قمـ ُمدى ِصحَّ

 ىمطُّ  ًم٘مٞم٧م ومٞمٛمـ ًَم٘مٞم٧ُم أيْمذب ُِمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل، َُم٤م ُم٤م»: -٦م اهللقمٚمٞمف رمح
ٍ
أشمٞمُتف سمٌمء

ُِمـ رأي إٓ ضَم٤مءين ومٞمف سمحدي٨م، وزقَمؿ أن قِمٜمده يمذا ويمذا أًمػ طَمدي٨م قمـ 

 .(3)شمل يٜمٓمؼ ِب٤م طاهلل  رؾمقل

ذم سم٤مب: اًمٙمِمػ قمـ  شُم٘مدُم٦م صحٞمحف»ذم  $وهلذا ذيمره اإلُم٤مم ُمًٚمؿ 

ؾَمٛمٕم٧م ضم٤مسمًرا : سمـ ُمٚمٞمح ىم٤مل اخلؼَم سمًٜمده إمم اجلراح ُمٕم٤مي٥م رواة احلدي٨م، صمؿ ؾم٤مَق 

ّل  (4)َي٘مقل قمٜمدي ؾمٌٕمقن أًمػ طمدي٨م قمـ أب ضمٕمٗمر  .(5)يمٚمٝم٤م طقمـ اًمٜمٌَّ

ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ي٘مقل: قمٜمدي مخًقن أًمػ طمدي٨م »: سمـ أب ُمٓمٞمع وي٘مقل ؾمالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/49ش: )اًمتٝمذي٥م»و (،1/382ش: )ُمٞمزان آقمتدال»( 1)

 (.2/49) جر:، ٓسمـ طمشاًمتٝمذي٥م»( 2)

 (.1/219ش: )اعمجروطملم»( 3)

، اعمٕمروف سم٤مًم٤ٌمىمر، ٕٟمف ڤسمـ أب ـم٤مًم٥م  سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم هذا هق حمٛمدأسمق ضمٕمٗمر ( 4)

سم٘مر اًمٕمٚمؿ أي ؿم٘مف وومتحف ومٕمرف أصٚمف ومتٙمـ ومٞمف وهق ظم٤مُمس إئٛم٦م آصمٜمل قمنم قمٜمد إُم٤مُمٞم٦م، شمقذم 

 (.7/153) ، ًمٚمزريمكم:شإقمالم»(، و1/112ش: )صحٞمح ُمًٚمؿاًمٜمقوي قمغم »هـ. 114ؾمٜم٦م 

 (.1/112) ، ذح اًمٜمقوي:شصحٞمح ُمًٚمؿ»( 5)
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 معهم
ّل  طم٤ٌمن وٛمـ أٟمقاع اعمجروطملم طمٞمٜمام قمده ُمـ  يمام ووٕمف اسمـ ،(1)شطقمـ اًمٜمٌَّ

اًمذيـ يدقمقن اًمٜم٤مس إمم سمدقمتٝمؿ واًمتل يٚمزم اًم٤ٌمطمثلم ُمٕمرومتٝم٤م ًمٞمٕمرومقا اعمٌتدقم٦م 

 .(2)أصح٤مِب٤م

وهِلَذا يمٚمف ىم٤مل  ،(3)شيم٤مَن ُيدًمِّس ويم٤من وٕمٞمًٗم٤م ذم رأيف وُرؤيتف»: ؾمٕمد وي٘مقل اسمـ

٤مئل وهمػمه يمٜم٧م »: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ،(4)شيٙمت٥م طمديثف وٓ يمراُم٦م َُمؽموك ٓ»: اًمٜمًَّ

 .(5)شاًمٕم٤مومٞم٦م إذا ُمررت سمج٤مسمر اجلٕمٗمل ؾم٠مًم٧م رب

واًمذي يٌدو ُمـ هذا يمٚمف أن ضم٤مسمًرا يم٤من يروي اعمقوققم٤مت واًمٖمرائ٥م، وُي١ميمد 

٦ٌَم( طمٞمٜمام ؾمئؾ قمـ اًمرواي٦م قمٜمف ُمع شَمريمف ًمَٖمػمه ىم٤مل روى أؿمٞم٤مء مل »: هذا أن )ؿمٕم

وذيمر  (7)طم٤ٌمن ذيمره اسمـ قمغم ُم٤م هـ128يم٤مٟم٧م ووم٤مة اجلٕمٗمل ؾمٜم٦م  .(6)شٟمّمؼم قمٜمٝم٤م

طم٤ٌمن،  ذيمر اسمـ طمجر ومٝمق أىمرب إمم ُم٤م أُم٤م اسمـ ،(8)هـ167اًمذهٌل أٟمف ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 .(9)هـ132، وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م هـ127طمٞم٨م ىم٤مل: إن ووم٤مشمف ؾمٜم٦م 

 (..هـ146: )ت: . اًمٙمٚمٌل6

٤مسَم٦ُم اعمِمٝمقر،  هق أسمق اًمٜمي حمٛمد ًَّ سمـ اًم٤ًمئ٥ِم اًمٙمٚمٌل، ص٤مطم٥ُم اًمتٗمًػم، واًمٜمَّ

ؿم٤مهد  سمـ وسمره( ُمـ ىمْم٤مقم٦م، ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م، ُمقًمده وووم٤مشمف ومٞمٝم٤م، وهق ُمـ )يمٚم٥م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/112) اعمرضمع ٟمٗمًف، ذح اًمٜمقوي:( 1)

 (.82، 1/81اعمجروطملم: )( 2)

 (.2/49ش: )ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»طمجر،  اٟمٔمر اسمـ( 3)

 (.1/381ش: )ُمٞمزان آقمتدال»( 4)

 (.1/381اعمّمدر ٟمٗمًف: )( 5)

 (.1/219ش: )اعمجروطملم»( 6)

 (.1/218ش: )اعمجروطملم»( 7)

 (.1/384ش: )ُمٞمزان آقمتدال»( 8)

 (.1/123ش: )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م»( 9)
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 .(1)هـ146إؿمٕم٨م، شمقذم ؾمٜم٦م  اًمٙمٚمٌل وىمٕم٦م دير اجلامضمؿ ُمع اسمـ

ٜمل  ًمـ أؾمتٓمرد ذم احلدي٨م قمـ اًمٙمٚمٌل ذم َم٤مل ٟمِم٠مشمِِف وطمَٞم٤مشمِف، واًمذي ُيٛمُّ

٦ًم ذم َم٤مل  ف قمغَم ومٙمره وُمٕمَت٘مِده صمؿ آًمتٗم٤مت إمم آصم٤مِره وُم٤م ظمٚمََّٗمف، وظم٤مصَّ اًمتَّٕمرُّ

 ل.اًمتٗمًػم واحلدي٨م ذؤاسم٦م اًمؽماث اإِلؾْمالُم

 .(2)شسمـ ؾم٠ٌم اهلل ويم٤من اًمٙمٚمٌِلُّ ؾمٌئٞم٤ًّم ُمـ أصح٤مب قمٌد» :شاعمجروطملم»ضم٤مء ذم 

 ،(3)شسمـ ؾم٠ٌم اهلل ويم٤من اًمٙمٚمٌل اعمذيُمقر ُمـ أصَح٤مب قمٌد» :شوومٞم٤مت إقمٞم٤من»وذم 

أٟم٤م ؾِم٤ٌمئل، أٟم٤م : رأي٧ُم اًمٙمٚمٌل يِيُب صدره وي٘مقل» :(4)زريع سمـ وي٘مقل يزيد

أٟم٤م : ؾمٛمٕم٧ُم اًمٙمٚمٌل ي٘مقل»: ٤مًُم٤م ي٘مقلوقمـ اًمتٌقذيمل، ؾَمٛمٕم٧ُم مهَّ  ،(5)شؾم٤ٌمئل

وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ذم ُمٕمت٘مده وم٢من ُمٕمروم٦م آصم٤مره شمرشمٌط سمٛمٕمروم٦م  ،(6)شؾم٤ٌمئل

 شمٕمدياًل. ىمٞمؾ ومٞمف ضمرطًم٤م أو ُم٤م

اسم٤َمن: أطمدمُه٤م اًمٙمٚمٌل»: سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ أسمٞمف ىم٤مل ُمٕمتٛمر  ،(7)شيم٤من سم٤مًمُٙمقوَم٦م يمذَّ

٤مقمقن »: اجلقزي وي٘مقل اسمـ اسُمقن واًمقوَّ ظمٚمٌؼ يمثػم.. ويم٤من ُمـ يِم٤ٌمر واًمٙمذَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/3) ، ًمٚمزريمكم:شإقمالم»(، 4/319ش: )وومٞم٤مت إقمٞم٤من»( 1)

 (.2/253ش: )اعمجروطملم»( 2)

 (.4/311ش: )وومٞم٤مت إقمٞم٤من»( 3)

، أسمق ُمٕم٤موي٦م حمدث اًمٌٍمة ذم قمٍمه، ىم٤مل قمٜمف آُم٤مم أمحد: يسمـ زريع اًمٌٍم هق: احل٤مومظ يزيد( 4)

هـ. 182صم٘م٦م صم٧ٌم، شمقذم ؾمٜم٦م ش: اًمت٘مري٥م»إًمٞمف اعمٜمتٝمك ذم اًمتث٧ٌم ذم اًمٌٍمة، ىم٤مل قمٜمف ص٤مطم٥م 

 (.9/235ش: )إقمالم»و (،2/364ش: )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م»و (،3/277ش: )اًمٙم٤مؿمػ»

 (.9/179ش: )ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»( 5)

 (.3/558ش: )ُمٞمزان آقمتدال»( 6)

 (.9/178ش: )اًمتٝمذي٥م»( 7)
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 معهم
٤مئ٥م اًمٙمٚمٌل.. وحمٛمد (1)سمـ وه٥م اًم٘م٤ميض اًمٙمذاسملم وْه٥م ًَّ  .(2)شسمـ اًم

ا ًمٗمرـمف ذم اًمتِمٞمُّع، وىمد »: وىم٤مل اًم٤ًمضمل ُمؽموُك احلَدي٨م، ويم٤من وٕمٞمًٗم٤م ضمدًّ

ف وشمرك اًمرواي٦م قمٜمف ذم إطمٙم٤مم واًمٗمروع  ،(3)شاشمٗمؼ صمِ٘م٤مت أهؾ اًمٜمَّ٘مؾ قمغم َذُمِّ

 .(4)شى قمـ أب ص٤مًمح أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦مإٟمف رو»: وي٘مقل احل٤ميمؿ

وي٘مقل  ،(5)ذم قمداد اًمقو٤مقملم اًمٙمذاسملم ششمذيمرة اعمقوققم٤مت»وذيمره ص٤مطم٥م 

يـ ووُوقح اًمَٙمذب ومٞمِف أفمٝمر ُمـ أن ُيت٤مج »: أسمق طم٤مشمؿ قمـ اًمٙمٚمٌل ُمذهٌف ذم اًمدِّ

سمؾ ىمد اقمؽمف اًمٙمٚمٌل قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمٙمذب، روى  ،(6)شإمم اإلهمراق ذم وصِٗمف

يُمؾُّ : ىم٤مل زم اًمٙمٚمٌل»: قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل -سمًٜمد صحٞمح-اًمٌخ٤مري 

صمُتؽ قمـ أب ص٤مًمح ومٝمق يمذب َُم٤م  .(7)شطمدَّ

ذيمره اًمثقري  وم٤مجلقاب َُم٤م ؟وم٢من ىمٞمؾ: ومام سم٤مل اًمثقري يروي قمٜمف وهق ِبذه اعمٜمزًم٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ زُمٕمف، ُمـ ىمريش يم٤من قم٤معًم٤م سم٤مٕظم٤ٌمر  اهلل سمـ قمٌد سمـ يمٌػم سمـ وه٥م وه٥مهق: أسمق اخلؽمي ( 1)

ع احلدي٨م وإٟم٤ًمب، وًمد وٟمِم٠م ذم اعمديٜم٦م صمؿ اٟمت٘مؾ إمم سمٖمداد ذم ظمالوم٦م ه٤مرون اًمرؿمٞمد، ُمتٝمؿ سمقو

اجل٤مرود: يم٤من قم٤مُم٦م اًمٚمٞمؾ يْمع احلدي٨م، وىم٤مل  ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم أمحد: هق أيمذب اًمٜم٤مس وىم٤مل اسمـ

ومٞمف اعمٕم٤مذم اًمتٛمٞمٛمل: ويؾ وقمقل ٕب اًمٌخؽمي إذا شمقارم اًمٜم٤مس ذم اعمحي. يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ؾمٜم٦م 

 (.9/141ش: )إقمالم»هـ(. اًمزريمكم، 211)

 (.7/47ش: )اعمقوققم٤مت»( 2)

 (.181، 9/181) ش:اًمتٝمذي٥م»( 3)

 (.9/181اعمرضمع ٟمٗمًف: )( 4)

)ذيؾ يمت٤مب شمذيمرة اعمقوققم٤مت(، عمحٛمد ـم٤مهر قمكم اًمٗمتٜمل ش ىم٤مٟمقن اعمقوققم٤مت واًمْمٕمٗم٤مء»( 5)

 (.291اهلٜمدي: )ص 

 (.2/255ش: )اعمجروطملم»( 6)

)اعمٙمت٥م ش ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمقوققم٦م»( إًم٤ٌمين، 3/557ش: )ُمٞمزان آقمتدال»( 7)

 (.2/11ل(: اعمجٚمد إول )اإِلؾْمالُم
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 .(1)أٟم٤م أقمرف صدىمف ُمـ يمذسمف: وم٢مٟمؽ شمروي قمٜمف، ىم٤مل: اشم٘مقا اًمٙمٚمٌل وم٘مٞمؾ: ٟمٗمًف

حتت٤مج إمم ُمزيِد ُِمـ  ققم٤مشُمف ُمـ اًمِ٘مٚم٦َّم سمِحٞم٨م ٓومل شمٙمـ أيم٤مذي٥ُم اًمٙمٚمٌل وُمقو

اًمٌٞم٤من، ويمام يَم٤من يْمع ذم احلِدي٨ِم، وم٘مد يم٤مٟم٧م ًمف أيَم٤مذي٥م ذم اًمتَّٗمًػم طمتَّك أنَّ أؿْمٝمر 

يـ أسم٤م ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي حت٤مؿَم٤م اًمٜم٘مَؾ قمٜمف، وقمـ أُمث٤مًمف ذم شمٗمًػمه  يمام  شضم٤مُمع اًمٌٞم٤من»اعمَٗمنِّ

ويروى قمـ اإلُم٤مم أمحد  ،(3)ي٤مىمقت احلًٛمقيو (2)شمٞمٛمٞم٦م، ذيمر ذًمؽ ؿمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ

وومنِّ ىَمقًُمف  ،(4)شاعمٖم٤مزي، واعمالطمؿ، واًمتٗمًػم: صمالصم٦ُم يُمت٥م ًمٞمس هل٤م أُصقل»: ىمقًمف

هذا سم٠مٟمف حَمٛمقٌل قمغم يمت٥م خمُّْمقص٦م ذم هذه اعمٕم٤مين اًمثَّالصم٦م، وُمـ أؿمٝمر يمت٥م اًمتٗمًػم ذم 

 .(5)شضم٤مُمٕمف»ذم يمت٤مسم٤م اًمٙمٚمٌل وُم٘م٤مشمؾ، يمام طمٙمك ذًمؽ اخلٓمٞم٥م : هذا اعمج٤مل

 (6)ٓ: ىم٤مل ؟أَُيؾ اًمٜمَّٔمر ذم شَمٗمًػم اًمٙمٚمٌل: وي١ميُد هذا إضَم٤مسم٦م أمحد طمٞمٜمام ؾمئؾ

 .(7)ششمٗمًػُم اًمٙمٚمٌل ُمـ أوًمِف إمم آظمرِه يَمذب»: ويم٤من ي٘مقل

يم٤من ضمؼمائٞمؾ يٛمكم اًمقطمل قمغم : ويمٞمػ يٛمٙمـ اًمث٘م٦م سمتٗمًػمه، وىمد روي قمٜمف ىمقًمف

ّل  ّل  طاًمٜمٌَّ  .(8)ٕمؾ يٛمكم قمغم قمكم!اخلالء ضم طومٚمام دظمؾ اًمٜمٌَّ

يمٜم٧ُم أطمَٗمظ، وم٠مشمٞم٧م آل حمٛمد  ُمرْو٧ُم َُمرو٦م ومٜمًٞم٧م ُم٤م: يمام روي قمٜمف ىمقًمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/577ش: )ُمٞمزان آقمتدال»( 1)

 (.13/385ش: )اًمٗمت٤موى»( 2)

 (.18/64ش: )ُمٕمجؿ إدسم٤مء»( 3)

 (.339، )ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م(: ص )شإهار اعمرومققم٦م ذم إظم٤ٌمر اعمقوققم٦م»اعمال قمكم اًم٘م٤مري، ( 4)

 (.399اعمرضمع ٟمٗمًف: ص )( 5)

 (.3/558ش: )ُمٞمزان آقمتدال»( 6)

 (.411ص )ش: إهار اعمرومققم٦م»( 7)

 (.3/558ش: )ُمٞمزان آقمتدال»( 8)
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 .(1)يمٜم٧م ٟمًٞم٧م ومتٗمٚمقا ذم ذمَّ ومحٗمْٔم٧ُم ُم٤م

يـ، وإن  ٓ»: ويم٤من أسمق إؾمح٤مق اًمٜمٔم٤مم ي٘مقل شمًؽمؾمٚمقا إمم يَمثػم ُمـ اعُمٗمنِّ

٦م، وأضم٤مسمقا ذم يمؾِّ َُم٠ًمًم٦م، وم٢من يمثػًما  ُمٜمٝمؿ ي٘مقل سمٖمػم ِرواي٦م قمغم ٟمّمٌقا أٟمٗمًٝمؿ ًمٚمَٕم٤مُمَّ

همػم أؾم٤مس، ويمٚمام يم٤من اعمٗمن أهمرب قمٜمدهؿ يم٤من أطم٥مَّ إًمٞمِٝمؿ، وًمٞمٙمـ قمٜمديمؿ 

سمـ إصؿ  سمـ ؾمٚمٞمامن، وأسمق سمٙمر قمٙمرُم٦م واًمٙمٚمٌل، واًمًدي، واًمْمح٤مك، وُم٘م٤مشمؾ

 .(2)شذم ؾمٌٞمؾ واطمدة، ومٙمٞمػ أصمؼ سمتٗمًػمهؿ وأؾمٙمـ إمم صقاِبؿ

قا َُمع يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ ويم٠مٟمف ِبذا يِمػم إمم اًمْمٕمػ ذم اًمٙمٚمٌل وأُم ث٤مًمف، وإن اْٟمَدؾمُّ

٤م  اعمَقصمَّ٘ملم، وومقق ذًمَِؽ يمٚمف وم٘مد يم٤من اًمٙمٚمٌل ِمَـّ قُمرف سمٜمٕمقت وأؾمامء خمْتَٚمٗم٦م ئمـ أهنَّ

ٟمٕمقت َٕٟم٤مس يَمثػميـ، ومٝمق حمٛمد اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل ص٤مطم٥م اًمتَّٗمًػم، وهق أسمق اًمٜمي 

ق أسمق ؾمٕمٞمد اًمذي ، وهشذيم٤مة ُمًؽ دسم٤مهم٦م»سمـ إؾمح٤مق طمدي٨م:  اًمذي روى قمٜمف حمٛمد

 .(3)يروي قمٜمف قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم ذم اًمتٗمًػم يدًمس سمف ُمقمًه٤م أٟمف أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري

يٕمٜمل طمٍم آصم٤مرهؿ  يٕمٜمل طمٍم ٟماَمذج اًمًٌئٞم٦َّم يُمٚمٝم٤م، يمام ٓ وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٝمذا ٓ

ٟمّملم ذم اًمٓمَّؼمي يِمػم أطمدمه٤م إمم ظمقض اًمًٌئٞم٦م  -ُمثًؾ –سمجٛمٚمتٝم٤م ومٜمحـ ٟمٓم٤مًمع 

ؿ قمكمٌّ قمغم ُمـ ؿمٝمد ُمٕمف وىمٕم٦م  ،(4)وراء وـمٕمٜمٝم٤م قمغم قمكمٍّ ُِمـ وراء ًَّ وذًمؽ سمٕمد أن ىم

 اجلٛمؾ، ُمـ اعم٤مل اًمذي وضمده ذم سمٞم٧م اعم٤مل.

أُم٤م اًمٜمصُّ أظمر ومٞمٙمِمػ قمـ ظمٓمر آظمر ًمٚمًٌِئٞم٦َّم، ومٝمؿ يًتٕمجٚمقن قمٚمٞم٤ًّم قمـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/179ش: )ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»( 1)

 (.1/343ش: )احلٞمقان» اجل٤مطمظ،( 2)

(، 291، 291)ٟمنم اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة(: )ص ش قمٚمقم احلدي٨م»اًمّمالح،  اسمـ( 3)

 (.2/355ٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م اهلٜمد(: ))دائرة اعمش ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ»واًمٌٖمدادي 

 (.4/541) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 4)
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اعم٘م٤مم سم٤مًمٌٍمة، ويرحتٚمقن سمٖمػم إذٟمِِف، صمؿ يرحتؾ قمكمٌّ ذم آصم٤مرهؿ ًمٞم٘مٓمع قمٚمٞمٝمؿ أُمًرا 

 .(1)يم٤مٟمقا أرادوه

د ُوضمقد ُج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤َّمس شم٠مصمرت سم٤مسمـ ؾَم٠ٌم  يمام أن هٜم٤مك ُٟمّمقًص٤م أظمرى شُم١ميمِّ

ؾم٠ٌم سمْٕمَض أومٙم٤مره، ومل يٍمح قمغم َٟمٗمر  واومتَتٜم٧َْم سمِف: ومٗمل اًمٌٍمة وطِمٞمٜمام ـمرح اسمـ

.. وم٤مومتُتِـ »: يمثػم وذم اًمُٙمقوم٦م وُِمٍم ي٘مقل اسمـ ،(2)ُِمـ أْهٚمٝم٤م ىَمٌِٚمقا ُمٜمف واؾمتٕمٔمٛمقه

سَمنٌم يَمثػم ُمـ أهؾ ُمٍَم، ويمتٌقا إمم َُج٤مقم٤مت ُمـ قَمقامِّ أْهؾ  -ؾم٠ٌم يٕمٜمل اسمـ-سمف 

 .(3)شاًمُٙمقوم٦م واًمٌٍمة، وَمتامًم١موا قمغم ذًمؽ

وأظمػًما ومٝمٜم٤مك ُٟمّمقص صم٤مًمَث٦ٌم شُمٌلُِم قَمـ ُج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤َّمس يَم٤مٟم٧م وراء اًمٗمتٜم٦م اًمتِل 

يد إنَّ َُم٘متؾ قمثامن يم٤مَن قمغم »، وم٤مسْمـ ؾَمٕمد ي٘مقل: ڤاٟمتٝم٧م سم٘مْتِؾ اخلٚمٞمٗم٦م قمثامن 

 .(4)شَُج٤مقم٦م اشمٗم٘مقا قمغم اًمنمِّ 

وًمٞمس سمٛمًتٌٕمد أن يٙمقن  ،(5)شرؤوس َذٍّ وأْهؾ ضَمٗم٤مء»: وىم٤مل قمٜمٝمؿ اًمذهٌل

 أو
ِ
ٟمامذج ُمـ اًمًٌئٞم٦م شمْم٤مف إمم اًمٜمامذج  أوًمئؽ ُمـ يِمٙمؾ ٟمٛمقذضًم٤م أو ُمـ َه١ُمٓء

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.544 -4/543) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 1)

 (.4/326) ششم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 2)

 (.7/183ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 3)

 (.3/71ش: )اًمٓمٌ٘م٤مت»( 4)

 (.1/12ش: )دول اإِلؾْمالم»( 5)
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 املبخح الجاىٕ

 التخطٔط الضزٖ للنيافقني يف عَد اليبْٗ ّما بعدِ

 األًي املطوب

 اهتخطَط اهطسِ هوٌنافقني يف عود اهنبٌّ

٦م، وأىمٌِٞم٦َم اًمتَّدسمػم واعمَٙمٞمدة، حت٧َم ؾُم٘مِٗمٝم٤م يتآَُمرون وذم ضُمٜمح  ًَ ؾمٞم ٤م ده٤مًمٞمز اعمَٙمِر واًمدَّ إهِنَّ

ٝمرون وخيٓمٓمقن ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ }: فماَلُمٝم٤َم يَ

٤مء: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ، [118 ]ؾمقرة اًمٜم

هذا ؿم٠من اًمٜمٗمقس اخل٤مئٜم٦م وإرواح اعمٜمٝمزُم٦م اًمتل شمتقارى ًمِتحٞمَؽ ظُمٞمقط اًمٖمدر واعم١ماُمرة، 

 يمًنا ًمِمقيم٦م اعمًٚمٛملم وشمٗمريً٘م٤م جلٛمٕمٝمؿ وشمقهٞمٜم٤ًم ًمٕمزُمٝمؿ ومتٙمٞمٜم٤ًم ًمٕمّدوهؿ.

 ،{ائ ائ}و ،{ٿ}و ،{ڄ}وًمذًمؽ ضم٤مء ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

ُمالزُم٦م ٕطمَقال اعمُٜم٤موم٘ملم . [76 ]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ی ی ی جئ حئ}و

 شَمٜمٙمِِمػ ظمٌٞمَئُتٝمؿ وٓ يٗمتْمح أُمرهؿ. وأوَو٤مقمٝمؿ طمتك ٓ
ي ًمٚمُٛمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد  ِّ ُمـ أضمؾ َذًمؽ ؾمٞمتؿُّ سم٢ِمذن اهلل سمٞم٤مُن اًمتَّخٓمٞمط واًمتَّآُمر اًمنِّ

 :اًمٜمٌقة ُمـ ظمالل
٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم.َه ا: أًٚي يَّ د اًمتَّٜمٔمٞماَمت اًمنِّ  د اًمَقىم٤مئع وإطْمداِث اًمتل شم١ميمِّ

ّٝ اًم٦َّم قَمغم هذا اعمٕمٜمك وقَمرض سمٕمض أىمقال اعمٗمنيـ طمقهل٤م..ا: ٚثاْ  شم٠مُمؾ أي٤مت اًمدَّ

وُمـ أسمرز ؿمقاهد شمدسمػم اعمٜم٤موم٘ملم سمٚمٞمٍؾ واؾمتت٤مرهؿ طم٤مل َّتٓمٞمٓمٝمؿ سمجٜمح فمالم 

 :يكم ُم٤م
 :دإزورارهؿ إمم إظمقاهنؿ اًمٞمٝمق. 1

٦ٌَم ُٟمّمحٝمؿ وَُمقئؾ َرأُيؿ  ٌَٝم٤م اعُمٜم٤موم٘مقن ُمـ قمٞم ٗم٤مت اًمتل ايمَتً ـْ أىْمٌح اًمّمِّ إن ُم
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ِّ وطَمٌؽ ـمرائؼ اإلوم٤ًمد ًمٞماًل وإي٘م٤مع ذًمؽ هن٤مًرا. ي٦َّم ذم َٟمْٔمؿ ظُمٓمقات اًمنمَّ  اًمَٞمٝمقد اًمنِّ

ٌؼ، ومام اعم٤مؾُمقٟمٞم٦م يمُٛمٜمٔمَّٛم٦م َُيقدي٦م وخمَرضَم٤مِّت٤م  نِ وًمٚمَٞمٝمقد ذم هذا اًمِم٠م ًَّ ىَمّم٥م اًم

وشَم٤مري وؿمٝمقد ُيقه إٓ أصدق ُمث٤مل.ُمـ ٟمَ   قادي اعمٚمٞمقٟمز إؾمقد واًمرُّ

٦م إره٤مسمٞم٦م هم٤مُمَْم٦م حمٙمٛم٦م اًمتٜمِٔمٞمؿ: َِّتدف إمم : وم٤معم٤مؾمقٟمٞم٦م يَّ ُُمٜمٔمَّٛم٦م ُيقدي٦م هِّ

 وامن ؾمٞمٓمرة اًمٞمٝمقد قمغم اًمٕم٤ممل، وشمدقمق إمم اإلحل٤مد واإلسم٤مطِمٞم٦َّم واًمٗم٤ًمد..

ٝم٤م ودرضم٤مِِّت٤م وشمٕم٤مًمٞمِٛمٝم٤م ويمٚمامت اعم٤مؾمقٟمٞم٦م ُيقدي٦م ذم شَم٤مرخيِ : ىم٤مل احل٤مظم٤مم ٓيمقيز

 اًمنِّ ومٞمٝم٤م ُيقدي٦م ُمـ اًمٌداي٦م إمم اًمٜمٝم٤مي٦م.

٤م فمٝمرت  اضمح أهنَّ أُم٤م قمـ شم٤مريِخ فُمٝمقره٤م: ومٕمغم ظمالٍف ؿمديد ًمتٙمتُّٛمٝم٤م اًم٤ٌمًمغ، واًمرَّ

زْد قَمغم ذًمؽ أن ُُيقد اعمديٜم٦َم ُهؿ ُمـ أوطمك ًمٚمٛمٜم٤َموم٘ملم سم٠من يًُٚمٙمقا  ،(1)م43ؾمٜم٦م 

 قمالٟمٞم٦م وإوامر اًمٙمٗمر هيرة.ُمًٚمؽ اًمتٔم٤مهر سم٤مإِلؾْمالم 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ومٝمِذه أي٦َم ُمدٟمِٞم٦َّم َوهل  ،[72 ]ؾمقرة آل قمٛمران: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 :شُمِمػُم إمَم َُمٕمٜمٞملم َرئٞمًلم
 .أنَّ َُمٜمِم٠م ومِٙمرة اًمٜمِّٗم٤مق ذم اعُمجَتٛمع اعمدين َُيقِدي٦َّم 

  ِ٦م َُمٜمٝمًج٤م وؾمٌٞماًل ذم ِصٞم٤مهم٦م اعمَٙم٤مِئد وشمدسمػم اًمَقىم٤مِئع اًمق يَّ ِّ ٤مذ اًمنَّ ص٤مي٦م سم٤مَّتِّ

 سم٤مًمّمػ اإِلؾْمالُمل.

٤م شَمزرع اًمٜمٗم٤مق ذم اًمٞمٝمقد وحتثٝمؿ قمغم  صمؿَّ إنَّ َُمـ ىمرأ شمٕم٤مًمٞمَؿ اًمتَّٚمٛمقد وضمد أهنَّ

اًمتخٚمُّؼ سمف وم٘مد ضم٤مء وٛمـ شمٕم٤مًمٞمٛمف: ُمٍمح ًمٚمٞمٝمقِدي أن جُي٤مُمؾ إضمٜمٌل فم٤مهًرا 

ه قمغم أن يْمٛمر ًمف اًمنّم وإذىًمٞمتَّ   .(2)ِ٘مل ذَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/113ش: )٠مة اًمٜمٗم٤مقهؾ ًمٚمٞمٝمقد دور ذم ٟمِم»وعمزيد اـمالع اٟمٔمر ُمٌح٨م ( 1)

 =(. وعمزيد 81: )ص 1985 – 1415 - اهلل اًمتؾ: ضمذور اًمٌالء، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإِلؾْمالُمل قمٌد( 2)
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ُيٛمٙمٜمف أن يٙمقن  -أي اًمٞمٝمقدي-وذم ُمقوع آظمر: إن اًمٜمٗم٤مق ضم٤مئز، وإنَّ اإلٟم٤ًمن 

قمل حمٌتف يم٤مذسًم٤م إذا ظَم٤مف وصقل إذى ُمٜمف إًمٞمف سًم٤م ُمع اًمٙم٤مومر، ويدَّ  .(1)ُم١مدَّ

 وٓ همرو وم٤معمرء قمغم ديـ ظمٚمٞمٚمف، وُمـ أؿمٌف ضمٚمٞمًف ومام فمٚمؿ...

ؾ ُم٤موًمٞمس سمخ٤مٍف  يم٤من ُمـ ؿَم٠من اعمٜم٤موم٘ملم: وظمّمقًص٤م يمٌػمهؿ اًمذي  قمغم ُمت٠مُمِّ

قمٚمٛمٝمؿ اًمٜمٗم٤مق ُمع اًمٞمٝمقد شمقًمٞم٤ًّم هلؿ وذوًدا قمٜمٝمؿ وريمقًٟم٤م إًمٞمٝمؿ وشمقاـم١ًما ُمٕمٝمؿ، 

ويٙمٗمٞمٝمؿ حلٛم٦م ِبؿ واٟمٓمقاء حت٧م قم٤ٌمءِّتؿ أن اًم٘مرآن ىمد وصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ إظمقاهنؿ، 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ }: وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 .[11 ]ؾمقرة احلنم: {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 ة هلَذا اعمٕمٜمك ُم٤م قاهد اعم١ميمدَّ ص سمٕمض أطم٤ٌمر  وُمـ أسْمرز اًمِمَّ يم٤من ُمـ شم٘مٛمُّ

 :اًمٞمٝمقد سم٤معمديٜم٦م صمقَب اًمٜمٗم٤مق طمتك َيتحَ٘مؼ ُمٌتٖم٤مهؿ وهؿ آُمٜمقن وُمٜمٝمؿ
 سمـ طمٜمٞمػ. أ( ؾمٕمد

 سمـ قمٛمرو. سمـ أورم ب( ٟمٕمامن

 سمـ أب أورم. ج( قمثامن

 سمـ طمريٛمٚم٦م د( راومع

 سمـ اًمت٤مسمقت. سمـ زيد ( روم٤مقم٦مه

 .(2)سمـ سمره٤مم.. وهمػمهؿ و( ؾمٚمًٚم٦م

 ٟم٤موم٘مقا وُهؿ أطم٤ٌمر اًمَٞمٝمقد، ومال همرو أن يٜمَ٘م٤مد هَلؿ اعُمٜم٤موم٘مقن 
ِ
وم٢مذا يم٤من َه١ُمٓء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/113اـمالع قمغم ٟمٗم٤مىمٞم٦م اًمٞمٝمقد اٟمٔمر: ) =

 (.71)ص ش: اًمٙمٜمز اعمرصقد»روهٚمٜم٩م، ك ( 1)

 (.641 شمٗمّمٞمؾ أطمقاهلؿ وسمٕمض ؾمػمهؿ ذم ُمٌح٨م: ُمٜم٤موم٘مقن ُمـ أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد: )صـ:( 2)



 

 

132 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ف واعَمًٚمؽ ذاشمِف: وِمَّ  ًِ ٤م ُهق ُمٕمٚمقم أن ًُم٘مٞم٤م اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمَٞمٝمقد ُمتخذيـ اعمِٜمٝم٤مج َٟمٗم

ا ًمٙمل ٓ واضمتامقمٝمؿ ِبؿ ًمـ يٜمٙمِمػ طم٤مهلؿ، قمٜمده٤م يٕمٚمؿ اعمتدسمر  يٙمقن إٓ هًّ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ }ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
 .[52 قرة اعم٤مئدة:]ؾم

ذيمر ُجٌع ُِمـ أهؾ اًمتَّٗمًػم أن هِذه أي٦م شُمِمػم إمم طم٤مِل ٟمٗمٍر ُِمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا 

 .(1)يٜم٤مصحقن ويقاًمقن اًمٞمٝمقد ويٖمِمقن اعم١مُمٜملم

ٝم٧م ىُمٚمقِبؿ  ٌَف اًمٚمٞمَٚم٦م سم٤مًم٤ٌمِرطَم٦م، وَمٙمؿ ُمـ اعُمٜم٤مومِ٘ملم ذم زَُم٤مٟمِٜم٤م اًمذيـ شمَقضمَّ وُم٤م أؿْم

 اهللِ 
ِ
 .(2)ىمد سم٤مقمقا ديٜمٝمؿ سمٕمَرٍض ُمـ اًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞمؾوأرَواطُمٝمؿ ىمٌؾ أقمداء

 ِّٟٚنش املؤاَشات ايظش. 

ـُ  أن أٟم٤مؾًم٤م ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم جيتَِٛمٕمقن  طاهلل  سَمٚمغ َرؾمقل»: ِهِم٤مم سمًٜمَِده أٟمف روى اسم

ٌِّٓمقن اًمٜم٤َّمَس قَمـ رؾمقل ٌَٕم٨م  طاهلل  ذم سمٞم٧م ؾمقيٚمؿ اًمٞمٝمقدي، يَث ذم هَمزَوة شمٌقك، وَم

 ٟمٗمٍر ُمـ أصح٤مسمِف، وأُمرهؿ سمحرِق سمٞم٧م ؾمقيٚمؿ ذم ڤاهلل  سمـ قمٌٞمدِ  إًمٞمٝمؿ ـَمٚمح٦م

٤مك سمـ ظمٚمٞمٗم٦م فمٝمر اًمٌٞم٧م وم٤مٟمٙمنت  قمغم ُمـ ومٞمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ومٗمٕمؾ، وم٤مىمتحؿ اًمْمحَّ

 .(3)شرضمٚمف، واىمتحؿ أصح٤مسمف وم٠مومٚمتقا

٤مك ذم شمٚمؽ احل٤مدصم٦م أسمٞم٤مشًم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م  :وىمد ىم٤مل اًمْمحَّ
ززززززززز  د َ ؿك دمئ دَكزززززززززارئ

َدا  دَو َق زززززززززن   َ دَ زززززززززاَ 

د

ززززززد د  َفززززززادََ ك ززززززقائ د َ   دأئ َق زززززز     َ  زززززز ئ دَو ا ئ د ك

د زززززَو ؾ أ د زززززر َ د ئ
د   د َركَؼزززززنئ دَوَ ززززز   زززززنئ دَوظَؾ 

د

زززززز د فَؼ    
َدَوم  زززززقَ   ْ زززززولئدَعَؾززززز در جؾ ززززز دَ  دأَكئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 (.4/619ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 1)

 (.1/332ش: )صقر ُمقآة اعمٜم٤موم٘ملم ذم زُم٤مٟمٜم٤م ٕقمداء اًمديـ»وعمزيد اـمالع، اٟمٔمر ُمٌح٨م: ( 2)

 (.233اًم٘م٤مدر أب وم٤مرس. واٟمٔمر َّترجيف: )صـ:  (، عمحٛمد قمٌد121ش: )اًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملم»( 3)
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دَ دد دَعَؾززززززززقؽئأ  َ ك ززززززززو ئَد ؿ   ؾ َفززززززززا َ زززززززز دأَعئ

د

دد ززززَ    د ئ   َـكززززارئ َد
د  زززز   د ََ ززززَؿ   زززز  

دَوم  د (0)أََ ززززاوئ

 
٤مهد ًمِدًَٓم٦م َسَُي٦م قمغم ي٦َّم ُمِمٌقه٦م إن ذم َهذا اًمِمَّ  (2)أنَّ ُهٜم٤مك اضمتامقَم٤مت ِهِّ

 جيتٛمع ومٞمٝم٤م اعمٜم٤موم٘مقن إمم سمٕمِض اًمٞمٝمقد شمدسمَّر ظِمالهل٤م اعمٙم٤مئد وحت٤مك ومٞمٝم٤م اًمدؾم٤مئس.

 :ُمًجد اًميار. 2
ه اظمتٌئقا، فم٤مهره ُمًجد وسم٤مـمٜمف ضار  اًمذي ذم أيمٜم٤مومف اؾمَتؽموا وحت٧م ُمًامَّ

ُيتغم، وَهيرشُمف صدٌّ قمـ ويمٞمد وُمٙمر وشمآُمر وَّتٓمٞمط.. قمالٟمٞمتف صالة شم٘م٤مم وىمرآن 

ؾمٌٞمؾ اهلل وإوم٤ًمد ذم إرض، يًتخٗمقن ومٞمف ُمـ اًمٜم٤مس وٓ يًتخٗمقن ُمـ اهلل إْذ 

 يرى ُمـ اًم٘مقل. ٓ ُيٌّٞمتقن ُم٤م

ًمذا يم٤من اعمٜمٝم٩م اًمنْمقملُّ ومٞمِف وذم أُمث٤مًمف اهلَدم واإلشمالُف، ورد ذم احلدي٨م أن اًمرؾمقل 

سمـ قمدي اًمٕمجالين وم٘م٤مل  ٕمـسمـ قمقف، وُم سمٜمل ؾم٤ممل سمـ اًمدظمِمؿ أظَم٤م دقم٤م َُم٤مًمؽ ط

ىَم٤مهُ »هلام:  ِجِد اًمٔم٤َّممِلِ َأْهُٚمُف وَم٤مْهِدَُم٤مُه َوطَمرِّ ًْ ، وَمخرضَم٤م ُُمنقملم طمتَّك شاْٟمَٓمٚمَِ٘م٤م إمَِم َهَذا اعَم

سمـ اًمدظمِمؿ، وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ عمٕمـ: اٟمٔمر ذم طمتَّك  َُم٤مًمؽ سمـ قمقف، وهؿ رهط سمٜمل ؾم٤ممل أشمَٞم٤م

سمٜم٤مر أْهكِم، ودظمؾ إمم أهٚمف وم٠مظمذ ؾَمٕمًٗم٤م ُمـ اًمٜمَخؾ وم٠مؿمٕمؾ ومٞمف ٟم٤مًرا، صمؿ  أظْمرج إًمٞمؽ

ىم٤مه وهدُم٤مه ومتٗمرىمقا قمٜمف  .(3)ظمرضم٤م يِمتد طمتك دظماله وومٞمِف أهٚمف ومحرَّ

ضمقع إمم ُمٌح٨م ُمًجد اًميار اعم ٞم٦َّم اًمرُّ ع: ًمٜمٕمٚمؿ يمؿ ودمدر اإلؿم٤مرة هٜم٤م إمم أمهِّ قؾمَّ

شمف قمغم إُم٦م ُمـ ويالت وٟمٙم٤ٌمت.. ويَمؿ طمٞمؽ ومٞمٝم٤م  هل ُم٤ًمضمد اًميار ذم زُم٤مٟمٜم٤م وُم٤م ضمرَّ

 .[118 ]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ}. .(4)ُمـ ُُم١ماُمرات وُم١ممترات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهلل اًمًٝمٞمكم. سمـ قمٌد ـاًمرمح ( ٕب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد4/291ش: )اًمروض إٟمػ»( 1)

 (.116ش: )ويمر اعم١ماُمرات اًمني»اٟمٔمر عمزيد اـمالع ُمٌح٨م: ( 2)

 (.1/394اٟمٔمر َّترجيف: )( 3)

 (.314اٟمٔمر ُمٌح٨م ُمًجد اًميار: )صـ: ( 4)
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ا ىمٌؾ يمؾ همزوة: اضمتامع زقم٤مُم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ُمع ىم٤مئد ُمًػمِّتؿ اسمـ. 3  ؾمٚمقل هًّ

ُمقاىمػ اخِلزي اًمتل يْٗمَٕمٚمقن، وُم٤م دؾم٤مئِس اًمنمِّ اًمتِل يٙمٞمدون، وهذا اًمِم٠من  ٔمرون ُم٤ميٜم

 :يٕم٘مؾ أسمًدا وإن مل شَمٜمٓمؼ سمف يمت٥م اًمتَّٗمًػم واًمًػمة إٓ أٟمَّف ُمـ اًمقوقح سمٛمٙم٤من إْذٓ 
ؾمٚمقل سمُثٚم٨ِم اجلٞمش ذم هَمزَوة أطُمد وَمٞمٓمٞمٕمقه ُمـ ضمّراء اشمٗم٤مق  أ( أن يٜمٍمف اسمـ

 . إٟمام يم٤من وراء ذًمؽ شمدسمػٌم سمٚمٞمٍؾ وشمآُمٌر ُمًٌؼ.اٟمٕم٘مد ذم أرض اعمٕمريم٦م.

ؾمٚمقل اؾمتٓم٤مع ذم أصمٜم٤مء ظمروج  يٛمٙمـ أن يّمدق قم٤مىمٌؾ أن اسمـ ب( ويمذًمؽ ٓ

اجلٞمش اإِلؾْمالُمل ًمَٖمزَوة شمٌقك أن ُي٘مٜمِع ـم٤مئٗم٦ًم ُِمـ اعمٜم٤موم٘ملم وطمٚمَٗم٤مئف أن يٕمًٙمر ِبؿ 

ج٤مهديـ ُمـ ذم َو٤مطمٞم٦م ُمـ وقاطمل اعمَديٜم٦م، طمتك إذا ضمدَّ اعمًػم وُمْم٧م ريَم٤مئ٥م اعمُ 

َّتٚمَّػ سمُٙمؾِّ َُمـ ُمٕمف، إٓ أن ُمـ وراء ذًمؽ َّتِٓمٞمط ِهيٌّ  ڤاًمّمح٤مسم٦م 

ًمٚمَٖم٤مي٦م: ًمٞمٙمقن ذًمؽ آٟمٕمَٓم٤مف أسمٚمغ ذم يمن ُمٕمٜمقي٤مت اعم١مُمٜملم، وشمقهلم قمزُمٝمؿ 

 وإطمداث اًمزقمزقم٦م ذم صٗمقومٝمؿ.

وائر، ( ج ٌِّع ًمَدؾم٤مئس اعمٜم٤موم٘ملم، وشَمرسمُِّّمٝمؿ سم٤معم١مُمٜملم اًمدَّ ؾ واعُمتت إن اعمت٠مُمِّ

٤مئٕم٤مت  وشَمقاصٞمٝمؿ سم٤محِلّم٤مر آىمتّم٤مدي قمٚمٞمِٝمؿ، وإؿم٤مقمتٝمؿ ًمٚمٗم٤مطمِم٦م، وسمثِّٝمؿ اًمِمَّ

اعُمرضمٗم٦م، وٟم٘مْمٝمؿ ًمٕمٝمقدهؿ، وشمٜم٤مضمٞمِٝمؿ سم٤ِمإلصْمِؿ واًمٕمدوان، وُمقآِِّتؿ ٕقْمداء اهلل، 

ّل  ، وَّتذيٚمٝمؿ وشمثٌٞمٓمٝمؿ وخم٤مدقمتٝمؿ وشمقهٞمٜمٝمؿ ًمٚمُٛم١مُمٜملم.. مل طوحم٤موًمتٝمؿ ىمتؾ اًمٜمٌَّ

ض اًمٚمحٔم٦م احل٤مدصم٦م، وإٟمَّام يم٤من وراء إُمٕم٤من ذم صٞم٤مهم٦م حم يٙمـ ًمٞم٠مي ُمـ ومراٍغ أو

اعمقاىمػ وشمقزيع إدوار ذم هي٦م شم٤مُم٦م واؾمتخٗم٤مء طمذر، وقمغم ُمرِّ اًمٕمّمقر ويمرِّ 

ؾمٚمقل إؾمٚمقب ذاشمف واعمًٚمؽ ٟمٗمًف، ومٙمؿ ِهل  إزُم٤من يٜمَٝم٩م اعمٜم٤مومُ٘مقن أطمَٗم٤مد اسمـ

 أسمرُمقه٤م: ًمٞم٤مٍل ؾمٝمروه٤م وُم١ماُمرات ذم اخلٗم٤مء قم٘مدوه٤م وُمٙم٤مئد وطم٤ٌمئؾ ًمٚمنم

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }

 .[118 ]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڃچ
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ّٝا  :آٜات تفطح ايتخطٝط ايظشٟ يًُٓافكني. ثاْ

     }. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 1 ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺

ؿ اعمُٜم٤موم٘مقن إذا ًمُ٘مقا اعمٝم٤مضمريـ  ،[14 رة:]ؾمقرة اًمٌ٘م {     إهنَّ

وإْٟمَّم٤مر ىم٤مًمقا آُمٜم٤م يم٢ميامهنؿ وإذا ظمٚمقا رضَمٕمقا إمم ؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ أي ُرؤؾم٤مئٝمؿ 

 :هؿ مخ٦ًم ٟمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد: ڤقم٤ٌمس  ويمٝمٜمتٝمؿ.. ىم٤مل اسمـ
 سمـ إذف سم٤معمديٜم٦م. . يمٕم٥م1

 سمٜمل ؾم٤ممل. . وأسمق سمردة ذم2

 اًمدار ذم ضمٝمٞمٜم٦م. . وقمٌد3

 سمٜمل أؾمد. قم٤مُمر ذم سمـ . وقمقف4

 .(1)سمـ اًمًقداء سم٤مًمِم٤مم اهلل . وقمٌد5

ىم٤مًمقا إٟم٤َّم َُمٕمٙمؿ قمغم ديٜمٙمؿ وفُمٝمراؤيمؿ قمغم ُمـ ظَم٤مًمٗمٙمؿ ومٞمف، وأوًمٞم٤مؤيمؿ دون 

 .(2)، إٟمَّام ٟمحـ ُمًتٝمزؤون سم٤مهلل وسمٙمت٤مسمف وسمرؾمقًمف وأصح٤مسمفطأصح٤مب حمٛمد 

ُمـ إهنؿ يٚمت٘مقن ذم ظمٗم٤مء ويتقاقمدون ذم ظمٚمقة وجيتٛمٕمقن ذم هٍّ يمام ؿم٠من 

 اؾمتحٙمٛم٧م ظمٞم٤مٟمتف واٟمٓمقت قمغم اًمٖمدر واعمٙمٞمدة هيرشمف.

ٟمزًم٧م هذه »: ىم٤مل ڤقم٤ٌمس  أظمرج اًمقاطمدي واًمثٕمٚمٌل سمًٜمده قمـ اسمـ

سمـ أبِّ وأصح٤مسمف: وذًمؽ أهنؿ ظمرضمقا ذات يْقٍم وم٤مؾمت٘مٌٚمٝمؿ ٟمٗمٌر ُمـ  اهلل أي٦م ذم قمٌد

 : سمـ أبِّ  اهلل ، وم٘م٤مل قمٌدطاهلل  أصح٤مب رؾمقل
ِ
ٗمٝم٤مء  اٟمٔمروا يمٞمػ أردُّ َه١ُمٓء ًُّ اًم

٤ًٌم سم٤مًمّمديؼ ؾمٞمد ڤقمٜمٙمؿ، ومذَه٥م وم٠مظمذ سمٞمد أب سمٙمر  سمٜمل متٞمؿ  وم٘م٤مل: ُمرطم

، صمؿ طاهلل  اهلل ذم اًمٖم٤مر، اًم٤ٌمذل ٟمٗمًف وُم٤مًمف ًمرؾمقل وؿمٞمخ اإِلؾْمالم، وصم٤مين رؾمقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/67ش: ) شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٜمقوي»( 1)

 (.1/296ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 2)
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٤ًٌم سمًٞمِّد قمدي ڤأظمذ سمٞمد قمٛمر  سمـ يمٕم٥م اًمٗم٤مروق اًم٘مقي ذم ديـ  وم٘م٤مل: ُمرطم

 .طاهلل  اهلل، اًم٤ٌمذل ٟمٗمًف وُم٤مًمف ًمرؾمقل

٤ًٌم سم٤مسمـ قمؿِّ رؾمقل: وىم٤مل ڤصمؿ أظمذ سمٞمد قمكم  سمٜمل  اهلل وظمتٜمف، ؾمٞمد ُمرطم

يمٞمػ رأيتٛمقين : اهلل ٕصح٤مسمف ، صمؿ اومؽمىمقا وم٘م٤مل قمٌدطاهلل  ظمال رؾمقل ه٤مؿمؿ ُم٤م

وَمٕمٚم٧م، وم٢مذا رأيتٛمقهؿ وم٤مومٕمٚمقا يمام ومَٕمٚم٧م، وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝمؿ ظمػًما، ومرضمع اعمًٚمٛمقن إمم 

ّل   .(1)ش٦م، وأظمؼموه سمذًمؽ ومٜمزًم٧م هذه أيطاًمٜمٌَّ

ب رأُس اًمٜمٗم٤مق أصح٤مسمف قمٛمٚمٞم٤ًّم، وذم ظمٚمقة ِبؿ ذم ََمٚمس اإلصمؿ  هٙمذا يدرِّ

ېئ ېئ ىئ ىئ }ضم٤مء ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  واًمٌٖملِّ وقمغم ؿم٤ميمٚم٦م هذه أي٦م ُم٤م

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

 .[76 ]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ىب يب جتحت خت مت ىت

هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم اًمَٞمٝمقد، وذًمؽ أن أٟم٤مؾًم٤م ُِمٜمٝمؿ أؾمٚمٛمقا صُمؿَّ ٟم٤موم٘مقا ومٙم٤مٟمقا 

صمقن اعم١مُمٜملم ُمـ اًمٕمرب سمام قُمذب سمف آسم٤مؤُهؿ، وم٘م٤مًم٧م هلؿ اًمٞمٝمقد: أحتدصمقهنؿ سمام  ُيدِّ

أي طمٙمؿ اهلل قمٚمٞمُٙمؿ ُِمـ اًمَٕمذاب ًمٞم٘مقًمقا ٟمحـ أيمرم قمغم اهلل -ومتح اهلل قمٚمٞمٙمؿ 

ر سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م ُمـ سمٕمض إذن ُهؿ يٚمت٘مقن هًّ  - (2)ُمٜمٙمؿ ا ويتٕم٤مشمٌقن وُيذِّ

 اًمتٍموم٤مت اًمتل شُمٌلم قمـ قمقارهؿ ودمكمِّ طم٘مٞم٘متٝمؿ.

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ }. ىم٤مل قمزَّ ذم قماله: 2

 .[119 ]ؾمقرة آل قمٛمران: {﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 ا»: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي
ِ
ًمذيـ هنك اهلل اعم١مُمٜملم أن يتخذوهؿ سمٓم٤مٟم٦م ُمـ إن َه١ُمٓء

 طاهلل  دوهنؿ ووصٗمٝمؿ سمّمٗمتٝمؿ، يم٤مٟمقا إذا ًم٘مقا اعم١مُمٜملم ُمـ أصح٤مب رؾمقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/164ش: )شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر»( 1)

 (.2/3ش: )ٗمًػم اًم٘مرـمٌلشم»( 2)
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أقمٓمقهؿ سم٠مًمًٜمتٝمؿ شم٘مٞم٦م، طمذًرا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ُمٜمٝمؿ، وم٘م٤مًمقا هلؿ ىمد آُمٜم٤م وصدىمٜم٤م سمام ضم٤مء 

قا قمغم ، وإذا ظمٚمقا ومّم٤مروا ذم ظمالء طمٞم٨م ٓطسمف حمٛمد   يراهؿ اعم١مُمٜمقن قمْمُّ

وهل -يرون ُمـ ائتالف اعم١مُمٜملم واضمتامع يمٚمٛمتٝمؿ وصالح ذات سمٞمٜمٝمؿ أٟم٤مُمٚمٝمؿ  ُم٤م

 .(1)شمٖمٞمًٔم٤م ُمـ اعمقضمدة قمٚمٞمٝمؿ -أـمراف أص٤مسمٕمٝمؿ

﮲﮳} ـ اًمٕمجز  ،[119 ]ؾمقرة آل قمٛمران: {ے ے ۓ ۓ  إهنؿ ذم طَم٤مٍل ُِم

ُم٦م ذم ُٟمٗمقؾمٝمؿ قمـ ٟمٙم٤مَي٦م اعم١مُمٜملم وإٟمزال اعمّم٤مئ٥م ومٞمِٝمؿ، ُمع وضمقد اًمرهم٦ٌم اًمٕم٤مر

 ًمٚمتََّخٚمص ُمٜمُٝمؿ سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م.

رون ُمـ وٖمط اعمراىم٦ٌم شمتحرك أقمْم٤مؤهؿ ٓ ٤م  وطمٞمٜمام خيٚمقن ويتحرَّ ؿمٕمقريًّ

ر اًمَ٘مٌض  ًمٚمتَّٕمٌػم قمام ذم ٟمٗمقؾِمٝمؿ وىمٚمقِبؿ ودَّ اعم١مُمٜملم، وم٢من َّتٞمَُّٚمٝمؿ يًٌ٘مُٝمؿ إمم شمّمقُّ

٤م وهنًِم٤م، ومال جيدون ُم٤م يٕمْمقٟمف إٓ أٟم٤مُمٚمِٝمؿ،  قمغم اعم١مُمٜملم واومؽماؾمٝمؿ سم٠مؾْمٜم٤مهِنؿ قمْمًّ

 .(2)سمٞمد أن ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ اًمداظمؾ خُيّٞمؾ إًمٞمٝم٤م أهن٤م شمٕمٔمٙمؿ أٟمتؿ

يمر يمٚمٝم٤م ضم٤مءت ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م سمًِٞم٤مٍق واطِمد  ُمـ اعمالطمظ أن اًمثالث آي٤مت ؾَم٤مًمٗم٦م اًمذِّ

٤ًٌم:  ﯁ }شم٘مري ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ٘مرة: {﮺ وذم ُجٞمٕمٝم٤م  ،[14 ]ؾمقرة اًٌم

شم٠ميمٞمٌد قمغم طِمرصٝمؿ اًمِمديد ذم َُجٞمع اًمٔمروف وإطمقال قمغم وضمقد وذِم هذا  وإذا ظمٚمقا

َيرُُم٘مٝمؿ أطمٌد وٓ شمٚمحٔمٝمؿ قملٌم، وهذا اجلدار  ضمدار ؾمٛمٞمؽ يًتؽمون وراءه طمتَّك ٓ

 يراهؿ ومٞمٝم٤م أطمد.. ظمٚمقة ذم زاوي٦م ٓ سمٞم٧م سمٕمٞمد أو خيٚمق ُمـ أن يٙمقن ًمٞمؾ ِبٞمؿ أو ٓ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ }. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 3

 {ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چٹ ڤڤ ڤ ڤ 
 .[81 ]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/151) ش:شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼمي»( 1)

 (، سمتٍمف يًػم.1/299ش: )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»( 2)
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٦م اعمُٜم٤موم٘ملم واؾمتخَٗم٤مِئٝمؿ سمام  يَّ هذه أي٦م ُمـ أْسِح أَي٤مت ذم اعمٕمٜمك اعمراد ذم هِّ

ٌٞمٞم٧ُم ُهق يمؾ أُْمر اًمتَّ  ،[81 ]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٿ ٹ ٹ}يٙمٞمدون وخيٓمٓمقن: 

ٌَّٞم٧م إذا ُدسمِّر سمٚمٞمؾ وىميض سمٚمٞمؾ. واعمٕمٜمك: أهنؿ ىم٤مًمقا  يٗمٕمؾ سم٤مًمٚمٞمؾ، ُي٘م٤مل: هذا أُمٌر ُم

روا أُمًرا سم٤مًمٚمٞمؾ هَمػم اًمذي أقمٓمقك سم٤مًمٜمٝم٤مر ُمـ اًمٓم٤مقم٦م  .(1)وىمدَّ

روا » :{ٿ ٹ}ىم٤مل اًمٕمتٞمٌل وأسمق قمٌٞمدة قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أي ىَم٤مًمقا وىمدَّ

ر سمٚمٞمؾ ُمـ ذٍّ ومٝمق شمٌٞمٞم٧مًمٞماًل همػم اًمذي   .شأقمٓمقك هن٤مًرا، ويمؾ رء ىمدِّ

 :سمـ اهلامم ىم٤مل قمٌٞمدة
َ دَمززززززززززا دأَر   دفََؾززززززززززأ 

َئززززززززززوَ أََ ززززززززززوك  د َقك

د

زززززززززز  دد ك  د  َ زززززززززز ل دكئؽ  دَوَ ززززززززززاكئوَدأََ ززززززززززو 

د َرَ ـ ززززززززززززززز   دمئ زززززززززززززززأ  زززززززززززززززَ دأَ يَؿفئ
ئك ؽ  د  

د

زززززز  دد د   ئ زززززز   ََ د ََعَر زززززز ك د  ئ
زززززـز ؽ  د ئ َوَ زززززز  

د (1)

ـ اإلؿم٤مَرُة إمم    ًُ سم٤َّمين طمتك ُمع اعمُٜم٤موم٘ملم: طمٞم٨م ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: وهٜم٤م حت اًمَٕمدل اًمرَّ

٤م ،[81 ]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ٿ ٹ ٹ} يمر ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم إُمَّ  :ومخصَّ سم٤مًمذِّ
أ( ٕنَّ اعمَ٘مّمقد زقم٤مُم٤مِّتؿ اًمذيـ أؾْمَٝمروا ًمٞمٚمٝمؿ ذم اًمتٌَّٞمٞم٧ِم، وهمػمهؿ ؾمٛمٕمقا 

 .(3)٤م هلؿمل يًٛمٕمقا ويم٤مٟمقا شمٌٕمً  وؾمٙمتقا ومَل يٌٞمتقا أو

ؿ سم٤مىمقن قمغم يمٗمرهؿ  يمر ـم٤مئٗم٦م ِمَـّ ؾمٌؼ ذم قِمٚمؿ اهلل أهنَّ ب( وىمٞمؾ إٟمام ظمصَّ سم٤مًمذِّ

 ..(4)وٟمٗم٤مىمٝمؿ، أُم٤م ُمـ ؾمُٞمحدث سمٕمد ذًمؽ شمقسم٦م وإيامًٟم٤م وم٘مد صٗمح قمـ ذيمرهؿ

وهذا آٟمّم٤مف اإلهلل ضَم٤مء ُمثٚمف ُمع اًمَٞمٝمقد ذم ُمقاوع قَمديدة ُمـ اًم٘مرآن ذم ىمقًمف 

﮴ }شمٕم٤ممم:  ﮳  ﮲  ﮹   ھ ھے ے ۓ ۓ ﮸  ﮷  ﮶  ﮵

 .[113 ]ؾمقرة آل قمٛمران: {﮺

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/563ش: )شمٗمًػم اخل٤مزن»( 1)

 (، ٕب إؾمح٤مق اًمٜمٞم٤ًمسمقري.3/349ش: )شمٗمًػم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من»( 2)

 (.1/1514ش: )شمٗمًػم اًمرازي»( 3)

 (.1/1514) :شاًمرازي»و (،4/149) ش:شمٗمًػم إًمقد»( 4)
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 معهم
 ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}وىمقًمِف ؾمٌح٤مٟمف: 

وذم هذا شمَرسمٞم٦َم  ،[75 ]ؾمقرة آل قمٛمران: {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲

 ن يٕمدًمقا ويٜمّمٗمقا ُمع اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد واًمٕمدو واًمّمديؼ.ىُمرآٟمٞم٦م ًمٚمُٛم١مُمٜملم قمغم أ

ٔي٦م ىمَقًمف شمٕم٤ممم: 3 ـ ُمَٕمٜمك هذه ا ٤ًٌم ُِم ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }. وىمري

 {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ
 .[118 ]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:

قمغم ـمريؼ اإلُمٕم٤من ذم اًمٙمٗمر واإلشم٘م٤من  أي: ُيدسمرون ًَمٞماًل  :{ڄ ڄ}

. واًمتٌَّٞمٞم٧م ُهٜم٤م ُمِمَتؼٌّ ُِمـ اًمٌٞمتقشم٦م: ٕن أصٚمح إوىم٤مِت ًمٚمِٗمٙمر أن جيٚمس .(1)ًمٚمرأي

ومٙمٞمػ اذا  ،(2)اإلٟم٤ًمن ذم سمٞمتِف سم٤مًمٚمٞمؾ، ومٝمٜم٤مك شمٙمقن اخلقاـمِر أُجؾ واًمِمقاهمؾ أىَمؾ

 يدون..اضْمَتٛمع ُمع ُمـ ُهق قمغم ؿم٤ميمٚمتف وأقمٛمٚمقا إذه٤من واًمُٕم٘مقل ومٞمام ير

ه٤م شمتٛمٞمُز إؿْمٞم٤مء، ومٗمل اعم٘م٤مسمؾ ٟمجُد اعم١مُمٜملم هلؿ سمٞم٤مٌت وظمٚمقة َوًمٙمـ ريمًٕم٤م  وسمْمدِّ

گ گ }ؾمجًدا هلل.. يتٚمقن آَي٤مت اهلل يٜم٤مضمقَٟمف سم٤مٕؾمح٤مر ويًتٖمٗمروٟمف: 

]ؾمقرة  {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 ،[64 ]ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې} ،[16 اًمًجدة:

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ }

 .[9 ]ؾمقرة اًمزُمر: {ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/265ش: )شمٗمًػم اًمناج اعمٜمػم»( 1)

 (.1/1515ش: )شمٗمًػم اًمرازي»( 2)
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 املطوب اهثانُ

َّاهتخطَط اهطسِّ  ِّ هوٌنافقني بعد عود اهنب

 :ڤأ( ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ 

اؿمديـ اًمثالصم٦م: أب سمٙمر وقمٛمر وَصدًرا ُمـ ظمالوم٦م ًم٘مد ُم٣م  قمٝمُد اخلٚمٗم٤مء اًمرَّ

ومل يٙمـ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ُمـ طمدث ُيذيمر وٓ ُمقىمػ يًٓمر، إٓ أن  ڤقمْثامن 

قمغم يد  ڤاعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٜمِّٗم٤مق فمٝمرت سمقادُره٤م ذم أواظمر قمٝمد قمثامن 

واًمِٗمتـ اًمتل  سمـ ؾم٠ٌم اًمِذي شمقمم يمؼم قمديد ُِمـ احلَقادث اهلل اًمَٞمٝمقدي٦م قمٌد اسمـ

، ُمروًرا سمٛمقىمٕم٦م ڤقمَّمَٗم٧م سم٤مًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م: اسمتداًء ُمـ ُم٘متؾ ذي اًمٜمقريـ 

سمٜمِمقء ومرىم٦م  وُم٤م يم٤من ُمـ دؾِمٞمًتِف ومٞمٝم٤م، واٟمتٝم٤مءً ، ڤاجلٛمؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م 

 .(1)اًمًٌئٞم٦م ذات إشْم٤ٌمع وإقمقان اًمتل هل أصؾ اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

٦م اعم يَّ ي٦َّم ذم وٕن هذا اعمٌح٨م قَمـ هِّ ٜم٤موم٘ملم وَم٠ًمقمرج قَمغم سمٕمض ضمقاٟم٥م اًمنِّ

ؾم٠ٌم اًمٜمٗم٤مىمٞم٦م، ِم٤َّم يِمػم إمم اقمتامده هذا اعمًٚمؽ اًمًٚمقزم ًمٞمح٘مؼ ُمراداشمف  طمريم٦م اسمـ

 ويٜمٗمذ خمٓمٓم٤مشمف.

 آظمتالف اًمٙمٌػم ًمدى اعمح٘م٘ملم ذم ٟمًٌتف: .1

٦م سم٤مًمَٖم٦م،  وُم٤م ذاك إٓ ًمٞمٙمٞمد ًمإِلؾْمالم وأهٚمِف، ُمـ أضمؾ ذًمؽ أطم٤مَط َٟمٗمًف سمنيَّ

! وم٠مظمؼمه أٟمَّف رضمٌؾ ُمـ أهؾ ؟أٟم٧م سمـ قم٤مُمر وازِم اًمٌٍمة: ُم٤م اهلل ا عم٤م ؾم٠مًمف قمٌدوهلذ

اًمٙمت٤مب رهم٥م ذم اإِلؾْمالم، ورهم٥م ذم ضمقاره، وم٠مُمر سم٢مظمراضمف ومذه٥م شمٚم٘م٤مء 

ك سم٠مؾمامء قمديدة ذيمره٤م اعم١مرظمقن  ،(2)اًمٙمقوم٦م وُمـ همػم اعمًتٌٕمد أن يٙمقن ىمد شمًٛمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.157) سمـ ؾم٠ٌم: اهلل عمزيد اـمالع ُيرضمك اًمرضمقع إمم ُمٌح٨م يم٤مُمؾ قمـ قمٌد( 1)

 (.2/639) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 2)
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 معهم
 .(1)ُيٞمؽ ُمـ ضمرائؿ ودؾم٤مئس ود اعمًٚمٛملم ًمتٖمٓمٞم٦م ُم٤م

 :. اًمرؾم٤مئؾ اًمني٦م2
اًمتل يَم٤من يٌٕمُثٝم٤م ظمٗمٞم٦م وشُمٌَٕم٨م إًمٞمف ُمـ أقْمقاٟمِف وُمـ هؿ شمٌع ًمف ُمـ ُمٍم إمم ُمٍم 

 وُمـ سمٚمد ٔظمر، يمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مهن٤م شمٗمريؼ اًمّمػ وشمقري٨م اإلظمتالف.

ر رؾم٤مئؾ أظمرى قمـ سَمٕمض اًمّمح٤مسم٦م: يمٕم٤مئِم٦م وهمػمه٤م ، يم٤من ڤوىمد زوَّ

: هذا واهلل أُمر أسمرم ذم ڤىم٤مل قمكم  يّمقهمٝم٤م ًها ويٜمنمه٤م أشم٤ٌمقمف هن٤مًرا، طمتَّك

 . أورصم٧م هذه اًمرؾم٤مئؾ اًمٗمتٜم٦م وأصم٤مرت زواسمع اًمٌٖمل واًمٕمدوان..(2)اعمديٜم٦م

٤ٌَّمر سم٢مي٘م٤مع اًم٘مت٤مل سملم اجلٞمِملم ذم ُمقىمٕم٦م اجلٛمؾ. . َُم٤م3  يم٤من ُمـ َّتٓمٞمٓمف أصمؿ وُمٙمره اًمٙم
ُم٤مء،  ٚمح وشمقاـم٠مت اًمٜمقاي٤م قمغم طمْ٘مـ اًمدِّ ضم٤مء دور اًمًٌئٞم٦م ومٌٕمد أن اشمٗمَؼ اجل٤َمٟم٤ٌمن قمغم اًمّمُّ

َـّ يمؾ ُمـ اجلٞمِملم أن  اًمذيـ ظمٓمٓمقا سمٚمٞمؾ ودسمَّروا ذم فمالم، وم٘متٚمقا هٜم٤م وىَمتٚمقا هٜم٤مك طمتك فم

 .ڤأظمر هق اًمٖم٤مدر، ومقىَمٕم٧م ُم٘متٚم٦م ذه٥م وحٞمَّتَٝم٤م قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

سمرة سمٚمٞمؾ، اضمتٛمع ًمٜم٩ًم  ٚمح وطم٘مـ اًمدُم٤مء ُمدَّ ًم٘مد يم٤مٟم٧م هذه اعمٙمٞمدة إلسمٓم٤مِل اًمّمُّ

 .(3)سم٤مٟمٞمتف، ِم٤م يِمػم إمم إَّت٤مذه اًمني٦م ُمًٚمًٙم٤م واًمتخٗمل وؾمٞمٚم٦مؾم٠ٌم ُمع ز ظمٞمقـمٝم٤م اسمـ

 .ؾم٠ٌم ومرىم٦م ؾُمّٛمٞم٧م سم٤مًمًٌئٞم٦م أٟمِم٠م اسمـ .4

٦م ذم شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م وَّْتِٓمٞمٓمٝم٤م  يَّ ِهل أصؾ اًمِٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ىَم٤مم ؾمقىمٝم٤م قمغَم اًمنِّ

وحتريَم٤مِِّت٤م.. وىمد اىمَتٍَمت هٜم٤م قمغم ذيمر َهذه اجلقاٟم٥م سم٤مظمتّم٤مر ٕٟمَّف ىمد ؾمٌؼ ومٞمٝم٤م 

 .(4)ُمقوٕمفشمٗمّمٞمؾ ذم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/8ش: )ؾم٠ٌم طم٘مٞم٘م٦م أم ظمٞم٤مل اسمـ»( 1)

 (.4/351) اًمٓمؼمي:( 2)

 (.241)اٟمٔمر عمزيد اـمالع: ( 3)

 (.157ؾم٠ٌم: ) عمزيد اـمالع ُيرضمك اًمرضمقع إمم ُمٌح٨م اسمـ( 4)
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 املطوب اهثاهث

 خطَط اهطسِ هوٌنافقني يف اهعود اهعباضُاهتَّ

٤م ُمـ  إن اعمتتٌع ًمٚمٕمٝمد إُمقي جَيُد أٟمَّف ٓ يٙم٤مد يُٙمقن ًمٚمٜمِّٗم٤مق َصقًمتف وضمقًمتف، أُمَّ

ٞمجد ُمٔمٝمًرا ًمٚمٜمِّٗم٤مق ذم ضمقاٟمٌِف اعمتٕمددة، وومٞمٝم٤م  ًَ ي٘مرأ ذم قمٝمد اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م وم

٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ذم اعمٕم يَّ ت٘مد اعمخرج ُمـ اعمٚم٦َّم، وذم اًمتَّخٓمٞمط واًمتٜمٔمٞمؿ عمح٤مرسم٦م اإِلؾْمالم اًمنِّ

وأهٚمِف، يم٤مٟم٧م صٗمحتف اًمقاوح٦م اجلٚمٞم٦م ُمتٛمثٚم٦م ذم اًمِٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وـمقائِػ 

قومٞم٦َّم، ومٝمام ُجٞمًٕم٤م ُئمٝمرون اإِلؾْمالم ويٌٓمٜمقن اًمٙمٗمر اًمٌقاح..  اًمّمُّ

٧م سمداي٤مت فُمٝمقره ذم واًمٕمجٞم٥ُم ذم إُمر أن َٟمِم٠مَِّتام يَم٤مٟم٧م ُمتَ٘م٤مرسم٦م، ومٙمالمه٤م يم٤مٟم

٤ٌَمـمٜمٞم٦م فمٝمرت ىمٌؾ هذا اًمت٠مريخ  اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م، وإن يم٤مٟم٧م اًمًٌِئٞم٦َّم يَم٠مصؾ ًمٚمٗمرِق اًم

 يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف.

٤ٌَمـمٜمٞم٦م قمغم يد اعمجقس.. ومِٗمل َُمٓمٚمع اًمَ٘مرن  ًم٘مد يم٤مٟم٧م سمداي٤مت فُمٝمقِر اًمِٗمرق اًم

ٓم٧م َهٞم٦ٌم اخلُٚمٗم٤مء ذم أقملُم اًمث٤مًم٨م ُمـ اهِلجرة يم٤مٟمقا ىمد أهنَُٙمقا اخلالوَم٦م اإِلؾْمالُمٞم٦م، وَمً٘م

ُوِّٓتؿ قمغم إُمَّم٤مر ًمٙمثرة اًمٗمتـ واعم١ماُمرات، وم٤مؾمتٖمؾَّ اعمَجقس وٕمػ اخلالوَم٦م 

قمغم آؾْمت٘مالل سمخرؾم٤من، وَوىمٗمقا إمم ضم٤مٟمٌف يذودون  (1)سمـ احلًلم وؿمجٕمقا ـم٤مهر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ُمٙم٤موم٠مة ًمف قمغم  215سمـ احلًلم أُمػًما خلراؾم٤من ؾمٜم٦م  قملم اعم٠مُمقن ىم٤مئده اًمٕمًٙمري اعمٔمٗمر ـم٤مهر( 1)

هـ. طمٞم٨م اؾمت٘مٚمقا سم٢مُم٤مراِّتؿ  259ضمٝمقده اًمٕمًٙمري٦م اجل٤ٌمرة. وم٤مؾمتٛمرت اإلُم٤مرة ذم ذريتف إمم ؾمٜم٦م 

خالقمٝمؿ وظمروضمٝمؿ قمغم اخلٚمٞمٗم٦م، طمتك أزاطمٝمؿ يٕم٘مقب اًمّمٗم٤مر. وىم٤مُم٧م قمغم دون أن يٕمٚمٜمقا اٟم

 (،2/178ش: )اًمٜمجقم اًمزاهرة رم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة» أٟم٘م٤موٝمؿ اًمدوًم٦م اًمّمٗم٤مري٦م. يٜمٔمر

)شم٤مريخ ُم٤م ىمٌؾ اإِلؾْمالم( إمم قمٍمٟم٤م احل٤مض  ڠُمقضمز اًمت٤مريخ اإِلؾْمالُمل ُمٜمذ قمٝمد آدم »و

-هـ  1417ػمي، اًمٜم٤مذ: همػم ُمٕمروف، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ، اعم١مًمػ: أمحد ُمٕمٛمقر اًمٕمًشهـ 1417

 (.219)ص: : م 1996
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وًم٦م اًمٓم٤َّمهري٦م اًمتل ىم٤مُم٧م ذم ُمرو وٟمٞم٤ًمسمقر واؾمتٛمرت طمتك قم٤مم   .هـ259قمـ اًمدَّ

٤مم يم٤من أوَّ وهذا آٟم ًَ اٟم٘م٤ًمم قَمرومتف اخِلالوم٦م اإِلؾْمالُمٞم٦م ُُمٜمذ سمداي٦ِم اًمَٕمٍم  ل٘م

وًم٦م اًمٓم٤َّمهري٦م  ويالت وآٟمِ٘م٤ًمُم٤مت، ومٌْٕمَد ىمٞم٤مم اًمدَّ اًمٕم٤ٌمد، ويم٤مٟم٧م سمداَي٦م عمَزيد ُمـ اًمدُّ

شمقاًم٧م دويالت: يم٤مًمَ٘مراُمٓم٦م )ذم سمالد اًمِم٤مم وقمامن واًمٞمٛمـ واًمٌحريـ وإطم٤ًمء(، 

 وم٤مرس وؾم٤مئر اعمنمق(، واًمٕمٌٞمديلم )ذم ُمٍم واًمِم٤مم(.واًمٌُقُيٞملم )ذم اًمٕمراق و

ًم٘مد َوضمد ده٤مىِمٜم٦َُم هذه اًمدوِل اًم٤ٌمـمِٜمٞم٦َّم أن اإِلؾْمالم أىمقى ُمـ يمؾِّ اعم١ُماُمرات: وم٘مرر 

شم٠مؾمٞمس ُمذه٥م أقْمٔمؿ شم٠مصمػًما وأؿمد هدًُم٤م ُمـ اًمتَِّمٞمع، وإن يم٤من ُمٜمٓمٚمً٘م٤م ُمـ أُصقل 

ًقا ُمذه٥م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، ويٖمٚم٥م  قمٚمٞمٝمؿ شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤مإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م اًمتِمٞمع ُمتًؽًما سمف: وم٠مؾمَّ

 سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اًمذي يزقمؿ أئٛمتٝمؿ آٟمت٤ًمب إًمٞمف قم٘مٞمدة وٟم٤ًًٌم. ٟم٦ًٌِم إمم إؾمامقمٞمؾ

وىمد اؿمؽمك ذم ووع أصقل هذا اعمذه٥م ُج٤مقم٦م ُمـ اعمجقس واًمٞمٝمقد واًمزٟم٤مدىم٦م، 

 ُمٕمتٛمديـ قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ُمع ظمٚمٞمط ُمـ إومٙم٤مر اعمجقؾمٞم٦م واًمّم٤مسمئ٦م.

ل يمت٤مب ذم أُصقل ُمذهٌٝمؿ، وهق وىمد ووٕمقا ذم أو اسمع أوَّ َرؾم٤مِئؾ »ائؾ اًم٘مرن اًمرَّ

ٗم٤م وظمالن اًمَقوم٤م ، وىمد ٟمجح اًم٤ٌمـمٜمٞمقن ذم إىم٤مُم٦م قمديد ُمـ اًمدول يمام شإظْمقان اًمّمَّ

 .(1)ؾمٌؼ ذيمره

٦م ُمٜمٝمًج٤م  يَّ ٤ٌَمـمٜمٞم٦َّم يم٤مٟم٧م شمٕمتٛمد اًمنِّ وؿم٤مهد احل٤مل أنَّ هذه اًمٗمرق واًمدول اًم

د هيتٝمؿ وٟمِٗم٤مىمٝمؿ اإلضمراُمٞم٦م،  إلظمٗم٤مء قم٘م٤مئدهؿ اًمٙمٗمري٦م وُم١ماُمراِّتؿ وِم٤َّم ي١ميمِّ

ٟم٘مٚمف اًمٖمزازم ُمـ أٟمف: شمؿَّ ذم اضمتامع اًم٘مقِم ُِمـ أوٓد اعمَجقس واعمزديمٞم٦م وذِذُم٦م  ُم٤م

: -زاد اًمديٚمٛمل-ُمـ اًمثَّٜمقي٦م اعُمٚمحديـ وـم٤مئٗم٦م ُمـ ُمٚمحَدِة اًمٗمالؾمٗم٦م اعمت٘مدُملم، 

اإِلؾْمالم، وىم٤مًمقا: إن  وسَم٘م٤مي٤م ُمـ اخلرُمٞم٦م واًمٞمٝمقد واؿمتقروا ذم طمٞمَٚم٦م يدومٕمقن َِب٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ًمٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم، ـمٌٕم٦م: دار ـمٞم٦ٌم اخلياء شأصقل اًمٗمرق وإدي٤من واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م»( 1)

 (.71ـ  71هـ: ) 1429
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حمٛمًدا همٚم٥م قمٚمٞمٜم٤م وَأسْمٓمؾ ديٜمٜم٤م واشمَٗمَؼ ًمف إقمقان ُم٤م مل ٟم٘مدر قمغم ُم٘م٤مسمٚمتٝمؿ، وٓ 

ُمٓمَٛمَع ًمٜم٤َم ومٞمٝمؿ ُمـ ىمٌٞمؾ اعمُٜم٤مفمرة عم٤م ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء واًمُٗمْمالء واعمتٙمٚمٛملم 

ؾم٤مئس، صمؿ اشمَّٗم٘مقا قمغم وْوع طمٞم ؾ واعمح٘م٘ملم، ومٚمؿ يٌؼ إٓ اًمٚمُّجقء إمَم احلٞمؾ واًمدَّ

ػمون قمٚمٞمٝم٤م ًمتح٘مٞمؼ أهداومٝمؿ ُمـ ظمالل إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م ًِ  :وظمَٓمط ُمدروؾم٦م ي
 . اًمتٔم٤مهر سم٤مإِلؾْمالم وطم٥م آل اًمٌٞم٧م وآٟمتّم٤مف هلؿ.1

2. ـٌ  . دقمقى أن اًمٜمّمقص هل٤م فم٤مهٌر وسم٤مـم

. اظمت٤مروا أن يدظمٚمقا قمغم اعمًُٚمٛملم قمـ ـمريؼ اًمتَِّمٞمُّع، وقمغم ُمذه٥م اًمراومَْم٦م، 3

 اًم٤ٌمـمٜمٞمقن 
ِ
ؿ أركُّ وإن يم٤من َه١ُمٓء ؿ رأوا أهنَّ واومض أيًْم٤م قمغم والل إٓ أهنَّ َيٕمتؼمون اًمرَّ

ًٓ وأؾمخُٗمٝمؿ رأًي٤م، وأًمٞمٜمٝمؿ قَمريٙم٦م ًم٘مٌقل اعمح٤مٓت، وأـمققمٝمؿ ًمٚمتّمديؼ  اًمٜم٤َّمس قم٘مق

 .(1)سم٤مٕيم٤مذي٥م اعمزظمروم٤مت... ومٙم٤من فم٤مهرهؿ اًمرومض وسم٤مـمٜمٝمؿ اًمٙمٗمر اعمحض

: الم واعمًٚمٛملم وم٘م٤مل: ومٝم٤م هق اًمٌٖمدادي ىمد أوضَمز قمداوَِّتؿ ًمإِلؾْم ّللفائدٗ
اقمٚمٛمقا أؾْمٕمديمؿ اهلل أن َضر اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م قمغَم ومِرق اعمًٚمٛملم أقمَٔمؿ ُمـ َضر اًمٞمٝمقد »

٦م وؾم٤مئر أصٜم٤مف اًمٙمٗمرة قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ  واًمٜمّم٤مرى واعمجقس، سمؾ أقمٔمؿ ُمـ اًمدهريَّ

ضم٤مل اًمذي ئمٝمر ذم آظِمر اًمزُم٤من: ٕنَّ اًمذيـ وٚمقا قمـ اًمديـ  أقمَٔمؿ ُمـ ضر اًمدَّ

٤ٌَمـمٜمٞم٦م  ضم٤مل سمدقمقة اًم ُمـ وىم٧ِم فمٝمقر دقمقِّتؿ إمم يقُِمٜم٤م أيمثر ُمـ اًمذيـ يْمٚمقن سم٤مًمدَّ

شمزيد ُمدِّت٤م قمـ أرسمٕملم يقًُم٤م وومْم٤مئح  ُمـ وىم٧م فمٝمقره، ٕن ومتٜم٦م اًمدضم٤مل ٓ

 .(3()2)شاًم٤ٌمـمٜمٞم٦م أيمثر ُمـ قمدد اًمرُمؾ واًم٘مٓمر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٙمت٥م اًمرمحـ سمدوي، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم دار  ، ٕب طم٤مُمد اًمٖمزازم، حت٘مٞمؼ: قمٌدشومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م»( 1)

 (.32طمقزم: ) –اًمٙمقي٧م  –اًمث٘م٤مومٞم٦م 

 (.328ش: )اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»( 2)

 (.131-1/128وًمٚمٗم٤مئدة ُيًـ اًمرضمقع إمم شمٗمّمٞمؾ ًمٌٕمض ومرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م: )( 3)
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سمٜمل اًمٕم٤ٌمس وُم٤م سمٕمد ذًمؽ إمم ؾم٤مقمتٜم٤م  هذا هق ؿم٠من اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم قمٝمد

َي٘مؾ ظمٓمًرا قمـ اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمِٞم٦َّم وهمػمهؿ،  ٜمَِٗم٤مىمٝمؿ وؿم٠مهنؿ ٓهذه.. أُم٤م اًمّمقومٞم٦م وم

سم٧م ذم ضمٜم٤ٌمت اًمٕم٤ممل اإِلؾْمالُمل قمؼم ىُمرون ُمـ اًمزُمـ، وُهؿ أيًْم٤م  ىم٧م وهمرَّ وم٘مد ذَّ

يت٘مرسمقن ٕهؾ اًمًٜم٦م وًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ، وىمد ظم٤مًمٗمقهؿ ذم آقمت٘م٤مد وإىمقال، ًم٘مد 

رىمٝم٤م وشمٙم٤مصمرت ومرىمٝم٤م اٟمتنمت اًمّمقومٞم٦م ذم اًم٘مرٟملم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع صمؿ اشمًع ظم

 ..(1)وـمقائٗمٝم٤م إمم يقُمٜم٤م هذا

ؿمؽَّ ومٞمِف أن اًمتَّّمقَف َُمٜمٝم٩م ٟمِم٠م ىمٌؾ اإِلؾْمالم ومٙمًرا وؾمٚمقيًم٤م وقم٘مٞمدة،  وِم٤َّم ٓ

٦م ذم اًمؼممهٞم٦م اهلٜمدويمٞم٦م واًمٗمٚمًٗم٦م  ٤مًمٗم٦م وظم٤مصَّ ًَّ وأٟمف يم٤من ذم إُمؿ واًمدي٤مٟم٤مت اًم

َذًمَؽ إمم اًمِٗمٙمر اإِلؾْمالُمل  اإلذاىمٞم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م واعمجقؾمٞم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م.. صمؿ اٟمت٘مؾ سمٕمد

ر طمتك سمٚمغ  قمـ ـَمريؼ اًمزٟم٤مدىم٦م اعمجقس وأظَمذ َمَْراه ذم واىمع إُم٦م اإِلؾْمالُمٞم٦م وشمٓمقَّ

ؿم٠موه َوأصٌح٧م ًمف ُم١مًمٗم٤مت، وووٕم٧م أُصقًمف وىمقاقمده اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمراسمع 

 .(2)واخل٤مُمس اهلجري

اومْم٦م سمٞمٜمٝمام ىَمدر يَمٌػم ُم قومٞم٦َّم واًمرَّ وصٚم٦م  (3)ـ اًمتَِّم٤مسُمفوُمـ اعمالطمظ أن اًمّمُّ

ح٤مسم٦م قمكم  د، ومٛمرضمٕمٝمؿ دائاًم ُمـ اًمّمَّ ُجٞمًٕم٤م  ڤاًمتَّّمقف سم٤مًمتَِّمٞمُّع َرء ُم١ميمَّ

ل إىمٓم٤مب، وُم٤م ُهق ُمـ ُمراشم٥م اًمّمقومٞم٦م ودرضم٤مِّتؿ ُمـ إىمٓم٤مب  اًمذي هق أوَّ

 وإسمدال، إٟمام هق ُمـ ُمِم٤مِبتٝمؿ وشم٠مصمرهؿ سم٤مًمراومْم٦م..

ُِمٜمٝم٤م شمقضم٥م أن ي٘مؽمب اًمتِمٞمع  وقمقاُمؾ اًمٜمَِّم٠مة ًَمدى اًمٗمرىَمتلم وـَمٌٞمَٕم٦م يمؾٍّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.59ـ  58ش: )أصقل اًمٗمرق وإدي٤من واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م»( 1)

، ُمّمدر اخل٤مًمؼ اًمٞمقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ (، اعم١مًمػ: قمٌد1/14ش: )اًمٗمٙمر اًمّمقذم»يٜمٔمر ( 2)

 اخل٤مًمؼ. اًمرمحـ قمٌد اًمٙمت٤مب: ُمقىمع اًمِمٞمخ قمٌد

 (.493)ص: ش: ذح اًمٓمح٤موي٦م»يٜمٔمر ( 3)
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قومٞم٦َّم اهنزُُمقا ذم ُمٞمدان احلٞم٤مة،  ٞم٤مؾم٦م، واًمّمُّ ًِّ ٞمَٕم٦م اهنزُمقا ذم ُمٞمدان اًم ف وم٤مًمِمِّ واًمتّمقُّ

 .(1)وًمٚمٕمٚمؿ وم٠مهؾ وم٤مرس هؿ أيمثر اًمٜم٤مس شمّمقوًم٤م سملم إُمؿ اإِلؾْمالُمٞم٦م

يمر ُم٤م يِمػم وسمجالء إمم أن  واخلالص٦م عم٤م ؾمٌؼ وسمٜم٤مًء قَمغم اًمِمقاهد ؾم٤مًمَٗم٦م اًمذِّ

ًمتخٓمٞمط اًمني وُمٙمر اًمٚمٞمؾ هق قمّم٥م اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمّمقومٞم٦م، ومٗمل ووح ا

اًمٜمٝم٤مر يتٔم٤مهرون سم٤مإِلؾْمالم، وذم ضمٜمح اًمٔمالم ُيٞمٙمقن اجلرائؿ واًمٗمتـ.. وىمد يٙمقن 

 .(2)ؿم٠من اًمراومْم٦م ذم هذا اًمّمدد أٟمٙمك وأقمٛمؼ

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/69ش: )اًمّمقومٞم٦م ٟمِم٠مِّت٤م وشمٓمقره٤م»يٜمٔمر ( 1)

رضمٕم٧م ًمٌٕمض ُمّم٤مدر اًمت٤مريخ ومقضمدِّت٤م ىمد ذيمرت ؿم٠من اًمؼماُمٙم٦م ذم قمٝمد اًمرؿمٞمد وُم٤م وصٚمقا إًمٞمف ُمـ ( 2)

 إٓ أهنؿ ُرُمقا سم٤مًمزٟمدىم٦م طمتك ىم٤مل ومٞمٝمؿ إصٛمٕمل: طمٔمقشمف وشم٘مريٌف هلؿ ويم٤مٟمقا ًمف وزراء وطم٤مؿمٞم٦م

دإ َد  زززززز دََ زززززز  د دماؾزززززز 

د

ززززز د  مززززز د َد ؾزززززو دـ  دأوزززززار

د دوإند ؾقززززززززندعـزززززززز  أد  زززززززز 

د

َا  زززز دعزززز دمززززل  د دأ ززززوَد ا 

وىمد يم٤من ُمـ ؿم٠مهنؿ أهنؿ قمغم ديـ اعمجقؾمٞم٦م قمٌدة اًمٜم٤مر، وم٘مد ضمٕمؾ اًمؼماُمٙم٦م اإلي٘م٤مد سم٤مًمٜم٤مر ذم ؿمٕم٤ٌمن   

يامن، وإٟمام يم٤من ُم٘مّمقدهؿ قم٤ٌمدة اًمٜمػمان وإىم٤مُم٦م ديٜمٝمؿ وهق أظمن طمتك يّمػم ويم٠مٟمف ُمـ ؾمٜمـ اإل

إدي٤من، وىمد ٟم٘مؾ سمٕمْمٝمؿ أن ؾم٥ٌم ىمتؾ اًمرؿمٞمد هلؿ هق أهنؿ أؿم٤مروا قمٚمٞمف سم٢مطمراق اًمٕمقد واًمٜمّد قمٜمد 

اًمٙمٕم٦ٌم وأن ُيتخذ َمٛمرة ذم ضمقومٝم٤م يتٌخر قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمقد أسمًدا، سمؾ أؿم٤مروا سمتجٛمػم اعم٤ًمضمد ُجٞمٕمٝم٤م، ومٕمٚمؿ 

 دهؿ سمٕمد أن أووح ًمف اًمٕمٚمامء ذًمؽ وسمٞمّٜمقا ًمف ُم٘مّمقدهؿ ُمـ قم٤ٌمدة اًمٜم٤مر ومٕمدل قمـ ذًمؽ.اًمرؿمٞمد ُم٘مّمق

ُمـ أضمؾ ذًمؽ ُيٕمٚمؿ أن اًمؼماُمٙم٦م يم٤من هلؿ فم٤مهر وسم٤مـمـ، وسمال ؿمؽ يم٤مٟمقا خيٓمٓمقن ويتآُمرون 

ويٙمٞمدون ذم ظمٗم٤مء وهي٦م، وذم هذا إؿم٤مرة إمم دور اًمٕمٚمامء وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ذم شمٌّمػم اًمقٓة واًمرقمٞم٦م 

ُمقر وظمٗم٤مي٤مه٤م وومْمح أطمقال اًمزٟم٤مدىم٦م واعم٤مرىملم. ِمـ رُم٤مهؿ سم٤مًمزٟمدىم٦م ُم١مًمػ يمت٤مب سمح٘م٤مئؼ إ

(. 1/382ش: )اعمٕم٤مرف»ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقي ذم يمت٤مسمف  (، وأيًْم٤م اسمـ1/337ش: )ؿمذرات اًمذه٥م»

، شاًمتٌّمػم ذم اًمديـ»و (،1/36اًمرمحـ أب ؿم٤مُم٦م: ) ، ًمٕمٌدشاًم٤ٌمقم٨م قمغم اٟمٙم٤مر اًمٌدع»واٟمٔمر 

 (.1/271ش: )اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»و (،1/142) ًمإلؾمٗمرايٞمٜمل:
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 املطوب اهسابع

 اهتخطَط اهطسِ هوٌنافقني يف اهعوٌد املتأخسّ

رِة طَمدي٨ٌم ذو ؿمجقن: طمٞم٨م إنَّ احلدي٨م طمق َل هذا اعمٌح٨م ذم أزُمٜمَتِٜم٤م اعمت٠مظمِّ

٦م وشَمآُمراِّتؿ اخلٗمٞم٦م قمغم اظمتالف  يَّ قم٧م أويم٤مر وأىمٌٞم٦م اعمٜم٤مومِ٘ملم اًمنِّ شمٕمددت وشمٜمقَّ

ُمِم٤مرِبؿ وأىمٓم٤مرهؿ وًمٖم٤مِّتؿ وأضمٜم٤مؾمٝمؿ، إهن٤م ُم٤ًمضمد ِضار شمٔمٝمر ذم ؿَمٙمؾ 

٤مومؾ وهٞمئ٤مت ُم١مؾم٤ًمت وُمرايمز وىَمٜمقات وُمقاىمع، سمؾ وشمت٘مقًم٥م قمغم ؿمٙمِؾ حَم 

ُيَٙم٤مد سمف اإِلؾْمالم وأهٚمف،  وأٟمدي٦م وَُجٕمٞم٤مت، يدور ذم ردَه٤مِّت٤م وسملم ضمدراهِن٤م ُم٤م

فم٤مهُره٤م اًمّمالح واإلٟمامء وُمِم٤مريع اًمٜمَّٗمع اًمٕم٤مم، وسم٤مـمٜمُٝم٤م ُمـ ىمٌٚمف اًمٕمذاب: طمٞم٨م 

 .(1)اعم١ماُمرات واًمتدسمػم ًمٚمّمدِّ قمـ ـم٤مقم٦م رب إرض واًمًٛمقات

طمَداِث هذا اعمٌح٨م: َٟمجد أن اخلالوَم٦َم وطمتك ُُي٤مومظ قمغم اًمتًٚمًؾ اًمت٤مرخيل ٕ

اًمُٕمثامٟمٞم٦َّم ىمد ُٟمخر قمٔمُٛمٝم٤م ُمـ داظِمٚمٝم٤م ُمـ ظمالل ُجٕمٞم٤َّمت اًمؽمىمل وآحت٤مد، وومت٤مة 

شمريمٞم٤م، وهمػمه٤م ُمـ اجلٛمٕمٞم٤مت اًمٜمٗم٤مىمٞم٦م اًمتل اؾمتنمى وم٤ًمُده٤م سمتخٓمٞمٓمٝم٤م اًمني 

٦م أقمٚمٜم٧م اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٓمقراٟمٞم٦م اًمؽميمٞم٦م، ومٙم٤مٟم٧م دقم قى اعم٤ميمر، وهل ُجٕمٞم٤مت ُيقديَّ

إلطمٞم٤مء اًمتَّٕمّم٥م اجل٤مهكم ًمٚمجٜمس اًمؽميمل قمغم طم٤ًمب اًمٕمرب وإيمراد، ويمردة 

 ومٕمؾ فمٝمرت ذم اعم٘م٤مسمؾ ؿمٕم٤مرات اًمٕمروسم٦م ورايتٝم٤م.

وشُمِمػم اًمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م إمم أٟمَّف ىمد ؾمٞمٓمر قمغم ُم٘م٤مًمٞمِد إُُمقر ذم شمريمٞم٤م ذم 

ُمقا ُمـ أؾم٤ٌمٟمٞم٤م أواظِمر قمٝمد اخلالوم٦م ذذَُم٦ٌم ُِمـ ُمٜم٤موم٘مل اًمٞمٝمقد، اًمذيـ يم٤مٟمقا ىمد ىَمدِ 

َـّّ ص٤مرى ُمـ هٜم٤مك سمٕمد اٟمتٝم٤مء طمٙمؿ اعمًٚمٛملم ذم إٟمدًمس،  سمٕمد أن ـَمَردهؿ اًم

ن حت٤مًمٌػ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم اخل٤مرج ُمع سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم إشمراك ذم  وشمٙمقَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/381)وعمزيد اـمالع ُيرضمك اًمرضمقع عمٌح٨م ُمًجد اًميار: ( 1)
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 اًمدظمالء اعمٝم٤مضمريـ اًمذيـ  اًمداظمؾ، ؾمقاًء يم٤مٟمقا ُمـ أصقل شمريمٞم٦م أو
ِ
ُمـ َه١ُمٓء

٤ًٌم ٤ًٌم. يم٤مٟمقا ُمع أقمداء إُم٦م ىمٚم  وىم٤مًم

 اًمذيـ يَم٤من يٓمٚمؼ قمغم أؾْمالومٝمؿ ُيقد 
ِ
واعمت٠مُمؾ هٜم٤م يٚمحظ أن قمّم٤مسم٦م اعمٜم٤موم٘ملم َه١ُمٓء

ك اإِلؾْمالم، وُمـ قمج٥م أن شُمرك  اًمدوئَٛم٦م، مل يتحريمقا ذم سمالد اإِلؾْمالم إٓ حت٧م ُمًٛمَّ

 طمتك شمًٜمَّٛمق ُمٜم٤مص٥م ىمٞم٤مدي٦م ووزاري٦م، ُمع قمٚمؿ اعمًٚمٛملم سم٠مصقهلؿ وظُمٌثٝمؿ.
ِ
 َه١ُمٓء

 ُم٤موىمد حت٘مؼ 
ِ
يمٝمؿ ُمـ ظمالل ُجٕمٞم٤مت هي٦َّم ُمِمٌُقه٦م يمٚمٝم٤م شمٕمٛمؾ  هل١َُمٓء أرادوا سمتَحرُّ

صمؿ شمقاًم٧م سمٕمد ذًمؽ قمغم قم٤معمِٜم٤م اإِلؾْمالُمل طمتك ؾم٤مقمتِٜم٤م هذه ُم١ماُمرات  ،(1)سم٢ميٕم٤مز ُمـ اًمٞمٝمقد

اعمٜم٤موم٘ملم اًمني٦َّم ذم هم٤مًمٌٝم٤م واًمٕمٚمٜمٞم٦م ذم سمٕمض أطم٤ميٞمٜمٝم٤م، وسمح٥ًم وٕمػ اعمًٚمٛملم وىمقِّتؿ 

 .(2)شم٤مرات، ويٛمٙمرون ويٛمٙمر اهلل واهلل ظمػم اعم٤ميمريـئمٝمرون شم٤مرة وخيٌقن 

 .وؾمٞم٠مي سم٢مذن اهلل ُمزيد شمٗمّمٞمٍؾ هِلذا ذم آظمر ُم٤ٌمطم٨م اًمرؾم٤مًم٦م 

 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.172/61ش: )َمٚم٦م اًمٌٞم٤من»( 1)

 (.1/381وعمزيد اـمالع اٟمٔمر ُمٌح٨م ُمًجد اًميار: )( 2)
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 ُم٤ٌمطم٨م: مخ٦ًمويِمتٛمؾ قمغم 

 املبخح األّل

 الفزق امليضْب٘ إىل اليفاق

ر اإِلؾْمالم وأسمَٓمـ قِمٜمد اًمٜمَّٔمر ذم شمٕمريػ اًمٜمِّٗم٤مق ٟمجد أٟمَُّف يِمَٛمؾ يُمؾَّ ُمـ أفمٝمَ 

ـُ اًمٌٍمي  اًمٜمَِّٗم٤مق هق اظمتالُف اًمنِّ واًمٕمالٟمٞم٦َم »: $اًمٙمٗمَر، وىمد ىم٤مل احلً

 ..(1)شواًمَ٘مقل واًمَٕمٛمؾ واعمَدظمؾ واعمخرج

ؿ  وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ وم٢من أهؾ اًمٌِدع ُهؿ أظمصُّ اًمٜم٤َّمس سم٤معمٕم٤مين اعمُقضِم٦ٌم ًمٚمٜمٗم٤مق: ٕهنَّ

دات اعمَخ٤مًمَٗم٦م ًَمف، يم٤مٓقمؽماض قمغم ئمٝمرون اإِلؾْمالم ويٌٓمٜمقن يمثػًما ُمـ آقمت٘م٤م

قم٤مء حتريػ اًم٘مرآن، واًم٘مقل سم٤محلٚمقل ووطمدة اًمقضمقد،  ٦م، وادِّ اًمنمع، وشم٠مًمٞمف إِئٛمَّ

واقمت٘م٤مد ؾم٘مقط اًمتٙم٤مًمٞمػ، واقمت٘م٤مد أن اًمققمد واًمققمٞمد َمرد إـمامع وَّتقيػ 

 طم٘مٞم٘م٦م ًمف، وهمػم ذًمؽ ِم٤م ٓ يٙم٤مد يٜمحٍم. ٓ

ًٓ وهلذا يم٤مٟم٧م اًمٌدع ُمٔمٜم٦َّم اًمٜمٗم٤مق، ويمٚمام  ٌُٝم٤م إيٖم٤م قمٔمٛم٧م اًمٌِدقَم٦م يمٚمام ازداد ص٤مطم

ذم اًمٜمٗم٤مق، وم٠ميمثُر أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ٟمٗم٤مىًم٤م اًمٗمالؾِمَٗم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وأهؾ آحت٤مد واًمقطمدة، 

٦م قمغم يمٗمرهؿ وظمروضمٝمؿ ُمـ اإِلؾْمالم وُمـ  ،(2)وأضاِبؿ ِمَـّ اضمتٛمٕم٧م إُمَّ

مم أيمثرهؿ ٟمٗم٤مىًم٤م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م أصح٤مب آٟمتامءات اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟٓمتامء إ

 اعمٜمٔمامت اإلسم٤مطمٞم٦م. اعمذاه٥م اإلحل٤مدي٦م، أو إطمزاب اًم٘مقُمٞم٦م أواخلالي٤م اعم٤مؾمقٟمٞم٦م أو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/359ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب»و (،5/455ش: )ُمٕمجؿ اعم٘م٤ميٞمس»( 1)

 (.43) ًمٚمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان: صش يمت٤مب اًمتقطمٞمد»( 2)
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 يِمٛمُٚمُٝمؿ وصػ اًمٜمِّٗم٤مق، وهمػمهؿ ِمـ ىمد يامرؾمقن سمٕمض ؿمٕم٤مئر 
ِ
ومجٛمٞمع َه١ُمٓء

ُمـ أؿمدِّ أقمداء اعمٚم٦َّم، وهؿ ذم هذا اًمِم٠من  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-اإِلؾْمالم فم٤مهًرا ًمٙمٜمٝمؿ 

 :قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزمُمتٗم٤موشمقن ويٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمٝمؿ 
 :. اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م1

اومْم٦م.. ىم٤مل ؿمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ ُمتِٝمؿ اًمرَّ ٦م ُم٤م» :$شمٞمٛمٞم٦م  وذم ُم٘مدِّ ُيقضمد  وقم٤مُمَّ

ومض يم٤من ُمٜم٤مومً٘م٤م زٟمديً٘م٤م.. ي٘مّمد اسمـ ؾم٠ٌم،  اًمٜمٗم٤مق ذم أْهِؾ اًمٌدع، وم٢من اًمذي اسمتدَع اًمرَّ

ؿ، ويمذًمؽ رؤوس اًم٘مَراُمَٓم٦م وا خلرُمٞم٦م وأُمث٤َمهلؿ، ويمذًمؽ ُي٘م٤مل قمـ اًمذي اسمتدع اًمتجٝمُّ

ٓ 
ِ
ؿ ُمـ أقمٔمؿ اعمٜم٤موم٘ملم، وَه١ُمٓء  .(1)شَيتٜم٤مَزُع اعمًٚمٛمقن ذم يمٗمرهؿ وٓ ري٥م أهنَّ

ومُض أقمٔمؿ أسمقاب اًمٜمِّٗم٤مق واًمزٟمدىم٦م، وم٢مٟمَّف »وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:  وهلَذا يم٤من اًمرَّ

، هم٤مًم٤ًٌم صُمؿَّ يّمػم ضم٤مطمًدا ُمٕمٓماًل  (2)يٙمقن اًمرضمؾ واىمًٗم٤م صمؿ يّمػم ُمٕمْماًل صمؿ يّمػم ؾم٤ٌمسًم٤م

وهلذا اٟمْمٛم٧م إمم اًمراومْم٦م أئٛم٦م اًمزَٟم٤مِدىم٦م ُمـ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمٜمّمػِمي٦َّم، وأٟمقاقمٝمؿ ُمـ 

 .(3)شاًم٘مراُِمَٓم٦م واًم٤ٌمـمِٜمٞم٦َّم واًمدرزي٦م، وأُمث٤مهلؿ ُمـ ـمقائػ اًمزْٟمَدىم٦م واًمٜمٗم٤مق

قمغم أن اًمٜمِّٗم٤مق ومٞمٝمؿ  $وم٘مد ٟمصَّ أيًْم٤م ؿمٞمخ اإِلؾْمالم : . اًمٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م2

 واًمٙمالسمٞم٦م واعم٤مشمريدي٦م وإؿم٤مقمرة وهمػمهؿ.يم٤مجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م  (4)يمثػم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ شمٞمٛمٞم٦م  احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد ، أمحدشسمٖمٞم٦م اعمرشم٤مد ذم اًمرد قمغم اعمتٗمٚمًٗم٦م واًم٘مراُمٓم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م»يٜمٔمر ( 1)

احلراين أسمق اًمٕم٤ٌمس، حت٘مٞمؼ: د/ُمقؾمك ؾمٚمٞمامن اًمدويش، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 (.1/341هـ(: )1418)

إمم درضم٦م اإلًمف صمؿ  ڤرومع قمٚمًٞم٤م ، هم٤مًمًٞم٤م: يڤؾم٤ٌمسًم٤م: يٚمٕمـ اًمِمٞمخلم وسم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ( 2)

 ضم٤مطمًدا: ُمٕمٓماًل ٕطمٙم٤مم اًمديـ وذائٕمف.

(، وُمٕمٜمك واىمًٗم٤م: أي ُمتقىمػ ذم شمٗمْمٞمؾ قمكم قمغم اًمِمٞمخلم 429ـ  4/428ش: )َمٛمقع اًمٗمت٤موى»( 3)

 ُجٞمًٕم٤م وُمٗمْماًل: أي ُمٗمْماًل ًمف قمٚمٞمٝمام ڤ

 (.4/54ش: )َمٛمقع اًمٗمت٤موى»( 4)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 وُمـ قمغم  :(1)يم٤مًمٌٝم٤مِئٞم٦َّم واًم٤ٌمسمٞم٦ِم واًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦َّمِ : . ومرق وـمقائػ أظمرى3
ِ
ومَٝم١ُمٓء

ٌَقاح. قن سم٤معمًٚمٛملم، واإِلؾْمالم ُمٜمٝمؿ سمراء، ومٗمل ُمٕمت٘مداِّتؿ اًمُٙمٗمر اًم  ؿم٤ميمٚمتٝمؿ يتًٛمَّ

ؾمقىمٞم٦م واًمٌٙمَداؿمٞم٦م سمِمتَّك ـمقائِٗمٝم٤م وـمرىمٝم٤م: يم٤مًم٘م٤مدري٦َّم وإمحدي: . اًمّمقومٞم٦م4 ٦ِم واًمدِّ

واعمقًمقي٦م واعماَلُمتٞم٦م واًمتٞمج٤مٟمِٞم٦ِم واًمِم٤مذًمٞم٦م واًمٜم٘مِمٌٜمِدي٦َّم واًمروم٤مقِمٞم٦ِم، وهمػمه٤م ِمـ وٚمُّقا 

 .-واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-اًمًٌٞمؾ ومخرضمقا سمٕم٘م٤مئدهؿ وُمٜم٤مؾمٙمٝمؿ إمم اًمٙمْٗمِر اعمَحض 

 ذم أرضم٤مئف وِم٤َّم ٓ ؿمؽَّ ومٞمف أن قم٤معمٜم٤م اإِلؾْمالُمل ىمد اْٟمَتنم: . اعمذاه٥م اعمٕم٤مسة5

وُم٤ٌمدئ ىمقُمٞم٦م  ،(4)وُمٕمت٘مٌد وضمقدي (3)وُمٜمٝم٩م ًمِٞمؼمازم (2)وسملم ضمٜم٤ٌمشمف ومٙمٌر قمٚمامين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وىمد ؾمٌؼ اًمتٕمريػ ِبؿ.( 1)

صٚم٧م ًمف سم٤مًمٕمٚمؿ وُمِمت٘م٤مشمف قمغم اإلـمالق، واًمؽمُج٦م اًمّمحٞمح٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م  : ًمٗمظ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ٓاًمٕمٚمامٟمٞم٦م( 2)

ي٘م٤مسمؾ إظمروي٦م ومح٥ًم سمؾ سمٛمٕمٜمك أظمص هق  سمٛمٕمٜمك ُم٤م هل )اًمالديٜمٞم٦م( أو )اًمدٟمٞمقي٦م( ٓ

، شاًمٕمٚمامٟمٞم٦م ٟمِم٠مِّت٤م وشمٓمقره٤م وآصم٤مره٤م ذم احلٞم٤مة اإِلؾْمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة»صٚم٦م ًمف سم٤مًمديـ. يٜمٔمر  ٓ ُم٤م

 (.13ٗمر احلقازم: )ص ًمٚمِمٞمخ ؾم

( ذم mbilarbiL( ذم اإلٟمجٚمٞمزي٦م، و)mbilarbiLاًمٚمٞمؼماًمٞم٦م: ُمّمٓمٚمح أضمٜمٌل ُمٕمرب ُم٠مظمقذ ُمـ )( 3)

( ذم mbilai( ذم اإلٟمجٚمٞمزي٦م أو )mbilaiL، ويٕمقد اؿمت٘م٤مىمٝم٤م إمم )شاًمتحرري٦م»اًمٗمرٟمًٞم٦م، وهل شمٕمٜمل 

٦م، ويرى وضمقب اطمؽمام اًمٗمرٟمًٞم٦م، وُمٕمٜم٤مه٤م احلري٦م، وهل ُمذه٥م ومٙمري يريمز قمغم احلري٦م اًمٗمردي

اؾمت٘مالل إومراد، ويٕمت٘مد أن اًمقفمٞمٗم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م هل مح٤مي٦م طمري٤مت اعمقاـمٜملم ُمثؾ طمري٦م 

اًمتٗمٙمػم، واًمتٕمٌػم، واعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م، واحلري٦م اًمِمخّمٞم٦م وهمػمه٤م. وهلذا يًٕمك هذا اعمذه٥م إمم ووع 

ؾمٞمع احلري٤مت اعمدٟمٞم٦م، وي٘مقم هذا اًم٘مٞمقد قمغم اًمًٚمٓم٦م، وشم٘مٚمٞمؾ دوره٤م، وإسمٕم٤مد احلٙمقُم٦م قمـ اًمًقق، وشمق

اعمذه٥م قمغم أؾم٤مس قمٚمامين يٕمٔمؿ اإلٟم٤ًمن، ويرى أٟمف ُمًت٘مؾ سمذاشمف ذم إدراك اطمتٞم٤مضم٤مشمف، شم٘مقل 

اعمقؾمققم٦م إُمريٙمٞم٦م إيم٤مديٛمٞم٦م: )إن اًمٜمٔم٤مم اًمٚمٞمؼمازم اجلديد )اًمذي ارشمًؿ ذم ومٙمر قمٍم اًمتٜمقير( سمدأ 

س سمٕم٘مقهلؿ اعمٗمٙمرة يٛمٙمٜمٝمؿ أن يٗمٝمٛمقا يمؾ رء، يْمع اإلٟم٤ًمن سمدٓ ُمـ اإلًمف ذم وؾمط إؿمٞم٤مء، وم٤مًمٜم٤م

وُمذه٥م  "ويٛمٙمٜمٝمؿ أن يٓمقروا أٟمٗمًٝمؿ وَمتٛمٕم٤مِّتؿ قمؼم ومٕمؾ ٟمٔم٤مُمل وقم٘مالين. ي٘مقل ُجٞمؾ صٚمٞم٤ٌم: 

( أيْم٤م ُمذه٥م ؾمٞم٤مد ومٚمًٗمل ي٘مرر أن وطمدة اًمديـ ًمٞم٧ًم ضوري٦م ًمٚمتٜمٔمٞمؿ mbilarbiLاحلري٦م )

طم٘مٞم٘م٦م اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م »رأي وآقمت٘م٤مد. ُمـ يمت٤مب: آضمتامقمل اًمّم٤مًمح، وأن اًم٘م٤مٟمقن جي٥م أن يٙمٗمؾ طمري٦م اًم

 (.112ـ  111سمـ صاميؾ اًمًٚمٛمل: ص ) اًمرطمٞمؿ ، ًمٚمِمٞمخ د/قمٌدشوُمقىمػ اإِلؾْمالم ُمٜمٝم٤م

 =اًمقضمقدي٦م: هل إطمدى ُمٔم٤مهر اًم٘مٚمؼ واًمْمٞم٤مع اًمذي يٕم٤مٟمٞمف اعمجتٛمع إروب اعمتٛمرد قمغم اهلل شمٕم٤ممم، ( 4)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕم٤ممل اًمٖمرب، قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمت٘مدم اًمٜمًٌل اًمذي شمزال أيمثر اًمٗمٚمًٗم٤مت إحل٤مدي٦م ؿمٝمرة ذم اًم وهل ُم٤م =

اًمقضمقدي٦م ُم٤م ؾم٥ٌم اًمتًٛمٞم٦م؟: طم٘م٘متف اًمٗمٚمًٗم٦م اهلداُم٦م اجلديدة، اعمًامة )اًمٌٜم٤مئٞم٦م( أو )اًمٌٜمٞمقي٦م(. 

ُمِمت٘م٦م ُمـ اًمقضمقد ٕن ُمٚمخص ومٚمًٗمتٝم٤م )أن اًمقضمقد يًٌؼ اعم٤مهٞم٦م( وُم٘مت٣م ذًمؽ وُمْمٛمقٟمف: أن 

ج٤م ُمقوققًم٤م ًمف ُمـ ىمٌؾ، سمؾ وضمقده ٟمٗمًف هق اًمذي ُمٜمٝم يقضمد ًمٙمل يتٌع ُمنّمقًم٤م أو اإلٟم٤ًمن ٓ

ُيدد اعمٜمٝم٩م اًمذي يًػم قمٚمٞمف واًمًٚمقك اًمذي يتخٚمؼ سمف، ويمؾ ومرد طمر ذم آظمتٞم٤مر واًمتحديد، 

 وهلذا وم٤مًمقضمقدي٦م متثؾ صمقرة قمغم يمؾ إدي٤من واًم٘مٞمؿ وإٟمٔمٛم٦م ومٝمل:

٘مدًُم٤م ُمـ ظمالل اٟمتامئف أ. صمقرة قمغم اًمٜمٍماٟمٞم٦م: ٕن اًمٜمٍماٟمٞم٦م شمرؾمؿ ًمإلٟم٤ًمن ـمري٘مف ذم احلٞم٤مة ُم

 يتٗمؼ ُمع إرادشمف وقم٘مٚمف. ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمٜمٍماٟمٞم٦م، وشمٌٕمٞمتف ًمرضم٤مل اًمديـ وإيامٟمف سمام ٓ

ب. وصمقرة قمغم اعمذاه٥م اجلامقمٞم٦م: ٕهن٤م ِّتتؿ سم٤مجلامقم٦م وشمٚمٖمل ىمٞمٛم٦م اًمٗمرد وشمّمٝمر اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قمغم 

 اظمتالف ُمٞمزاِّتؿ ذم ىم٤مًم٥م واطمد ُمّمٜمقع ُم٘مدًُم٤م واًمِمٞمققمٞم٦م أسمرز أٟمٛمقذج ًمذًمؽ.

ج. صمقرة قمغم اعمذاه٥م اًمٕم٘مٚمٞم٦م قم٤مُم٦م: ٕهن٤م شمٖمٗمؾ قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمن ذم ٟمٔمر اًمقضمقدي٦م وهل )إٟم٤م 

اًم٤ٌمـمـ( وٕن اًمٕم٘مؾ هق اًمذي ُيدد اًم٘مٞمؿ اًمث٤مسمت٦م وإطمٙم٤مم اعمٓمٚم٘م٦م اًمتل شمرومْمٝم٤م اًمقضمقدي٦م 

 ُجٞمٕمٝم٤م، وهلذا يم٤مٟم٧م يمت٤مسم٤مت اًمقضمقديلم ذم اًمٖم٤مًم٥م أدسمٞم٦م قم٤مـمٗمٞم٦م وًمٞم٧ًم ومٚمًٗمٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م.

. اًمقضمقدي٦م اًمّمقومٞم٦م: ويًٛمقهن٤م )اًمقضمقدي٦م اعم١مُمٜم٦م( وأؿمٝمر زقمامئٝم٤م )يم٤مرل 1م اًمقضمقدي٦م: أىم٤ًم

 م(.1969ي٤مؾمؼمز( اعمتقرم ؾمٜم٦م )

. اًمقضمقدي٦م اإلسم٤مطمٞم٦م: ويًٛمقهن٤م )اًمقضمقدي٦م اعمٚمحدة( وهل اعم٘مّمقدة إذا ىمٞمؾ: اًمقضمقدي٦م 2

ـ قمدم اًمث٘م٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة سم٢مـمالق، وم٠مُم٤م اًمقضمقدي٦م اًمّمقومٞم٦م ومٝمل ُمث٤مل اعمٕم٤مٟم٤مة اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمٜم٤مدم٦م قم

اًمٜمٍماٟمٞم٦م، ُمع إحل٤مح اًمٗمٓمرة قمغم ضورة اإليامن دون أن ِّتتدي ًمإليامن اًمّمحٞمح، وم٠مصح٤مِب٤م 

يٜمٙمرون وضمقد اهلل، وًمٙمٜمٝمؿ همػم ُم٘متٜمٕملم سم٢مًمف اًمٙمٜمٞم٦ًم، ومراطمقا يتخٌٓمقن ذم ُمت٤مه٤مت اًمتّمقف  ٓ

ٕعم٤مين )ٟمٞمتِمف( اعمتقرم ؾمٜم٦م اهلٜمدود وهمػمه. وأُم٤م اًمقضمقدي٦م اإلسم٤مطمٞم٦م وم٠مصٚمٝم٤م اًمٗمٞمٚمًقف اًمٞمٝمقدي ا

م( وىمد يم٤من سمحٙمؿ ُيقديتف قمدّوا ًمٚمٜمٍماٟمٞم٦م، وم٠مقمٚمـ سمجرأة أن )اًمرب ىمد ُم٤مت( وطمّؾ 1911)

حمٚمف اإلٟم٤ًمن إقمغم )ؾمقسمرُم٤من( اًمذي يٛمثٚمف َمٛمققم٦م خمت٤مرة ُمـ اإلومذاذ، جي٥م، أن خيْمع هلؿ 

إلٟم٤ًمن وطمريتف ودمٕمٚمف ؾم٤مئر اًمٜم٤مس، وأقمٚمـ أن اًمٜمٍماٟمٞم٦م هل أهمالل وىمٞمقد شم٘ميض قمغم إٟم٤ًمٟمٞم٦م ا

 قمًٌدا ذًمٞماًل عمجٛمققم٦م رضم٤مل اًمٙمٜمٞم٦ًم.

 =م( وهق 1981ورأس اًمقضمقدي٦م اإلسم٤مطمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ هق )ضم٤من سمقل ؾم٤مرشمر( اعمتقرم ؾمٜم٦م )
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ٞم٦َّم ،(1)وؿمٕمقسمٞم٦م
ًِ ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقن سمٕمْمٝمؿ يدقمق  ،(2)واٟمتاَمءات سمٕمثٞم٦م ُم٤مريم

أؾمامًمٞم٦م  إمم همػم ذًمؽ ِم٤َّم يًتِجُد ذم قمٍمٟم٤م يقُم٤م سمٕمد يقم. ،(4)واًمتَّٖمري٥م (3)واًمرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُيقدي ومرٟمز، ٟمِم٠م أول أُمره اؿمؽمايمًٞم٤م صمؿ أطمٞم٤م ُمذه٥م ؾمٚمٗمف )ٟمٞمتِمف( ومدقم٤م ًمٚمقضمقدي٦م، وًمٙمٜمف مل  =

خدم إدب، طمٞم٨م اًمٕم٤مـمٗم٦م واحلٚمؿ وإؾمٓمقرة وسمذًمؽ أشم٤مح يًتخدم اًمٕم٘مؾ واًمٗمٚمًٗم٦م وإٟمام اؾمت

شمًتٓمٞمع أن شمّمٛمد  ًمٗمٙمرشمف رواضًم٤م أيمؼم، دمٜم٥م ِب٤م ُمٞمدان اًمٕم٘مؾ ًمٞم٘مٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٘مد اًمٗمٚمًٗمل اًمذي ٓ

 cAadLbA cLlbAaA aAALArcydba(، 465، 1/461ش )اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل»أُم٤مُمف. اٟمٔمر 

rbilarbiL(.138ـ  136ًمٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم: )ش.. ري٦مأصقل اًمٗمرق وإدي٤من واعمذاه٥م اًمٗمٙم»، و 

اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: هل طمريم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ومٙمري٦م ُمتٕمّم٦ٌم شمقاـم٠مت اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م واًمدول اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ( 1)

ًمٌٕمثٝم٤م ًمتٛمزيؼ دوًم٦م اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م وشمٗمٙمٞمؽ راسمٓم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإِلؾْمالُمٞم٦م، شمدقمق هذه احلريم٦م إمم 

أؾم٤مس ُمـ راسمٓم٦م اًمدم واًم٘مرسمك واًمٚمٖم٦م واًمت٤مريخ وإطمالهل٤م متجٞمد اًمٕمرب وإىم٤مُم٦م دوًم٦م ُمّقطمدة قمغم 

 حمؾ راسمٓم٦م اًمديـ، وهل صدًى ًمٚمٗمٙمر اًم٘مقُمل اًمذي ؾمٌؼ فمٝمقره ذم أورسم٤م.

ول ُمـ  دي٤من واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة»هذا اًمتٕمريػ ُمزي٩م ُمـ شمٕمريٗملم: ٕا )ص ش: اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم ٕا

ـ يمت٤مب 411 دي٤من واعمذاه»(، واًمث٤مين ُم  (.118)ص : ، ًمٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازمش٥م اًمٗمٙمري٦مأصقل اًمٗمرق وٕا

طمزب اًمٌٕم٨م: هق طمزب ىمقُمل قمٚمامين ي٘مقم قمغم صمالصم٦م ُم٤ٌمدئ اًمقطمدة واحلري٦م وآؿمؽمايمٞم٦م ويدقمق إمم ( 2)

 آٟم٘مالب اًمِم٤مُمؾ ذم اعمٗم٤مهٞمؿ وإومٙم٤مر واًمٕم٘م٤مئد واًم٘مٞمؿ ًمّمٝمره٤م وحتقيٚمٝم٤م إمم اعمذه٥م آؿمؽمايمل.

ات رؾم٤مًم٦م ظم٤مًمدة( ُم١مؾمًف ُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ وُمٕمف ص٤مطمٌف وزُمٞمٚمف ؿمٕم٤مر هذا احلزب )أُم٦م قمرسمٞم٦م واطمدة ذ

اًمٌٞمٓم٤مر، وىمد اٟمدُم٩م طمزب اًمٌٕم٨م ُمع احلزب اًمٕمرب آؿمؽمايمل اًمذي يم٤من ي٘مقده أيمرم احلقراين ذم 

، شطمزب اًمٌٕم٨م شم٤مرخيف وقم٘م٤مئده»طمزب واطمد أؾمٛمقه )طمزب اًمٌٕم٨م اًمٕمرب آؿمؽمايمل(.. ُمـ يمت٤مب 

 (.14، 9هـ: )ص 1411- ار اًمقـمـسمـ ٟم٤مس اًمٖم٤مُمدي، ـمٌٕمتف: د ًمٚمِمٞمخ ؾمٕمٞمد

اًمرأؾمامًمٞم٦م: ٟمٔم٤مم اىمتّم٤مدي ذو ومٚمًٗم٦م اضمتامقمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م ي٘مقم قمغم أؾم٤مس شمٜمٛمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمردي٦م ( 3)

واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمتقؾمًٕم٤م ذم ُمٗمٝمقم احلري٦م، يمؿ ذاق اًمٕم٤ممل ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم ويالت وٟمٙم٤ٌمت 

ؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من اعمق»ووٖمقط وشمدظمالت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م.. ُمـ يمت٤مب 

 (.231)ص ش: واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة

اًمتٖمري٥م: شمٞم٤مر يمٌػم ذو أسمٕم٤مد ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م.. يرُمل إمم صٌغ طمٞم٤مة إُمؿ سمٕم٤مُم٦م ( 4)

 = واعمًٚمٛملم سمخ٤مص٦م سم٤مًمٜمٛمط اًمٖمرب وضمٕمٚمٝمؿ أهى اًمتٌٕمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمحْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م.
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 ُجِٞمُٕمٝمؿ 
ِ
وُمـ يم٤من قمغم ؿم٤ميمِٚمتِٝمؿ هم٤مًم٥م ًمٌقؾِمٝمؿ اإِلؾْمالم، وًمِٙمـ وَه١ُمٓء

طَم٘مٞم٘متٝمؿ اًمتل شمٔمٝمره٤م ُم٘م٤مِّٓتؿ وطمقاَراِّتؿ وُأـمروطَم٤مِّتؿ وسمٕمض ُم١مًمَٗم٤مِِّتؿ، وُم٤م 

جيري ذم ده٤مًمٞمز اًمتَّآُمر وأروىم٦م اًمَٙمٞمد واعمٙمر وأىْمٌٞم٦م اًمٗم٤ًمد واإلوم٤ًمد، يمٚمُّٝم٤م ـم٤مومِح٦ٌم 

ٟمٗمًف واصٓمٌٖم٧م سمف روطمف، ومٙم٤مٟمقا  قمٚمٞمف وم١ماُد يُمؾ ُمٜمٝمؿ ِم٤م اٟمٓمقت قمٚمٞمف سمٍِميح ُم٤م

ُمٜم٤موم٘ملم وًمٙمـ سمزيٍّ قَمٍْماين، خي٤مًمِٓمقٟمٜم٤م ومٝمؿ سملم فمْٝمراٟمٞمٜم٤م ًمٙمـ أرواطمٝمؿ وأهقاءهؿ 

وقمُ٘مقهلؿ وأهداوَمٝمؿ وهم٤مَي٤مِِّتؿ ذم أودي٦م اًمْمالل وؿمٕم٤مب اًمٙمٗمر، ىمد ضَمٝمدوا ضمٝمدهؿ 

يـ قمـ واىمع ؿمٕمقِبؿ وسمٜمل ىمقُمٝمؿ، وصٌغ طمٞم٤مِّتؿ يٕم٦م وإىمّم٤مء اًمدِّ  ذم شمٜمحٞم٦م اًمنمَّ

.  سم٤معمٔمٝمر واًمًٚمقك اًمٖمربِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤م ٟمٔمٛمٝم٤م وأهداومٝم٤م ودقم٤مئٛمٝم٤م َّتدُمٝم٤م ُم١مؾم٤ًمت وطمريم٦م اًمتٖمري٥م هذه قم٤ٌمرة قمـ دقمقى يم٤مُمٚم٦م هل =

يمثػمة أمهٝم٤م: اًمتٜمّمػم ويًٛمقٟمف )اًمتٌِمػم وآؾمتنماق.. وىمد ىم٤مُم٧م هذه احلريم٦م أؾم٤مؾًم٤م يمٛمح٤موًم٦م 

ًمتٖمٞمػم اعمٗم٤مهٞمؿ ذم اًمٕم٤ممل اإِلؾْمالُمل، واًمٗمّمؾ سملم هذه إُم٦م وسملم ُم٤موٞمٝم٤م وىمٞمٛمٝم٤م واًمٕمٛمؾ قمغم 

ٌٝم٤مت طمقل اًمديـ واًمٚمٖم٦م واًمت٤مريخ وُمٕم٤ممل اًمٗمٙمر حتٓمٞمؿ هذه اًم٘مٞمؿ سم٤مًمتِمٙمٞمؽ ومٞمٝم٤م وإصم٤مرة اًمِم

 وُمٗم٤مهٞمؿ أراء واعمٕمت٘مدات ُجٞمًٕم٤م.

وُم٤م شمزال ُم١ماُمرة اًمتٖمري٥م ُمـ أظمٓمر اعم١ماُمرات اًمتل واضمٝم٧م اًمدقمقة اإِلؾْمالُمٞم٦م ظمالل اًم٘مرن 

اًمراسمع قمنم اهلجري وُم٤م شمزال آصم٤مره٤م ِمتدة إمم اًمٞمقم.. وشمرضمع هذه احلٛمٚم٦م إمم ٟمّمٞمح٦م ذاك 

قز )ًمقيس اًمت٤مؾمع( ُمٚمؽ ومرٟم٤ًم قمٜمدُم٤م ؾمجـ ذم اعمٜمّمقرة سمٕمد هزيٛم٦م ضمٞمقؿمف اًمّمٚمٞمٌل اًمٕمج

ظمالل احلٛمٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وسمٕمد ـمقل شم٠مُمؾ يمت٥م ُمذيمرة ظمٓمػمة أؿم٤مرت إًمٞمٝم٤م ُمراضمع قمديدة 

ُيدد ومٞمٝم٤م اعمقىمػ ُمـ اًمٕم٤ممل اإِلؾْمالُمل سمٕمد احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م.. وأؿم٤مر ًمقيس اًمت٤مؾمع ذم وصمٞم٘متف إمم 

اًمًٞمٓمرة قمغم اعمًٚمٛملم قمـ ـمريؼ احلرب واًم٘مقة وذًمؽ سم٥ًٌم قم٤مُمؾ اجلٝم٤مد ذم  ؾمٌٞمؾ إمم أٟمف ٓ

ًٓ ُمـ شمزيٞمػ قم٘مٞمدِّتؿ اًمراؾمخ٦م اًمتل حتٛمؾ  ؾمٌٞمؾ اهلل.. وأن اعمٕمريم٦م ُمع اعمًٚمٛملم جي٥م أن شمٌدأ أو

)ص ش: اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة»ـم٤مسمع اجلٝم٤مد واعم٘م٤موُم٦م.. وٓ سمد ُمـ اًمتٗمرىم٦م سملم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م. اٟمٔمر 

 (،143، 377، إؾمت٤مذ أٟمقر اجلٜمدي، دار آقمتّم٤مم: )ص شاًمّمحقة اإِلؾْمالُمٞم٦م»و (،145

 (.95، حمٛمد اًمٜم٤مس: )ص شاًمٕمٍماٟمٞمقن سملم ُمزاقمؿ اًمتجديد وُمٞم٤مديـ اًمتٖمري٥م»و
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ائٗم٦م وشمٌٕمٞم٦م احلَْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م أيٚم٦م ًمالوِٛمْحالل  ريمٌقا صٝمقة اعمدٟمٞم٦م اًمزَّ

يض سُمٜمٞم٤من طمتك صَدق ومٞمٝمؿ ىمقل اعمًتنمق  واًمزوال.. ومٙم٤مٟمقا ُمَٕم٤مِول هدم وُم٘مقِّ

٤ًٌم ُمٜمٝمؿ زقمٞمؿ اًمتٌِمػم زويٛمر  ؿم٤مشمكم أو  .{ېئ ېئېئ}ىمري

أن شمٖمزو اإِلؾْمالم وشمٙمنوا ؿَمقيمتف، وشم٘مْمقا قمغم اًمَٕم٘مٞمدة  إذا أَردشُمؿ: ىم٤مل ؿم٤مشمكم

٤مسم٘م٦م واًمالطم٘م٦م، واًمتل يم٤مٟم٧م اًم٥ًٌم إول  ًَّ اًمتل ىمْم٧م قمغم يمؾ اًمٕم٘م٤مئد اًم

واًمرئٞمس ٓقمتزاز اعمًُٚمٛملم وؿُمٛمقظِمٝمؿ وؾم٥ٌم ؾمٞم٤مَدِّتؿ وهمزوهؿ ًمٚمٕم٤ممل، قمٚمٞمٙمؿ أن 

ٝمقا ضُمٝمقديمؿ هذه إمم ٟمٗمقس اًمِم٤ٌمِب اعمًُٚمؿ وأن مُتٞمتق ذم  ٟمٗمًف روح آقمتزاز شمقضمِّ

ًمقهؿ قمـ ذًمؽ سمقاؾمٓم٦م ٟمنِم  سماَموٞمف وشم٤مرخيِف ويمت٤مسمف اًم٘مرآن، وقمٚمٞمٙمؿ أن حتقِّ

صم٘م٤مومتٙمؿ وشم٤مرخيٙمؿ وٟمنم روح اإلسم٤مطمٞم٦َّم، وشمقومػم قمقاُمؾ اهلدم اعمٕمٜمقي طمتك ًمق مل 

ٟمجد إٓ اعمٖمٗمٚمِلم واًمًذج واًمًٌٓم٤مء ًمٙمٗم٤مٟم٤م ذًمؽ: ٕن اًمِمجرة جي٥م أن يت٥ًٌم هل٤م 

 ..(1)سم٤مًم٘مٓمع أطمد أهمّم٤مهن٤م

ـْ أْٟمُٗمًٝمؿ وُمـ سملم : أُم٤م زويٛمر وم٘م٤مل جَي٥م شمٌِمػم اعمًٚمٛملم سمِقاؾمٓم٦م رؾمقل ُم

 .(2)ُصٗمقومٝمؿ ٕن اًمِمجرة جي٥م أن ي٘مٓمٕمٝم٤م أطمد أهمّم٤مهن٤م

 اعمٜم٤موم٘ملم قَمغم اظمتاِلف أضمٜم٤مؾِمِٝمؿ 
ِ
وإن ِم٤م ُرزئ سمف اًمٕم٤ممل اإِلؾْمالُمل أن َه١ُمٓء

ٝم٤مِّتؿ هؿ قمٚمَٞم٦ُم اًمَ٘مقم، ومُٝمؿ اعم تٜمٗمذون إقمالُمٞم٤ًّم وُهؿ اًمقزراء وشمٕمدد ُمذاهٌٝمؿ وشمقضمُّ

قمامء وطم٤مؿمٞم٦م إَُمَراء وقمٞم٦ٌم  ك اًمَ٘مرار طمٙمقُمٞم٤ًّم، هؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م ضُمالس اًمزُّ وُمالَّ

 رطمؿ اهلل. ٟمّمح اًمقضمٝم٤مء، إٓ ُم٤م

 ِمـ شمٚم٘مك صم٘م٤موَمَتف ودراؾَمَتف ذم سمالد اًمٖمرب، يٜمَٝمُؾ ُِمـ ُمًتٜم٘مِٕمٝمؿ 
ِ
وهم٤مًم٥م َه١ُمٓء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12)ص ش: آدم٤مه٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة»( 1)

د ذًمؽ اعم١ممتر ذم ُمٜمزل م وُمـ اًمٜمٙم٤مي٦م أن ُيٕم٘م1916ذم يمٚمٛم٦م أًم٘م٤مه٤م ذم ُم١ممتر اًم٘م٤مهرة ًمٚمتٌِمػم قم٤مم ( 2)

 (.13/175ش: )َمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإِلؾْمالُمٞم٦م»اًمزقمٞمؿ اعمًٚمؿ أمحد قمراب سمٕمد هزيٛمتف وٟمٗمٞمف.. ٟم٘ماًل قمـ 
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ب ومِٙمَرهؿ اعمٜمحِرف ويدقمق  إمم ُمٜمٝمجٝمؿ اًمْم٤مل، وم٢مذا قَم٤مدوا إمم أؾِمـ ويتنمَّ

ُذون شمقصٞم٤مِّتؿ ويًٕمقن ذم  دي٤مرهؿ وأوـم٤مهنؿ يم٤مٟمقا أوومٞم٤مء ٕؾمَٞم٤مِدهؿ اًمٖمرسمٞملم يٜمٗمِّ

   }حت٘مٞمؼ أهداومٝمؿ وُمٓم٤مُمٕمٝمؿ:  ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺

 .[14 ]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {      

ـم٤مئٗم٦م وٟمحَٚم٦ٍم وَُمذه٥م وـمري٘م٦م وومرىَم٦م َيًتؽم سم٤ِمإِلؾْمالم  إنِّ يمؾَّ : وظمالص٦م اًم٘مقل

 وُهق ذم طم٘مٞم٘متف ُمٕم٤مٍد ًمف حم٤مرب ٕهٚمف وَمٝمق ُُمٜم٤مومؼ َُمٕمُٚمقم اًمٜمٗم٤مق.
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 املطوب األًي

 املاكَافَوَْ ًاهنفاق

م( سمٛمديٜم٦م 1527م ـ 1469اعم٤ميمٞم٤مومٞمٚمٞم٦م ٟم٦ًٌم إمم ٟمٞمٙمقٓ ُمٞمٙم٤مومٞمكم، اعمقًمقد قم٤مم )

ـ وُمرص٦م ًمٚمتَّٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ذم ومٚمقرٟم٤ًم اإليٓم٤م ًَ ًمٞم٦م، وىمد أشم٤مح ًمف َووُٕمف آضمتاَِمقمل احل

َم٤مٓت خُمتٚمٗم٦م: ُمثؾ إدب واًمَ٘م٤مٟمقن واًمت٤َّمريخ واًمٗمٚمًٗم٦م، وىمد اؾمتٓم٤مع أن َيّمَؾ 

ل حُلُٙمقُم٦م ومٚمقرٟم٤ًم(، وىمد ُأوومِد ُمـ ىمٌِؾ احلُٙمقُم٦م ُِمثاًل  إمم ُمٜمّم٥م )اًمًٙمرشمػم إوَّ

ول إضمٜمٌٞم٦م، واؾمَتَٓم٤مع ظمالل هذه اًمٗمؽمة آـمِّالع قمغم هل٤م إمم اعمُدن اإليٓم٤مًمٞم٦م واًم دُّ

 ظَم٤ٌمي٤م احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وأهاره٤م قمـ ىمرب.

وأسمرُز وأؿْمٝمُر َُم٤ٌمدئ ُمٞمٙم٤مومٞمكم: )اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م(، وأصٌح ًم٘م٥م )أٟم٧م إٟم٤ًمن 

ٞمّؾ ُمٞمٙم٤مومٞمكم( ُيٓمٚمؼ قمغم يمؾ ُمـ شمٌٜمَّك هذا اعمٌدأ أو  قمٛمؾ سمف، وقمٚمٞمِف وم٢منّ َّ  اهلدف اًمٜمٌَّ

ٌؾ اًمتل حت٘م٘مف ُمٝمام يم٤مٟم٧م ىم٤مؾمٞم٦م  ًُّ اًم٤ًمُمل يْمٗمل صَٗم٦م اعمنَموقِمٞم٦َّم جلٛمٞمع اًمقؾم٤مئؾ واًم

ٕم٦م ًمتح٘مٞمؼ اهلدف، وإٟمَّام إمم  فم٤معم٦م، ومٛمٞمٙم٤مومٞمكم ٓ أو يٜمٔمر عمدى أظمالىمٞم٦م اًمقؾِمٞمٚم٦م اعمتٌَّ

ُمدى ُمالئٛم٦م اًمقؾِمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ اهلدف، )وم٤مًمٖم٤مي٦م قمٜمده شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م(، يم٤من َهذا اعمٌدأ هق 

ك )إُمػم(، واًمذي هق اًمريمٞمز ة اًمذي اؾمتٜمد قمٚمٞمِف ذم أهمٚم٥م ٟمّم٤مئِحِف ذم يمت٤مسمف اعمًٛمَّ

 َمٛمققم٦م ُمـ إومَٙم٤مِر واًمتَّج٤مرب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وؿَّ إًمٞمٝم٤م قمدًدا ُمـ اًمٜمّم٤مئح ًمٚمح٤ميمؿ.

ومآراؤه ذِم شَمؼميِر اًمَقؾم٤مئؾ اعُمٜم٤مومَٞم٦م ًمٗمَْم٤مئؾ إظْمالِق شَمدور طمقل اًمًٞم٤مؾَم٦م وأظمالِق 

ٚمٓم٦م،  ًُّ ق واًمٖمرب َِبذا احل٤ميمؿ وَذوي اًم وىمد أظمذ ُُمٕمٔمؿ أرسم٤مب اًمًٞم٤مؾَم٦م ذم اًمنمَّ

آدم٤مه اعمٞمٙم٤مومٞمكم وومَؼ أىْمَم ُصقِره اعمٜمحروم٦م: وًمذا يم٤من ُمـ أهؿ صٗم٤مت إُمػم 

احل٤َميمؿ ذم ٟمٔمر ُمٞمٙم٤مومٞمكم ُمـ ٟم٤مطِمَٞم٦م إظمالق أن يتٕمٚمَّؿ يمٞمػ يتخٚمََّص ُِمـ قمٝمقده  أو

 .(1)ل اًم٘مقة قمٜمد اًميورةووقمقده إن يم٤مٟم٧م قمًٌئ٤م قمٚمٞمف، وقمدم اًمؽمدد ذم اؾمتٕمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قمغم اإلٟمؽمٟم٧م.ش ُمٚمت٘مك اًمٕم٘مٞمدة واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة»ضمزء ُمـ سمح٨م ذم ُمقىمع ( 1)
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وهٜم٤م وىْمَٗم٦م، أٓ وهل أن اًمٜمِّٗم٤مق ىم٤مئٌؿ قمغم اًمٙمذب ذم احلدي٨م، وٟم٘مض اًمٕمٝمد، 

 وظمٗمر اعمٞمث٤مق وٟمحق ذًمؽ.

ػم اعمَٜمٓمِ٘مل هلَذا اًمرأي  ًِ ـْ ًَمف َُمزقم٦م ُِمـ قَم٘مؾ قمـ اًمتَّٗم وإٟمف ًمٞمت٤ًمءل يمؾ ُم

ٟمٞم٤م يًتٓمِ  واًمِذي ٓ (،اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م)اعمُٜمحرف واعمٌدأ اعمٜمحؾ:  ٞمع إْٟم٤ًمن ذم اًمدُّ

ذوذ اًمٗمٙمريُّ واًمٜمَّٗمز. ٌَٚمف قمغم إـمالىمف، ُمْٝماَم سمٚمٖم٧م سمف اجلِريَٛم٦م وُمٝمام سمٚمغ سمف اًمِمُّ  أن ي٘م

٦م ُمٓم٤مًم٥ٌم َٟمٗمًٞم٦م  ُِمـ اعَمٕمروف ذم احلَٞم٤مة أنَّ ًمُٙمؾِّ إٟم٤ًمن وًمٙمؾ ََمٛمققم٦م سمنِميَّ

ُمـ  ٓمٚم٥م ُمـ ُمٓم٤مًم٥م اًمٜمَّٗمس وطم٤مضم٦مُمسُمدَّ ًمِتح٘مٞمؼ أي  وطم٤مضم٤مت ضمًدي٦م، وأٟمف ٓ

٦م  ٤مذ وؾمٞمٚم٦م إمم ذًمؽ، ومٝمؾ َيّمحُّ ذم قم٘مؾ إٟم٤ًمن قم٤مىمؾ اَّت٤مذ أيَّ طم٤مضَم٤مت اجلًد ُمـ اَّتِّ

 .؟وؾمٞمٚم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ُمْٝماَم يم٤من ؿم٠مهن٤م قمٔمٞماًم، ٕي٦َّم طم٤مضم٦م ُمْٝماَم يم٤من ؿم٠مهن٤م طم٘مػًما شم٤مومًٝم٤م

ج صٖم٤مر اًمٕم٘مقل أو اعُمجرُمقن آراء ُِمٙمٞم٤مومٞمكم هِذه اًمتِل شم٘مقل: )إن  وطمٞمٜمام يروِّ

اًمقؾمٞمٚم٦م(، وَيَدقُمقَن هذا اًمٙمالم َيًػم قمغم إـمالىمف دون ىمٞمقد اعمَٜمٓمؼ  اًمٖم٤مي٦م شمؼمر

ومقا ذم طمٞم٤مِّتؿ شمٍمف  اًمًٚمٞمؿ واحلؼ اًمث٤مسم٧م، واًمٗمْمٞمٚم٦م اعمُثغم، وم٢مهنؿ ٓ سُمدَّ أن يتٍمَّ

يٙمقٟمقا ؿمٞم٤مـملم َمرُملم خي٤مدقمقن اًمٜم٤مس ِبذه أراء اًمتل يٓمٚم٘مقن  اعمج٤مٟملم أو

ٗمٕمٚمقا يمؾَّ ضمريٛم٦م دون أن ُيًٛمٞمٝمؿ اًمٜم٤مُس قمٚمٞمٝم٤م زوًرا وشمزيٞمًٗم٤م اؾمؿ )ٟمٔمري٦م(: ًمٞم

٦م ُمٞمٙم٤مومٞمكم. َمرُملم، ًم٘مد ؾَمؽموا أٟمٗمًٝمؿ اعمجرُم٦م سمٓمالء ُم٤م  أؾمٛمقه ٟمٔمريَّ

ا أظَمػ  ٦ٌَم وُمْمحٙم٦م ضمدًّ ٌَدهل قمٜمْد ذًمِؽ أن شمٌدو ًمٜم٤َم أُمثِٚم٦م شَمٓمٌٞمِ٘مٞم٦َّم هَمري إٟمف ُمـ اًم

 جيري داظمؾ ُمًتِمٗمٞم٤مت إُمراض اًمٕم٘مٚمٞم٦م. ُمٜمٝم٤م ُم٤م

 :يٙمقن ُمـ اعمًتٖمرب ة اعمٙمٞم٤مومٞمٚمٞم٦م أن ٓإٟمف يٚمزم ُمـ شمٕمٛمٞمؿ اًمٗمٙمر
أن ُيرق اعمِٙمٞم٤مومٞمكم َمٛمققَم٦م ُِمـ أوَراق اًمٜمَّ٘مد ذات إرىم٤مم اًمٕم٤مًمٞم٦م، واًم٘مٞمٛم٦م  ( أ

ومِٜمج٤مًٟم٤م ُمـ اًم٘مٝمقة ومَٖم٤ميتف  ُيّمٚمح ومٞمِف يم٠مؾًم٤م ُمـ اًمِم٤مي، أو اًمٙمٌػمة، ًمٞمٖمكم قمَٚمٞمٝم٤م ُم٤م

ٜم٘مدي٦م اًمٙمٌػمة، اًم٘مٝمقة، شمؼمر ًمف وؾِمٞمٚم٦م إطمراق إوراق اًم اًمتل هل ذب اًمِم٤مي أو
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 ي٤ًموي سمْمٕم٦م ومٚمقس. وظم٤ًمرة إًمقف ُم٘م٤مسمؾ ذاب ٓ

يرى اعمِٙمٞم٤مومٞمٚمٞمقن ُم٤مٟمًٕم٤م ُمـ إًمَ٘م٤مء خمٓمقـم٤مت  ويٚمزم ُمـ هذا اعمَذه٥ِم أن ٓ ( ب

قمٚمٛمٞم٦َّم قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مدرة ذم هنر يمٌػم ًمِتٙمقن سمٛمث٤مسم٦م ضِمن ُم١مىم٧م شمٕمؼم قمٚمٞمف ضمٞمقش 

ئر اعمٜمجزات اًمٕمٚمِٛمٞم٦َّم اًمٖمزاة، وًمٞمس ُمـ اعمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ أن َّتن اإلٟم٤ًمٟمِٞم٦َّم ذظم٤م

ُر اًمقؾمٞمٚم٦م.  واًمٗمٙمري٦م احلْم٤مري٦م اًمتل ظمٚمَٗمْتٝم٤م اًم٘مرون إومم، وم٤مًمٖم٤مي٦م قمٜمدهؿ شمؼمِّ

يروا ُم٤مٟمًٕم٤م ُمـ دمقيع إًمقِف ُِمـ اًمٌنم وَهىم٦م ظمػماِّتؿ: ًمٞمًَتٛمتِع  ج( وأن ٓ

 َمرم واطمٌد سمِٛمٔم٤مهر اًمؽمف واًمروم٤مهٞم٦م، وم٤مًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م.
ُمـ أن ُْيِرق إٟم٤ًمن ُمديٜم٦َم يم٤مُمٚم٦م ًمٞمتٛمتع سمُٛمِم٤مهدة هلٞم٥م يروا ُم٤مٟمًٕم٤م  وأن ٓ( د

ٟم٤مر قمٔمٛمك قمـ سمْٕمد، صمؿ ُيديـ ِب٤م سمرءاء ويٕم٤مىمٌٝمؿ ِبذه اجلريٛم٦م اًمٜمٙمراء، يمام ومٕمؾ 

 )ٟمػمون( إُمؼماـمقر ُروُم٤م.

٦ٌَِم اعُمّم٤مرقم٦م وطمًِم٤م و٤مرًي٤م ضم٤مئًٕم٤م وإٟم٤ًمًٟم٤م سمريًئ٤م ًمٞمَتٛمتع ه ( وأن ي٘مذف إمم طمٚم

ام وُمٍمع اعمٖمٚمقب، وىمد ُم٤مرؾم٧م روُم٤م ذم أوج ؾمٚمٓم٤من سمُٛمِم٤مهدة فَمٗمر اًمَٖم٤مًم٥م ُمٜمٝمُ 

 إُمؼماـمقريتٝم٤م ُمـ ذًمؽ اًمٌمء اًمٙمثػم.

ر  ًٓ ًمدى اعمٙمٞم٤مومٞمٚمٞملم: ٕنَّ اًمَٖم٤مي٦م شمؼمِّ يمؾ هذا وٟمٔم٤مِئره َيٜمٌِٖمل أن يُٙمقن ُم٘مٌق

وم٢مذا يم٤مٟم٧م  ؟اإلضْمراُمٞم٦م وؾم٤مئٌؾ ًمِٖم٤مي٤مت اًمَقؾمٞمٚم٦م أًمٞم٧ًم َهذه إقمامل اجُلٜمقٟمٞم٦م أو

٦م وؾِمٞمٚم٦م دون ىمٞمد أواًمَٖم٤مي٤مت ُمٓمٚمً٘م٤م شمؼم ذط، ومام أضْمَدر اعمٙمٞم٤مومٞمكم اًمذي ي٠مظُمذ  ر أيَّ

 .(1)ِبذه اًمِٗمٙمرة اًمَٗم٤مؾمدة أن يٜمحدر إمم أدٟمك ُمرشم٦ٌٍم ُيٛمٙمـ أن شمتّمقر ذم اًمقضمقد

ؾ يَمالم ُمٞمٙم٤مومٞمكم ذم َُمقاوع ُمـ يمت٤مسمِف إُمػم، ٓ ؽُّ ذِم يمقٟمف  إن َُمـ شم٠مُمَّ خُي٤مجلف اًمِمَّ

ن أن َيٙمقن ُمٜم٤مومً٘م٤م، وًمٙمـ سم٤مطمؽماومٞم٦م قم٤مًمَٞم٦م وده٤مء يدقمق يمؾ أُمػٍم وطَم٤ميمؿ وذي ؾمٚمٓم٤م

 :يٗمتْمح أُم٤مم اجلامهػم وُدوٟمؽ سمٕمض ؿمقاهد قمٛمٞمؼ طمتك ٓ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.( 1)
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وري أن يتَّّمػ إُمػم طم٘مٞمَ٘م٦ًم سمٙمؾ اًمَٗمْم٤مئؾ، وًمٙمـ ُمـ  ًمٞمس ُمـ اًميَّ

وري أن ُيذاع قمٜمف آشمّم٤مف ِب٤م، وإين أضْمن وم٠مىمقل إن آشمِّّم٤مف سمٙمؾِّ شمٚمؽ  اًميَّ

اًمٔمٝمقر سم٤مًمتحكم ِب٤م ٟم٤مومع، إٟمَّف ُمـ اخلػم ًمؽ أن شمٔمٝمر سم٤مًمتَّ٘مقى  اًمٗمَْم٤مئؾ ظمٓمر، وًمٙمـ

٤مٟمٞم٦م واًمديـ واإلظْمالص وأن شمٙمقن ذم اًمقاىمع يمذًمؽ، وًمٙمـ  ًَ وإُم٤مَٟم٦م وطُم٥م اإلْٟم

ٗم٤مت إظمرى يم٤من  ٌَٖمل أن شمٙمقن ُُمتٜمًٌٝم٤م سمحٞم٨ُم إذا اْوُٓمررت ًمٚمتحقل إمَم اًمّمِّ َيٜم

٦م، ويٜمٌٖمل اًمِٕمٚمؿ سم٠منَّ إُِمػم ُيٛمٙمٜمف ِم٤مَرؾم٦م يمؾ  ؾِمٞمَّام احلدي٨م ٓ  ٓذًمؽ دوَن ُمَِم٘مَّ

شمٚمؽ اخِلالل اعمقصقوم٦م سم٤محلًـ ًمدى اًمرضم٤مل، ٕٟمف يٙمقن ذم أهمٚم٥م إطمٞم٤من ُمْمٓمًرا 

 ًمالطمتٗم٤مظ سم٤معمٚمؽ، ومٞمْٕمَٛمؾ ودَّ اإليامن واإلطم٤ًمن واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمديـ.

 :ًٞق١ُٝ تعايِٝ َانٝاف 

وُمع ذًمؽ وم٘مد اقمُتؼم  ؟ٞم٤مومكمأرأي٧م أُي٤م اًم٘م٤مرئ ُم٘مدار اًمديـ وإظْمالِق ذم َٟمٔمر ُم٤ميم

ٞم٤مؾم٦ِم واحلُٙمؿ، واقمتؼم ُم٤ميمٞم٤مومكم أٟمَّف روَمع  ًِّ يمت٤مسمف )إُمػم( أقمَٔمؿ يمِت٤مب ذم وَمٚمًَٗم٦م اًم

اًمًت٤مر قمـ أؾمقار ِصٜم٤مقَم٦م احلٙمؿ اًمدىمٞم٘م٦م، وأٟمف وَوع قمٚماًم ضمديًدا سمحَذاومػمِه ُهق قمٚمؿ 

ٞم٤مؾم٦م، وصػمَّ صٜمْٕم٦م احلُٙمؿ اًمّمَّ  ًِّ ٕم٦ٌم اعمِراس قمٛمٚمٞم٦َّم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٕمَٛمٚمِٞم٦م طمؾ ذم أًمٖم٤مز اًم

 يمٕمٛمٚمٞم٤مت اجلؼم اًمًٌٞمط، وهمذى سمآرائِف وطمَٙمِٛمف ٟمٗمقس ُجٞمع أسمَٓم٤مل اًمت٤مريخ احلدي٨م.

 Machiavlismواؿمتؼَّ ُِمـ اؾمٛمف ُمذه٥م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م ؾمٛمك ُم٤ميمٞم٤مومٚمزم 

ه٤مء اعم٘مروٟملم سم٤مٕصمرة  يتْمٛمـ ُم٤ٌمدئف اًمتِل شَمرشمٙمز قمغم يمؾ قمٛمٍؾ ىم٤مِئؿ قمغم اخل٨ٌم واًمدَّ

يم٤مدوا قمغم أنَّ ًَم٘م٥م  طمًـ اًمقاؾمٓم٦م، وىمد اضمتٛمع اعُم١مرظُمقن أو وشم٘مديؿ اًمٖم٤مي٦م قمغم

َي٘مػ سمِف  ُم٤ميمٞم٤مومٚم٧ًم أْصٌح قمٚماًم قَمغم يمؾ ؾمٞم٤مد ؿمديد ىَمقي اًمٕم٘مؾ واًم٘مٚم٥م، ٓ

 .(1)هٞم٦ٌم اهلل دون اىمؽماف أومْمع أصم٤مم ًمٌٚمقغ اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٗم٦م أو اًمنمف أو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.( 1)
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٤مب َُمرِوٝم٤م، وأن ًم٘مد دومع ُم٤ميمٞم٤مومكم اًمُ٘مٚمقب اعمَريْم٦م إمَم أن شَمًتْٖمِرق ذم أؾمٌ

ٚمٓم٤من، وسمٕمد أن يم٤من  ًُّ شمًدر ذم همٚمقائٝم٤م وأهقائٝم٤م، وضمٕمٚمَٝم٤م َوحٞم٦ًَّم ًمِِمٝمقة احُلٙمؿ واًم

٤مم وِرضم٤مل اًمًٞم٤مؾم٦م َيٛمُِمقن ذم اًمٜمِّٗم٤مق واًمَٙمذب ُمِمٞم٦م احلِذِر اعُمؽمىم٥ِّم اًمَقضمِؾ،  احلُٙمَّ

يـ واًم٘م٤مٟمقن، إذا ِبؿ جيدون ُِمـ ُم٤ميم ٝمؿ ظم٤مرضملم قمـ طمُدود اًمدِّ ًَ ٞم٤مومكم ويٕمتؼمون أٟمُٗم

يـ أو ٌُٕمد قمـ اًمٜمِّٗم٤مق سم٤مؾْمؿ اًمدِّ اخلُُٚمؼ احَلًـ وهٌؿ  احلْٙمِؿ أو ُُمرؿمًدا يٕمٚمِّٛمٝمؿ أنَّ اًم

دام أُمر اعمٚمؽ ي٘متيض ذًمؽ، ويم٠من شمٕم٤مًمٞمٛمف يم٤مٟم٧م رىْمَٞم٦م ُمـ  يمٞم٤مؾم٦م ومٞمف، ُم٤م ومحٌؼ ٓ

٧م أطمد أهمالق ضمٝمٜمؿ وم٤مٟمٗمتح سمٛمًٝم٤م أًمقف ُمـ أسمقاب اًمرضمس،  ًَّ رىمك إسمٚمٞمس، ُم

٤م  قمد هَلٞمٌٝم٤م قمغم وح٤مي٤م اًمٌنم.يٗمقر َٟمتٜمُٝم٤م ويّمَّ

ِّ ـمققًم٤م ًمِمٝمقة ضم٤محِم٦م شم٠مظمذ سمِخٜم٤مق  وومرٌق واؾمع أْن يرشمٙم٥َم اًمنمَّ سم٤مؾمِؿ اًمنمَّ

٤م ٓ ق أن َيٗمٕمؾ طم٘مًّ إصْمؿ ومٞمف، ويدظمؾ اًمِٖمش قَمغم  ص٤مطمٌٝم٤م، وسملَم أن يرشَمٙمٌف وُهق يتَِمدَّ

ف ومٞمْخَدقمٝم٤م ويقمهٝم٤م أنَّ َُم٤م ًِ  .(1)وطمدة ذيم٤مئف يٗمٕمٚمف يمٞم٤مؾَم٦م شمتَّٗمؼ َُمع اشم٤ًِّمع قمٚمٛمف ٟمٗم

 ٟاملانٝاف١ًٝٝ َبذأ ٜٗٛد: 

ُمـ أهؿ ريم٤مئز اًمٞمٝمقد ذم حت٘مٞمِؼ ُُمراداِِّتؿ وَٟمٞمِؾ َُمٓم٤مُمٕمٝمؿ، اقمتامُدهؿ قمغم ُمٌدأ 

ؿ ؿمٕم٥م اهلل اعمخت٤مر،  د هذا اعمٕمٜمك ذم طمٞم٤مِّتؿ إيامهُنؿ سم٠مهنَّ )اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م(، وأيمَّ

ٌَنم ٞمقن، يتٕم٤مُمٚمقَن َُمع همػمهؿ ُمـ اًم سمٛمٕم٤ميػم ُمزَدوضَم٦م وأظمالىمٞم٤مت  وأنَّ همػمهؿ أُمِّ

ٓ اًمتزام سمٛمقاصمٞمؼ:  ﮹  }ُُمِمٞمٜم٦م، ومال ووم٤مء سمٕمٝمقد و ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳

 .[75 ]ؾمقرة آل قمٛمران: {﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

ؾ ؿمٞمًئ٤م ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمتٚمٛمقد ًمدُيؿ َوضمد أهن٤م شمدقمق اًمٞمٝمقد إمم اًمٜمٗم٤مق ُمـ  وُمـ شم٠مُمَّ

 :شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م( ومٛمـ ذًمؽظمالل سمقاسم٦م )اًمٖم٤مي٦م 
ه قمغم  ح ًمٚمٞمٝمقِدي أن جُي٤مُمؾ إضمٜمٌل فم٤مهًرا ًمٞمت٘مل ذَّ أ(. ضم٤مَء ذم اًمتَّٚمٛمقد: ُمٍمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمـ قمكم ؾم٤ممل. (، إلسمراهٞمؿ27ـ  25)ص ش: طاهلل  اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم قمٝمد رؾمقل»( 1)
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 .(1)أن ئمٛمر ًمف اًمنم وإذى

ظِمداع اًمقصمٜمٞملم سم٢مدقم٤مئف أٟمف  ب(. وضم٤مء ذم اًمتٚمٛمقد أيًْم٤م: إذا اؾْمتٓم٤مع ُيقِدي ُم٤م

٤ٌَّمد اًمٜمجقم ُمًٛمقح ًمف أن يٗمٕمؾ ذًمؽ  .(2)ُمـ قم

ذم اًمتٚمٛمقد أيًْم٤م: جيقز ًمٚمٞمٝمقدي أن َُيٚمػ يٛمٞمٜم٤ًم يم٤مذسم٦م، وظم٤مص٦م ذم  ج(. وضم٤مء

 ..(3)ُمٕم٤مُمٚمتف ُمع سم٤مىمل اًمِمٕمقب

٤مد ذم  سمؾ إن اًمٞمٝمقد ذم ؾَمٌٞمؾ ؾَمٞمٓمرِِّتؿ قمغم اًمَٕم٤ممل ٓ ًَ ُدون ذم اإلوم ي٤ٌمًمقن وٓ يؽمدَّ

ؾ، وإؿْمٕم٤مل احلروب، ودقمؿ ُمٜمَٔمَّامِت اًمتَّخري٥م  إرض سم٢مهالك احلَرث واًمٜمًَّ

ٞمٓمرة قمغم اإلقمالم سم٨ٌِمِّ يُمؾ وُج٤مقم٤مت  ًَّ اًم٘مالىمؾ، وشَمدُمػم اىمتّم٤مدي٤مت اًمدوِل، واًم

ٕمقب وُمّم٤محلٝم٤م  ض ًمألظمالق واًم٘مٞمؿ، همػم آِبلم سمٛم٘مدرات اًمِمُّ ُم٤م هق ُم٘مقِّ

دي اًمٕم٤ممل وحمريمل  ًِ وُمٙمت٤ًٌمِّت٤م، ي٘مقل أوؾمٙم٤مر ًمٞمٗمل: )ٟمحـ اًمٞمٝمقد ًمًٜم٤م إٓ ُُمٗم

، اًمٗمتـ ومٞمف وضمالديف(، وي٘مقل ُمقريس صٛمقيؾ: )ٟمحـ اًمٞمٝمق
ٍ
رون ًمُٙمؾِّ رء د اعمدُمِّ

ُمرون ًمألسمد(  .(4)وًمًقف ٟمٌ٘مك ُمدَّ

]ؾمقرة  {ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث}وصدق اهلل: 

دُمٞم٥م قمغم هذا شمقصٞم٤مت ُم١ممتر سمٚمٖمراد  ؟! وُم٤م هدومٝمؿ؟هم٤ميتٝمؿ ُم٤م. [64 اعم٤مئدة:

ك سم٠مٟمٜم٤م ٟمحـ اعم٤مؾُم : م وُمٜمٝم٤م1992اعم٤مؾمقين قم٤مم  ًَ يـ.. )جي٥م أٓ َٟمٜم قٟمٞملم أقمداء اًمدِّ

 .(5)وىم٤مًمقا: ؾمتحؾ اعم٤َمؾمقٟمٞم٦م حمؾ إدي٤من وحم٤مومٚمٝم٤م ؾَمت٘مقم ُم٘م٤مم اعمٕم٤مسمد(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.81)ص ش: ضمذور اًمٌالء»اهلل اًمتؾ،  قمٌد( 1)

 (.133)ص ش: ومْمح اًمتٚمٛمقد»آي ب سمراٟم٤ميتس، ( 2)

اًمٜمٗم٤مق قمٜمد »(، وعمزيد اـمالع ومٚمػماضمع ُمٌح٨م 77)ص ش: إهائٞمؾ واًمتٚمٛمقد»إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ، ( 3)

 (.1/338ُمـ رؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم )ش اًمٞمٝمقد

 (.393ـ  2/392ش: )ىمدؾم٤مهوا»( 4)

 (.237ش: )ُمٙم٤ميد ُيقدي٦م»( 5)



  
163 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
٤ًٌم سمٕمد هذا يمٞمػ ٟمٓمٛمع ذم َم٤موَرة إهائٞمؾ سمًالٍم، أو ٟمثُؼ ذم وقمد  ومٞم٤م قمج

ـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ:  أو ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی }قَمٝمد هل٤م وهؿ ُم

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جتحت 

 .[76 ]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {خت مت

وُمـ يم٤من ًمف أدٟمك شَمتٌع َيًػم عم٤م قمٚمٞمف طم٤مُل اًمِٗمرق واعمذاه٥م واًمٓمَّقائػ اًمتل 

طَم٤مدت قمـ ُمٜمَٝم٩م اهلل شمٕم٤ممم، جيد أن هذا اعمًََٚمؽ يٙم٤مد يٙمقن ريِمٞمزة ُِمـ ريم٤مئِزه٤م 

٦م ُمـ وؾَم٤مئٚمٝم٤م، ودوَٟمؽ أُمثٚم٦م ًَ ده. َووؾمٞمٚم٦م رئٞم  قمجغم شمْث٧ٌِم ذًمؽ وشم١ميمِّ
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 املطوب اهثانُ

 اهػٌَعَْ احلٌساء

ٞمققمٞملم ُِمـ أضمؾ اًمُقصقل ٕهداومٝمؿ، َيًتحٚمُّقن يمؾَّ حمرم، ويرشمٙمٌقن يمؾ  إنَّ اًمِمُّ

قُمقن قمـ ومٕمؾ يمؾِّ ىَمٌٞمح: ؾمٗمًٙم٤م ًمٚمدُم٤مء، وطمّمًدا ًمألرواح،  ٟمِ٘مٞمَّم٦م، وٓ يتقرَّ

٤ًٌم ُمـ ُم٤ٌمدئٝمؿ اعم٘مدؾم٦م: )اًمٖم٤مي٦م ويمٜمٔمرائٝمؿ إروسمٞملم أسمٜم٤مء ُمقروث صم٘م٤م ذم واطِمٍد شمْ٘مري

ٞمققمٞم٦م ُمقوع اًمتٜمِٗمٞمِذ ي٘مقل: إن هالك  شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م(، وَمٝم٤م هق ًمٞمٜملم اًمذي ووع اًمِمُّ

 .(1)صَمالصم٦م أرسم٤مع اًمٕم٤ممل ًَمٞمس سمٌمء، إٟمَّام اًمٌمء اهل٤ممُّ ُهق أن يّمٌح اًمرسمع اًم٤ٌَمىمل ؿمٞمققمٞم٤ًّم

اًمثقرة وسمٕمَدَه٤م، ويمذًمؽ ذم اًمّملم وسم٤مًمٗمٕمؾ ـُمٌ٘م٧م هذه اًم٘م٤مقمدة ذم روؾمٞم٤م أي٤مم 

ٌَنم، ومٗمل ومؽمة طمٙمؿ دام  قم٤مًُم٤م يم٤من زقماَمؤه  74وهمػمه٤م: طمٞم٨م أسمٞمدت اعماليلم ُمـ اًم

ًمٞمٜملم وؾمت٤مًملم وُم٤مًمٞمٜمٙمقف وظمروشمِمقف.. إمم أنَّ طَمٙمؿ آظمرهؿ همقرسم٤مشمِمقف، 

ضمرى ذسمح أٓف ُمـ أهؾ احلٙمؿ اًمٓم٤َّمُمٕملم واًمٓم٤محملم، يمام شمؿ ذسمح مخ٦ًم ُماليلم 

ْهٚمِٞم٦م، صمؿ ذسمح طمقازم قمنَمة َُماليلم ذم قمٛمٚمٞم٦م شمّمِٗمَٞم٤مت ؾمت٤مًمٞمٜمٞم٦م داظمٚمٞم٦م ذم ذم طَمرب أ

اًمثَّالصمٞمٜم٤مت، صمؿ ُذسمح ِوٕمػ هذا اًمٕمدد ذم احلَرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمِٞم٦م، صمؿ طُمِّمدت أرواح 

٤مح  ٗمَّ ًَّ أٓف ذم أومٖم٤مٟمًت٤من، وَمٙم٤مٟم٧م طمّمٞمٚم٦م طمٙمؿ هذا احلزب اًمٖم٤مؿِمؿ اًمدُمقي اًم

ًم٧م  ىُمراسم٦م إرسمٕملم ُمٚمٞمقن ذم ُمقت ٗمٞم٦َّم حَتقَّ ًُّ ٦م شمٕم همػم ـمٌٞمِٕمل، وذم شمداسمػم اؾمتٌداِديَّ

٤م ضمرائٛمٝمؿ ذم اجلٛمٝمقري٤مت .(2)ُمٕمٝم٤م اعم٤ًمضمد واًمٙمٜم٤مئس إمم زرائ٥م ًمٚمخٜم٤مزير . أُمَّ

 اإِلؾْمالُمٞم٦م وَمٌمٌء َيٗمقق اًمقصػ وشمت٘مٓمع ًمف ٟمٞم٤مط اًم٘مٚم٥م.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، قمكم أدهؿ.25)ص ش: طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمققمٞم٦م»يٜمٔمر ( 1)

(، ُمع شمٍمف يًػم، ُمع إن سمٕمض اعمّم٤مدر شمِمػم أن اًمثقرة اًمِمٞمققمٞم٦م 43/116ش: )َمٚم٦م اًمٌٞم٤من»( 2)

 ُمٚمٞمقن ُمـ اًمٌنم. 61ىم٤مُم٧م قمغم اٟم٘م٤مض 
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ٞمققمٞملم ُمٕمؼًما قَمـ إظمالق: إنَّ إظمالق اًمتل ٟم١مُمـ  ي٘مقل إٟمجٚمز أطَمُد يِم٤ٌمر اًمِمُّ

َِب٤م ِهل يمؾ قَمٛمٍؾ ي١مدي إمم اْٟمتِّم٤مر ُم٤ٌمدئٜم٤م َُمٝمام يَم٤من هذا اًمٕمٛمؾ ُمٜم٤مومًٞم٤م ًمألظمالق 

 .(1)اعمٕمٛمقل ِب٤م

س سمَِمتَّك ُضوب  ٞمققمل احلؼ أْن يتٛمرَّ وي٘مقل ًمٞمٜملم: جَي٥م قمغم اعمٜم٤موؾ اًمِمُّ

ٞمققمٞم٦َّم ي٤ٌمرك يمؾ وؾمٞمٚم٦م حت٘مؼ  اخلداع واًمٖمش واًمتْمٚمٞمؾ، وم٤مًمٙمِٗم٤مح ُمـ أضمؾ اًمِمُّ

ويُ٘مقل أيًْم٤م: إذا مل يُٙمـ اعمٜم٤مِوُؾ اًمِمٞمققِمل ىم٤مدًرا قمغم أن يٖمػمِّ أظمالىمف  .(2)اًمِمٞمققمٞم٦م

وؾمٚمقيمف وومً٘م٤م ًمٚمٔمروف، ُمٝمام شمٓمٚم٥َّم ذًمؽ ُمـ يمذب وشمْمٚمٞمؾ وظمداع، وم٢مٟمف 

٤م طم٘مٞم٘مٞم٤ًّم ًمـ  .(3)يٙمقن ُمٜم٤مواًل صمقريًّ

 
 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حٛمد ىمٓم٥م.(، عم311)ص ش: ُمذاه٥م ومٙمري٦م ُمٕم٤مسة»يٜمٔمر ( 1)

 (.311اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )ص ( 2)

 (.311اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )ص ( 3)
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 املطوب اهثاهث

 االضتعٌاز اهػسبُ

ف اًمّش ّ ِه٤مب وطمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين آؾْم  ؿَمٕم٥م قَمغم  تِٕمامر: سم٠مٟمف اؾمتٞمالء َدوًَم٦م أوقمرَّ

دوًم٦م أظمرى وؿَمٕم٥م آظمر: ًمٜمَٝم٥م صَمرواشمِف وشَمًخػم ـم٤مىم٤مت أومراِده، ًمٚمٕمٛمؾ قمغم 

 .(1)اؾمتثامر ُمراوم٘مف اعمختٚمٗم٦م

ََّتتٚمػ قمـ سَمٕمْمٝم٤م إٓ  وهذا اًمتٕمريػ يِمٛمؾ أٟمقاع خُمتٚمَِٗم٦م ُمـ آؾمتٕمامر ٓ

أظْمرى حت٧م  ن شَمْمع دوًم٦م ُم٤مسم٤مٕؾْماَمء وسمٕمض إؿمٙم٤مل، ومٛمـ أؿْمٙم٤مل آؾمتٕمامر أ

ة َهذه اًمدوًم٦م ووٕمػ  مَح٤ميتٝم٤م وإذاومٝم٤م، وشمًٚمٌٝم٤م ُمـ طمريتِٝم٤م سمِ٘مدر ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع ىمقَّ

شمٚمؽ، وذم إهمٚم٥م يٙمقن ًمٚمدوًَم٦م اعمحٛمٞم٦َّم ؿمٌف ؾمٞم٤مدة داظمٚمِٞم٦َّم يامرؾمٝم٤م طمٙم٤مم وـمٜمٞمقن 

شمديُرهؿ اًمدوًم٦م اعمًتٕمِٛمرة ُمـ ظمٚمػ ؾمت٤مر، وُمـ أُمثٚم٦م هذا اًمِمٙمؾ ًمالؾمتٕمامر 

ٕمت٤م ُمًٕم٤م ُمٕم٤مهدة مح٤مي٦م ذم  ُم٤م م، صمؿ 12/5/1881ومٕمٚمتُف وَمرٟم٤ًم ذم شمقٟمس طمٞم٨م وىمَّ

سمٜمقد هذه احلامَي٦م وم٘مدت شمقٟمس ؾمٞم٤مدِّت٤م  م وسمٛمقضم٥م8/6/1883ضُمددت ذم 

اخل٤مرضِمٞم٦َّم وطم٘مٝم٤م ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد اعمًت٘مؾ، يمام ؾُمٚم٧ٌم طمؼ إسمرام اعمٕم٤مهدات 

 ٝم٤م ومٞمٝم٤م يرأؾمٝمؿ اعم٘مٞمؿ اًمٕم٤مم.اخل٤مرضمٞم٦م، وقمٞمٜم٧م ومرٟم٤ًم آٓف اعمقفمٗملم يرقمقن ُمّم٤محِلَ 

رشمف ومرٟم٤ًم ذم ُمرايمش سمٛمقضم٥م ُمٕم٤مهدة  م، 31/3/1912وُم٤م طمّمؾ ذم شُمقٟمس يمرَّ

 .(2)م1922ـ  1914وومٕمٚمف اإلٟمجٚمٞمز ذم ُمٍم ظمالل اطمتالهلؿ هل٤م سملم قم٤مم 

شمف قمّم٦ٌم  وسمٕمد احلرب اًمٕم٤معمِٞم٦َّم إومم فمٝمر ؿَمٙمٌؾ ضمديد ُمـ أؿمٙم٤مل آؾمتٕمامر أىمرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، حلٜمٌٙم٦م 51)ص: ش: أضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦م وظمقاومٞمٝم٤م»و (،2/627ش: )اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط»يٜمٔمر ( 1)

 (.23، عمّمٓمٗمك اًمِمٝم٤مب: )ص: شحم٤مضات ذم آؾمتٕمامر»و اعمٞمداين،

 ّمٓمٗمك اًمِمٝم٤مب.(، عم21ـ  15)ص ش: حم٤مضات ذم آؾمتٕمامر»يٜمٔمر ( 2)
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ل شمٙمقٟم٧م طمٞمٜمذاك يمٛمٜمٔمٛم٦م أَِمِٞم٦َّم ًمٜمنم اًمًالم وُمٜمع احلروب، وم٘مد إُمؿ اعمتحدة اًمت

يمرؾم٧م قمّم٦ٌم إُمؿ ٟمققًم٤م ضمديًدا ُمـ آؾمتٕمامر وهق آْٟمتداب: طمٞم٨م ورد إضم٤مزشمف 

عمٞمث٤مق قمّم٦ٌم إُمؿ اًمتل اقمتؼمشمف ـمريَ٘م٦م ًمٚمٜمٝمقض سم٤مًمِمٕمقب اًم٘م٤مسة،  22ذم اعم٤مدة 

٤م، ًمٙمٜمَّف ذم احل٘مٞم٘م٦م يم٤من ُمٔمٝمًرا وإظمذ سمٞمد هذه إُمؿ ًمتٙمقن ىم٤مدرة قمغم شمًٞمػم أُمقره

 .(1)ًمالؾمتٕمامر ووؾمٞمٚم٦م ُٓمتّم٤مص ظمػمات اًمِمٕمقب وصمرواِّت٤م

ف ًمٌٕمض  وومٞمام قمدا هذيـ اًمقضمٝملم أؾْمَٗمر آؾمتٕمامر قمـ وضمٝمف اًمَٙم٤مًمح: وم٠مقمٚمـ وٛمَّ

اًمدول إمم ُمًتٕمٛمراشمف يمام وَمٕمٚم٧م ومرٟم٤ًم سم٤مجلزائر.. وُِمـ هٜم٤م َيٕمٚمؿ يمؾ ُمٓمٚمع يَمٞمػ أن 

سم٤مًمٓمَّري٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م، ومال ُُمراقم٤مة حل٘مقق اًمِمٕمقب وطمري٤مِّت٤م وٓ آؾمتٕمامر يم٤من يتٕم٤مُمؾ 

اطمؽمام ًمِ٘مٞمٛمٝم٤م وأظمالىمٞم٤مِّت٤م، سمؾ قم٤مَث ذم اًمٌالد اعمًتٕمَٛمرة وم٤ًمًدا يٕم٨ٌم سم٤معم٘مدؾم٤مت، 

وجيٗمػ ُمٜم٤مسمع اًمّمالح واإلصالح، ويٛمًح هقي٦م إُم٦م وَيٜمَٝم٥م اًمثروات وي٘مٛمع يمؾ 

 ف ذم إؾمٓمر اًمت٤مًمٞم٦م..طمريم٤مت اعم٘م٤موُم٦م، إمم همػم ذًمؽ ِم٤َّم ؾمٞم٠مي سمٕمض شمٗمّمٞمٚم

 سؤ١ٜ تاسخي١ٝ يالطتعُاس: 

وىمد سمدأ آؾمتٕمامر اًمٖمرب ًمٚمٕم٤ممل َُمع سمداي٦م قمّمقر اًمٜمَّٝمْم٦م ذم أوروسم٤م: طمٞم٨م 

ٞم٤مد ذم اًمَ٘مرن اخل٤مُمس  ًِّ يٜمل واًم اؾمتٗم٤مىم٧م أوروسم٤م قمغَم َوىمع ـُمٌقل اإلصالح اًمدِّ

يم٤مِّت٤م ًمإلـم٤ٌمق قمغم ا ًمَٕم٤ممل واًم٤ًمدس قمنم، وُمٜمذ أوم٤مىم٧م أوروسم٤م سمدأت حَترُّ

اإِلؾْمالُمل، وم٤مٟمتنمت اعمرايم٥ُم آؾمتٙمِم٤مومٞم٦م دَمقب اًمٌح٤مر سمحًث٤م قمـ حت٘مٞمؼ أهداف 

 آؾمتْٕماَمر اعمختٚمٗم٦م اًمديٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م.

ضم٤مء اًمّم٤مًمح، 1499وذم قم٤مم  م شمقصؾ وم٤مؾمٙمقدي ضم٤مُم٤م إمم ـَمريؼ َرأس اًمرَّ

قاـملء اهلٜمدي٦م سَمٕمٞمًدا قمـ اعمرورِ  ذم إرايض اًمقاىمٕم٦م ذم  ومقصؾ اًمؼمشمٖم٤مًمٞمقن إمم اًمِمَّ

 ؾمٚمٓم٦م اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21ـ 21اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )ص ( 1)
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وُم٤م يم٤من اًمٕمٝمد إول ُمـ اًم٘مرن اًم٤ًمدس قمنم َيٜم٘ميض طمتَّك يم٤من اًمؼمشمٖم٤مًمٞمقن ىمد 

ٞمٓمرة قمغم ؿمقاـملء ذق أومريِ٘مٞم٤م وهمرِب٤م، إو٤موم٦م إمم ؿمقاـملء اخلٚمٞم٩م  ًَّ أطمٙمٛمقا اًم

 .(1)ووم٤مرس واهلٜمد

ل ضمٝم٤مز اؾمتٕمامر1611وذم قم٤مم  ي هل٤م حَت٧م ُمًٛمك ذيم٦م م أٟمِم٠مت سمريٓم٤مٟمٞم٤م أوَّ

أؾمٛمتف  م، وم٠مٟمِم٠مت ُم٤م1664اهلٜمد اًمنمىمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمِٞم٦َّم، وُمثٚمف صٜمٕم٧م ومرٟم٤ًم قم٤مم 

سمنميَم٦م اهلٜمد اًمنمىمٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، وسمدأ اًمٍماع واًمتٜم٤مومس سملم اًمدوًمتلم، واٟمتٝمك 

 ( وظمروج ومرٟم٤ًم ُمـ اهِلٜمد واًمّملم.هـ1171م )1775سم٤مٟمتّم٤مر اإلٟمجٚمٞمز قم٤مم 

وصؾ َٟم٤مسمٚمٞمقن ي٘مقد احلٛمٚم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م قمغم ُِمٍم، صمؿ ( هـ1213م )1798وذم قم٤مم 

ٞمٓمرة قمغم سمالد اًمِم٤مم، ومَٖم٤مدر وهق ُيٛمؾ جير ظُمٓمك اخلٞم٦ٌم واًمقسم٤مل ًمٙمثرة َُمـ  ًَّ طم٤مول اًم

 م..1811ًم٨ٌم أن قم٤مد إمم ومرٟم٤ًم وحلَ٘متف ضُمٞمقؿمف قم٤مم  ىمتؾ ُمـ ضمٜمقده هٜم٤مك، صُمؿَّ ُم٤م

إْٟمِم٤مء ُمًتٕمَٛمرة  م أقمٚمـ اعمٚمؽ ؿم٤مرل اًمٕم٤مِذ قمزم ومرْٟم٤ًم قمغم1827وذم قم٤مم 

ذات ؿم٠من ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م، وزطمٗم٧م اجلٞمقش اًمٗمرٟمًٞم٦م ٓطمتاِلل اجلَزائر قم٤مم 

ٜم٦م اًمتل 1881م واؾمتَت٥مَّ اًمَقوع هلؿ ذم اجلزائر ِب٤م قم٤مم 1831 ًَّ م، وهل َٟمٗمس اًم

أقمٚمٜم٧م ومرٟم٤ًم ووٕمٝم٤م شُمقٟمس حت٧م احلامَي٦م اًمٗمرٟمًٞم٦َّم سمٛمقضم٥م ُمٞمث٤مق سم٤مردو، صمؿ 

 م.1887ذم قم٤مم  م1882اًمًٜمٖم٤مل وُمدهمِم٘مر قم٤مم 

ُـّ ّومقذ ذم اًمقـمـ اًمٕمرب، وشَمقامم هـ1295) ٤مم َُمقاىمع اًم ًَ ( وىمع ُُم١ممتر سمرًملم ٓىمت

سمٕمد ذًمؽ ؾُم٘مقط اًمٌالد اًمَٕمرسمٞم٦َّم واإِلؾْمالُمٞم٦َّم ذم ىمٌْم٦م آؾمتِٕمامر، ومًٞمٓمر اًمٗمرٟمًٞمقن 

 م.1921م وقمغم ؾمقري٦م ؾمٜم٦م 1912قمغم اعمٖمرب ؾمٜم٦م 

قُم٤مل و م، وزطمَٗم٧م إيٓم٤مًمٞم٤م 1887أرشمػِمي٤م قم٤مم وأُم٤م اإليٓم٤مًمٞمقن وم٤مطْمتٚمُّقا اًمّمُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٗمٙمر اإِلؾْمالُمل احلدي٨م وصٚمتف »و (،167ـ  165، ًمٚمٛمٞمداين: )شأضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦م»( 1)

 (.31ـ  29هـ: )صـ 1384، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، اًم٘م٤مهرة، 4، حمٛمد اًمٌٝمل، اًمٓمٌٕم٦م شسم٤مإلؾمتٕمامر
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 م.1914م وأيمٛمٚم٧م آطمتالل قم٤مم 1914ٓطْمتالل اًم٤ًمطمؾ اًمٚمِّٞمٌل قم٤مم 

م، ويم٤مٟم٧م ىَمد 1882ومٞمام اطمتٚم٧م إٟمِجٚمؽما ُمٍم وووٕمْتَٝم٤م حت٧م احلامي٦م قم٤مم 

م، صمؿ اطمَتٚم٧م َٟمٞمجػمي٤م 1849م، واًمٌٜمَْج٤مب قم٤مم 1757اطمتٚم٧م سمالد اًمٌِٜمٖم٤مل قم٤مم 

قدان، صمؿ اًمٕمراق 1898م، وذم قم٤مم 1851قم٤مم  ًُّ م، صمؿ 1919م اطمتٚم٧م سمِريٓم٤مٟمٞم٤م اًم

م دظمؾ اًمروس سمالد إورال، وأطمٙمٛمقا اًمًٞمٓمرة قمغم ُمًٚمِٛمٞمٝم٤م، وذم 1671ذم قم٤مم 

٧م روؾمٞم٤م ـمِم٘مٜمد، صمؿ اًم٘مقىم٤مز قم٤مم 1859قم٤مم  م، صمؿ سمخ٤مرى قم٤مم 1864م وٛمَّ

 .(1)م1884م، ومٞمام دظمٚم٧م سمالد اًمؽميمًت٤من حت٧م ؾمٞمٓمرة اًمروس قم٤مم 1882

وؾمٞم٦َّم قمغم سَمٕمض هذه اًمٌالد إمم َيقُمٜم٤م هذا، ومٞمام َٟمج٧م وىمد اؾمت ٞمٓمرة اًمرُّ ًَّ ت اًم َٛمرَّ

قومٞمتل قم٤مم  ًُّ ٤مد اًم ٚم٧م طمٙمقُم٤مت ُمًتِ٘مّؾ ّ َة سمٕمد ؾم٘مقط آحتِّ سمالد أظمرى وؿمٙمَّ

رت اًمٌالُد اإِلؾْمالُمٞم٦َّم ُجٚم٦م ُمـ آؾْمتٕمامر اًمَٗمرٟمز واإلٟمِجٚمٞمزي 1991 م، ومٞمام حترَّ

 اًم٘مرن اًمٕمنميـ. واإليَٓم٤مزم )اًمٕمًٙمري( ذم أواؾمط

 :أعُاٍ االطتعُاس 

وظمالل شم٤مريخ احلريَم٦م آؾمتٕمامري٦م اًمَٖمرسمٞم٦َّم ًمٚمٕم٤ممل اإِلؾْمالُمل وسم٘مٞم٦م اعُمًتٕمٛمرات 

 أفْمٝمر اعمًتٕمٛمر اًمٖمرب صقًرا ىم٤ممت٦م يَم٤محل٦م ُمٚم١مه٤م اًمٔمٚمؿ واًم٘مٝمر وآؾمتٖمالل.

ومٕمغم اًمّمٕمٞمد اإلٟم٤ًمين ارشَمٙم٥م اعمًتٕمٛمرون َم٤مزَر سمِحؼِّ اًمِمٕمقب اًمتل ىم٤مُم٧م 

شمداومع قمـ ديٜمٝم٤م وظمػماِّت٤م، وم٘مد سمٚمٖم٧م أقمداد ىَمتغم اعمًُٚمٛملم ذم اهلٜمد طمتك قم٤مم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخل٤مًمدي وقمٛمر ومروخ، ُمٜمِمقرات اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، ، ُمّمٓمٗمك شاًمتٌِمػم وآؾمتٕمامر ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م»( 1)

، حمٛمقد ؿم٤ميمر، إصدار دار اعمدين، ضمدة، شاًمٓمريؼ إمم صم٘م٤مومتٜم٤م»(، ورؾم٤مًم٦م 148م: )ص1983صٞمدا، 

ُمالُمح قمـ اًمٜمِم٤مط اًمتٜمّمػمي »(، و118ـ  115ـ  94ـ  93هـ: )ص 1417ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل، ُمٍم، 

سمـ ؾمٕمقد  ًمث٘م٤موم٦م واًمٜمنم سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد، إسمراهٞمؿ قمٙم٤مؿم٦م، إصدار: إدارة اشذم اًمقـمـ اًمٕمرب

اًمٕم٤ممل اإِلؾْمالُمل وآؾمتٕمامر اًمًٞم٤مد وآضمتامقمل »(، و161ـ161هـ: )ص1417اإِلؾْمالُمٞم٦م، 

 (.417 ـ 416م: )ص 1971، دار اعمٕمروم٦م، 1، ٕٟمقر اجلٜمدي، اًمٓمٌٕم٦مشواًمث٘م٤مذم



 

 

170 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

م ُمٚمٞمقن ُمًٚمؿ ؾم٘مٓمقا قمغم يد اإلٟمجٚمٞمز، وُمثٚمف يم٤مَٟم٧م اجلزائر سمٚمد اعمٚمٞمقن 1881

قاـملء اهلٜمدي٦م،  ؿَمٝمٞمد، ويم٤من اًمؼمشمٖم٤مًمٞمقن ىمد أطمدصمقا ََم٤مزر قمٜمد ؾمٞمٓمرِّتؿ قمغم اًمِمَّ

ٌُقيم ؾ اًم٘م٤مئد اًمؼمشمٖم٤مزم اًم ػمك سمٗمخر سمٕمًْم٤م ُمٜمٝم٤م وهق خي٤مـم٥م ُمٚمؽ اًمؼمشمٖم٤مل وم٘مد ؾَمجَّ

٤مه سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم ُم٘م٤مـمٕم٦م ضمقا اهلٜمدي٦م ومٞم٘مقل: )وسمٕمد ذًمؽ أطمرىم٧ُم اعمديٜم٦م  ُمٝمٜمًئ٤م إيَّ

ة... يمٜم٤م  وأقمٛمٚم٧ُم اًمًٞمػ ذم يمؾ اًمرىم٤مب، وأظمذت دُم٤مء اًمٜم٤َّمس شمراق أي٤مًُم٤م قمدَّ

٤مضمدهؿ وٟمِمٕمؾ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مر، طمتك أطمّمٞمٜم٤م ؾمت٦َّم آٓ ًَ ف روح ٟمجٛمع اعمًٚمٛملم ذم ُم

 هَٚمٙم٧م، وىمد يم٤من ذًمؽ ي٤م ؾمٞمدي قمٛماًل قمٔمٞماًم رائًٕم٤م أضمدٟم٤م سمدايتف وأطمًٜم٤م هن٤ميتف(.

وذم ُمدهمِم٘مر ىمَتٚم٧م اًم٘مقات اًمَٗمرٟمًٞم٦م صمامٟملم أًمًٗم٤م ذم ضسم٦م واطمدة ًمٚمث٤مئريـ ُمـ 

ؾمٙم٤من اجلزيرة، ومٞمام أقمٛمؾ اإلٟمجٚمٞمز اًم٘متؾ ذم ىم٤ٌمئؾ ُم٤مو ُم٤مو إومري٘مٞم٦م، صمؿ ادقمقا أن 

 ٧م أٓف إمم ُمّم٤مرقمٝمؿ.ٗماعمٜمٓم٘م٦م وَّتٓم وطمقؿًم٤م ُمٗمؽمؾم٦م فمٝمرت ذم

إن رضم٤مًَمف وضمدوا اًمتًٚمٞم٦م ذم ضمزِّ رىم٤مب : وذم اجلزائر ي٘مقل اجلٜمرال اًمٗمرٟمز ؿم٤من

 اعمقاـمٜملم ُمـ رضم٤مل اًم٘م٤ٌمئؾ اًمث٤مئرة ذم سمٚمدي احلقاش وسمقرىمٞمٌف.

صٜمٕمف وضمٜمقده ذم اجلزائر  وخيط اعم٤مريِم٤مل ؾم٤مٟم٧م أرٟمق إمم زوضمتف سمٕمض ُم٤م

رأي٧م ذم أومري٘مٞم٤م، ومُ٘مراه٤م  ٜمٍم سمديٕم٦م، وهل ُمـ أُْجؾ ُم٤مسمٜمل ُم إن سمالد: ومٞم٘مقل

رٟم٤م يمؾ رء... أيمت٥م  ُمَت٘م٤مرسم٦م، وأهٚمٝم٤م ُمتح٤مسمقن، ًم٘مد أطمرىمٜم٤م ومٞمٝم٤م يمؾ رء، ودُمَّ

إًمٞمِؽ وأٟم٤م ُُيٞمط ب أومؼ ُمـ اًمٜمػمان واًمدظم٤من، ًم٘مد َُمررت سم٘مٌٞمٚم٦م اًمٌزار وم٠مطمرىمتٝمؿ 

ٞمد ومٞمٝمؿ اًمٌمء ٟمٗمًف َُجٞمًٕم٤م، وٟمنمت طمقهلؿ اخلراب، وأٟم٤م أن قمٜمد اًمًٜمج٤مد أقم

 وًمٙمـ قمغم ٟمٓم٤مق أوؾمع.

: وهق يّمػ إطمدى اعمذاسمح اًمتل طميه٤م شرؾم٤مئؾ ضمٜمدي»وي٘مقل ُمقٟمتٞم٤مك ذم يمت٤مسمف 
قارع  ٤م، ًم٘مد ؿمقهدت اعم٤ًَميمـ واخِلٞم٤مم ذم اعمَٞم٤مديـ واًمِمَّ ًمَ٘مد يم٤مَٟم٧م ُمذسمح٦م ؿمٜمٞمٕم٦م طم٘مًّ

ضمقٍّ َه٤مدئ سمٕمد وإومٜمِٞم٦َم اًمتل اٟمتنمت قمٚمٞمَٝم٤م اجلُث٨م ذم يمؾِّ ُمٙم٤من، وىمد أطمَّمٞمٜم٤م ذم 
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٤م  ٤مء وإـمٗم٤مل وم٠مًمٗمٞمٜم٤َمهؿ أًمٗملم وصمالصمامئ٦م، وأُمَّ آؾمتٞمالء قمغم اعمديٜم٦م قمَدد اًم٘متغم ُمـ اًمٜمًِّ

 ًم٥ًٌِم هق أٟمٜم٤م مل َٟمؽمك ضمرطم٤مهؿ قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة.قمدد اجلرطمك ومال يٙم٤مد يذيمر، 

ي٘مرب  م( َُم٤م1945وىمد سمٚمغ قمدُد اًم٘متغم ذم ُمديٜم٦م ؾمٓمٞمػ اجلزائري٦م ذم ُم٤ميق )

: ُُمؼمَر هَل٤م ومٞم٘مقل ًمًٗم٤م، ويِمٜمع اًمٙمقٟم٧م هػميًٞمقن قمغم هذِه اًم٘م٤ٌمئح اًمتل ٓإرسمٕملم أ
خر ي٘مقم سمتٜمٗمٞمذه٤م  ومٔم٤مئع ٓ ُمثٞمؾ هل٤م، أواُمر اًمِمٜمؼ شَمّمدر ُمـ ٟمٗمقٍس يم٤مًمّمَّ

ؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن  ضمالدون ىمٚمقِبؿ يم٤محلجر... ذم أَٟم٤مس ُم٤ًميملم ضُمؾُّ ذٟمٌٝمؿ أهنَّ

 ٟمٓمٚم٥م إًمٞمٝمؿ أن يرؿمدوٟم٤م إًمٞمف. إرؿم٤مدٟم٤م إمم ُم٤م

ٕمقب، وِم٤َّم أسمدقمقه ذم هذا اًم٤ٌمب ـمري٘م٦م و ىمد شمٗمٜمـ اعمًُتٕمٛمرون ذم ـُمرق إسم٤مدة هِذه اًمِمُّ

قهن٤م ضم٤مل إمم اًمٙمٝمقف  يًٛمُّ ضَمٝمٜمؿ، طمٞم٨م يتٌع اجلٜمُقد اهل٤مرسملم ُمـ اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل واًمرِّ

 .(1)ظمٜمً٘م٤م وَمٞمُِمٕمٚمقن قمٜمد سم٤مب اًمٙمٝمػ ٟم٤مًرا قمٔمٞمٛم٦م، ومٞمٛمقت ُمـ سمداظمٚمف طمرىًم٤م أو

: صقًرا عم٤م صٜمٕمف اعمًتٕمٛمر اًمٗمرٟمز ذم ُمٍم ومٞم٘مقل ش٤مرخيفشم»ويٜم٘مؾ اجلؼمي ذم 
٦م واًمِمقارع، ٓ» وا ذِم إزىمَّ جيدون هلؿ ِم٤مٟمع  دظمَؾ اإلومرْٟم٩ُم اعمَديٜم٦م يم٤مًمًٞمؾ وُمرُّ

وضَمُدوه ُمـ اعمَت٤مريس، صمؿ دظمٚمقا إمم  ضمٜمد إسمٚمٞمس، وهدُمقا ُم٤م يم٠مهنؿ اًمِمٞم٤مـملم أو

ة يم٤مًمققمقل، وشمٗمقىمقا )أي ىم٤مءوا( اجل٤َمُمع إْزهر وهؿ رايمٌقن اخلُٞمقل وسمٞمٜمٝمؿ اعمِم٤م

سمِّمحٜمف وُمْ٘مُّمقرشمف ورسمٓمقا ظمٞمقهَلؿ سمِ٘مٌٚمتف، وقم٤مصمقا سم٤مٕروىم٦م واحل٤مراِت، ويمنوا 

٤مرات، وهِمٛمقا ظمزائـ اًمٓمَّٚم٦ٌم واعمج٤موريـ واًمٙمت٦ٌم، وهَنٌقا  اًم٘مٜم٤مديؾ واًمًٝمَّ

وضمدوه ُمـ اعمَت٤مع وإواين واًم٘مّم٤مع واًمقدائع واعمخٌآت سم٤مًمدواًمٞم٥م واخلزاٟم٤مت،  ُم٤م

ـمقا وسم٤مًمقا وو ـم١ما سم٠مرضمٚمٝمؿ وٟمٕم٤مهلؿ اعمّم٤مطمػ واًمٙمت٥م، وأطمدصمقا ومٞمف وشمٖمقَّ

 .(2)شومتخٓمقا، وذسمقا اًمنماب ويمنوا أواٟمٞمف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  34هـ: )ص 1389، ضمدة، ، اًمدار اًمًٕمقدي٦م ًمٚمٜمنم2، حمٛمد اًمٖمزازم، ط شأطم٘م٤مد وأـمامع»يٜمٔمر ( 1)

 (.3ـ  2ـ  56ـ  49ـ  46

، حمٛمقد شرؾم٤مًم٦م اًمٓمريؼ إمم صم٘م٤مومتٜم٤م»و (، اجلؼمي،221ـ  2/221ش: )شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر»يٜمٔمر ( 2)

 (.91ؿم٤ميمر: )ص 
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٤مًم٦َّم ورقم٤ميتف هل٤م: وم٤مًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م  وُمـ أقمامل اعمًُتٕمٛمر أيًْم٤م إجي٤مُده ًمٚمٗمرق اإِلؾْمالُمٞم٦م اًمْمَّ

ًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ذم اهلٜمد إسم٤َّمن واًمٌٝم٤مئٞم٦م ٟمِم٠مشم٤م ذم فمؾ آؾمتِٕمامر، وًمتح٘مٞمؼ أهداومف، وم٘مد َٟمِم٠مت ا

م، ويم٤من ُمـ أهؿ دقم٤موى هُمالم اًم٘م٤مدي٤مين اعمتٜمٌلء 1911آؾمتٕمامر اإلٟمجٚمٞمزي 

اب أن زقمؿ سمقضُمقب ُمقآة اإلٟمجٚمٞمز وحَتريؿ ىمت٤مهلؿ، وإسمٓم٤مل اجلٝم٤مد سمٕمد أن  اًمَٙمذَّ

٧م ُمْم٤مضمٕمٝمؿ قم٤مم  يم٤مٟم٧م طمريم٦م اسمـ  هـ1842قمروم٤من اًمِمٝمٞمد ىمد أىمْمَّ
وس قمغم ؿمامل إيران، وعم٤م ىمتؾ اًم٤ٌمب قم٤مم  وفمٝمرت اًمٌٝم٤مئٞم٦م ذم طملم ؾمٞمٓمرةِ  اًمرُّ

فمٝمرت اًمٌٝم٤مئٞم٦م قمغم يد شمٚمِٛمٞمذ اًم٤ٌمب، وُم٤م شمزال إمم اًمٞمقم سمرقم٤مي٦م دوًم٦م  هـ1266

 .(1)إهائٞمؾ

وقمغم هذا اعمٜمقال ٟم٩ًم اعمًتٕمٛمرون ذم يُمؾِّ سمٚمد َٟمزًمقا ومٞمف، وم٠مصم٤مروا اًمٗمتـ اًمداظمٚمٞم٦م 

قمقات اًمِمٕمقسمٞم٦َّم واًم٘مٌٚمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م، سمٖمٞم٦م ٦م وإْوَٕم٤مف وطمدة  واًمدَّ متزيِؼ إُُمَّ

 .(2)اًمِمٕمقب اعمَٖمٚمقسم٦م ًمتح٘مٞمؼ أيمؼم اعمٙم٤مؾم٥م اعمٛمٙمٜم٦م

هذه سَمٕمض ومَْم٤مئح اعُمًتٕمِٛمريـ اًمذيـ أفمٝمروا ذم إْرض اًمَٗم٤ًمد، ؾم٤مئاًل اعمقمم 

٦م  أن يّم٥ّم قمٚمٞمٝمؿ ؾمقط قمذاب ٓ ريمٞمزِّتؿ ذم ذًمؽ يرىمٌقن ذم ُم١مُمـ إًل َا وٓ ذُمَّ

 ٞمٚم٦م.وقمٛمقد ظمٞمٛمتٝمؿ اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾم

ٕمقب وؿَم٠مهن٤م، ًمٙمٜمف ظمٚمػ أذٟم٤مسًم٤م وقمٛمالء  وًمٞم٧م اعمًتٕمٛمر يقم أن رطمؾ شمرك اًمِمُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٗمٙمر اإِلؾْمالُمل احلدي٨م وصٚمتف »و (، ًمٚمٛمٞمداين،281ـ  273)ص ش: أضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦م»( 1)

 (، عمحٛمد اًمٌٝمل.65، 63، 49 ،42، 41ش: )سم٤مإلؾمتٕمامر

اًمتٌِمػم »(، و143، 141، ُمّمٓمٗمك ظم٤مًمدي وقمٛمر ومروخ: )ص شاًمتٌِمػم وآؾمتٕمامر ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م»( 2)

ـ  174)ص ش: طم٘مٞم٘م٦م اًمتٌِمػم سملم اعم٤ميض واحل٤مض»(، حمٛمد قمزت اًمٓمٝمٓم٤موي، و86)ص ش: وآؾمتنماق

محد قمٌد177 سـم حمٛمد  ـ سمح٨م ُم٤ٌمرك ًمٚمديمتقر/ُمٜم٘مذاًمقه٤مب.. واؾمتٗمدت ذم ُمٌح٨م آؾمتٕمامر ُم (،ٕ 

ـ ُمقىمع صٞمد اًمٗمقائد قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م.1/1427اًمً٘م٤مر ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  ـ ُم  ه
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وضمقاؾمٞمس وظمقٟم٦م، يم٤مٟمقا ُمَٕم٤مول هدم وظمٜم٤مضمر هَمدر ودقم٤مة رذيٚم٦م ـم٤مسمقر ظم٤مُمس: 

 .[4 ]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: {ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ}

 اعُمرشمَزىم٦م هؿ محٚم٦م احل٘م٤مئِ 
ِ
٦م ذم سمالدهؿ وصٜم٤َّمع اًم٘مرار ذم واعم١ممل أنَّ َه١ُمٓء ٥م اًمقزاريَّ

ٌُٝمؿ ِمَـّ اسمتٕم٨م ًمٚمَخ٤مرج  طمٙمقَُم٤مِّتؿ، واعمؽمسمِّٕمقن قمغم وؾم٤مئؾ اإلقمالم، ويم٤من هَم٤مًم

ومٕم٤مدوا ومٚمؿ يٙمـ قمقدهؿ مَحٞمًدا، إذ يم٤مٟمقا ٕؾمٞم٤مدهؿ أوومٞم٤مَء سَمررة، طم٘م٘مقا أهداومٝمؿ 

تٝمؿ.  وٟمٗمذوا خمٓمٓم٤مِّتؿ وؾمٕمقا ذم شمٖمري٥م أُمَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

174 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 

 الجاىٕ املبخح

ّٓغتنل علٙ مطلبني
(1)

 

 املطوب األًي

 ًن أنٌاع اهنفاق اهػائعْ يف أًضاط اهناع

 :ٞايٓفام االدتُاع 

ـَ اًمٜم٤َّمس يمثػمٍ  ذم وىمد ؿم٤مع ُم٤م ضم٤مء ذم  ُِمّمداق َذائحٝمؿ، وهق خمتٚمِػ  قمغم ُم

 َه١مُ  َي٠ْمِي  اًمَقضْمَٝملِم اًمِذي ِذي اًمٜم٤َّمسِ  َذَّ  دَمُِدونَ »: يقم ىم٤مل ططمدي٨م اعمّمٓمٗمك 
ِ
 ٓء

  سمَِقضْمفٍ 
ِ
 .(2)شسمَِقضْمفٍ  َوَه١ُمٓء

 :ُمٜمٝم٤م ًمف صقر اًمٜمٗم٤مق ُمـ اًمٜمقع وهذا
ُمع سمٕمض، ومَتجد  سمٕمُْمٝمؿ اعُمجتٛمع ذائِح  ذم يُٙمقن اًمذي آضمتامقمل اًمٜمٗم٤مُق  - 1

نيتٚم ُمـ  قمغم وطِمرَصف واًمُقدَّ  احُل٥مَّ  وأومَٕم٤مًمف وُمٕم٤مَُمالشمف: سمِحٞم٨م ئمٝمر يَمالُمف ذم قَّ

٤ٌَمـمـ ذم ُمّمٚمح٦م اًمٜم٤مس، وهق  ومتَٜمِّل واحل٘مد احلًد ُِمـ ىمٚمٌفِ  ذم ُيٛمٚمف سمام ذًمؽ ود اًم

ور  ذم اعمًٚمؿ، وُهق ُُمّم٤مب أظمٞمف قمغم واحلزن اًمٖمؿ ئمٝمر اًمنم هلؿ، أو اًم٤ٌمـمـ ُمْنُ

ف قَمٜمف هم٤مب يداهٜمُف، وم٢مذا َُمـ وضمفِ  واعمَدح ذم ٤مءاًمثَّٜم ُئمٝمر ُمْٖمَتٌط، أو ٌَف،  وذيمر ذُمَّ ُمٕم٤مِي

 ذم واًمٕمٝمقد، واًمٗمجقر اًمُٕم٘مقد وٟم٘مض واخِلٞم٤مٟم٦م اًمَققمد وإظمالف ويم٤مٟمتَِم٤مر اًمَٙمذِب 

 اًمٜم٤مس. سملم اخلّمقُم٤مت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هؿ اًمٕمدو »اًمٕمزيز اجلٚمٞمؾ سمٕمٜمقان  هذا اعمٌح٨م أٟم٤م ومٞمف قم٤مًم٦م قمغم يمت٤مب ُم٤ٌمرك ًمٚمِمٞمخ قمٌد( 1)

وًمف ، وىمد أيمرُمٜمل سمٜمًخ٦م ُمٜمف ىمٌؾ ٟمز-سمتٍمف يًػم-( وُم٤م سمٕمده٤م 54ُمـ صـ )ش: وم٤مطمذرهؿ

 ًمٚمٛمٙمت٤ٌمت ومجزاه اهلل قمٜمل ُم٤م ضمزى ؿمٞمخ٤م قمـ شمالُمٞمذه.

 (.2526(، وُمًٚمؿ: سمرىمؿ )3494سمرىمؿ ) رواه اًمٌخ٤مري:( 2)
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 .؟اًمٜمٗم٤مق ُمـ اًمٜم٤مس َم٤مُمٚم٦م هؾ: ُم٠ًمًم٦م

 :ٟمققم٤من اعمج٤مُمٚم٦م

 ِديٜمف، يمُٛمداهٜم٦م طِم٤ًمب قمغم ٟمٞم٤مهدُ  اعمُداَهٜم٦م: ًمٞمحَٗمظ وُهق أٓ: ُمذُمقم ٟمقعأ( 

٤مق ًَّ  إمم سمذًمؽ ًمٞمّمؾ حتًٞمٜمٝم٤م، أو أو ُُمٜمٙمراِّتؿ واًمًٙمقت قمـ واًمٕمَّم٤مة اًمُٗم

 دٟمٞمقي٦م. ُمّمٚمح٦م

 َُيٗمظ خُيِمك اٟمحراومف، طمتك أو سَمٓمُِمف خُيِمك َُمـ ُُمداراة وُهق: ِمدوح ٟمقعب( 

 وًمق ديٜمف ًمٞمحَٗمظ يداري أٟمف وقِمروف، أي ٟمٗمًف قمـ اًمَٗم٤ًمد يُٙمػَّ  ديٜمف، أو سمذًمؽ

 دٟمٞم٤مه. طم٤ًمب قمغم

 اًمٜمٗم٤مق آضمتامقمل اخل٤مُص سمِقضمَٝم٤مء اًمٜم٤َّمس ُمـ قمٚمامء أو أهمٜمٞم٤مء أو أُمراء أو طمٙم٤مم: -2

وأيمتٗمل ذم وْصِػ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمٗم٤مق سماِم يمتٌف اًمِمٞمخ قم٤مئض اًم٘مرين ذم ُم٘م٤مل ًمف 

ًمٙمؾ َرُمز ديٜمل أو ؾِمٞم٤مد أو وـمٜمل سمٓم٤مَٟم٦م، : سمِٕمٜمقان: )اًمٜمٗم٤مق آضمتامقمل( إذ ي٘مقل

امرؾمقن ُمٕمف ًمٕم٦ٌم اًمتَّْمٚمٞمؾ واًمتَّٛمٚمُّؼ واعمديح اعمُزيَّػ، ومِمٞمخ اًمِٕمٚمؿ ًمديف أشم٤ٌمع ُمـ يُ 

اعمحٌلم واعمٕمجٌلم، خيٚمٕمقن قمٚمٞمف صٗم٤مت اًمٙمامل، ويقمِهُقٟمف سم٠مٟمف سمريَم٦م اًمَٕمٍم واًمدهر 

ىم٧م  ٌَحر، وأن اهلل ٟمٗمع سمٕمٚمِٛمف اًمٕم٤ٌَمد واًمٌالد، وأن يُمتٌَف وومت٤مويف ودروؾمف ذَّ وؿمٌٞمف اًم

ق اعمًٙملم وي٘مع ذم اًمٗمخ، ويّم٤مب سمداء اًمٕمج٥م واًمتٞمف.وهمرسم٧م، ومٞمُ   ّمدِّ

واًمًٞم٤مد قمٜمده سمِٓم٤مٟم٦م شم٘مت٤مت سمِٙمٚمامت اإلـمراء وَُم٘م٤مُم٤مت اًمثَّٜم٤مء اعمَٛمجقج، 

وشمقمهف سم٠مٟمف اعمٚمٝمؿ وىمٚم٥م إُم٦م اًمٜم٤مسمض وحَمٌقب اجلامهػم، وشمذيمر ًمف أطمالًُم٤م ُمٜم٤مُمٞم٦م 

ه هذه اًمٌٓم٤مٟم٦م أن اًمٕمج٤مئز يم٤مذسم٦م، شمدل قمغم صالطمف وقمدًمف وإيامٟمف واؾمتِ٘م٤مُمتف، وَّتؼِمُ 

ٞمقخ وإـمٗم٤مَل َيٕمٞمِمقن قمغم طمٌف، وأن قَمدًمف وصؾ  ذم اًمٌٞمقت يْدقُمقن ًمف، وأن اًمِمُّ

اجلِٛمٞمع، وسمره وضمقده قمؿ اًمٙمؾ، ومٞمتقرط ذم ده٤مًمٞمز اًمُٕمٚمق ذم إرض واًمتٙمؼم قمغم 

 قم٤ٌمد اهلل واًمتجؼم قمغم إُم٦م.
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ر، ُيامرؾمقن ُمٕمٝمؿ  وإقمٞم٤من ُمـ اًمٕمًٙمريلم واًمتج٤مر واعمَِم٤مهػم هلؿ ضُمالس وؾُمامَّ

حؽ قمغم اًمذىمقن ومتقيف احل٘م٤مئؼ، وُيٕمٓمقٟمف صقرة ظم٤مـمَئ٦م قَمـ اًمقاىمع،  ًمٕم٦ٌم اًمْمَّ

ًمٞمٙمًٌقا احلٔمقة ًمدُيؿ، ويٜم٤مًمقا َذف صحٌتٝمؿ، ويٌتزوا أُمقاهلؿ، وم٢مذا هَم٤مسمقا قمٜمٝمؿ 

دق واًمقوقح  ٜم٦م طمداد ؿمداد، وم٢مذا أشَمٞم٧م شمريد اعمٙم٤مؿمَٗم٦م واًمّمِّ ًِ ؾمٚم٘مقهؿ سم٠مًم

٤مع صقشمؽ سملم إصقات، وِست صم٘مٞماًل، وأصٌح٧م ٟمِم٤مًزا، ومتْمٓمر واًمِمٗم٤مومٞم٦م َو 

ٛمػم وذم ضمٜم٤مزة ُمقت احلَ٘مٞم٘م٦م،  قمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمٗمَؽ ًمٚمُٛمِم٤مريم٦م ذم طمٗمؾ شم٠مسملم اًمْمَّ

 وهذا يدًمؽ قمغم اًمٖمث٤مئٞم٦م اًمتل وصٚم٧م إًمٞمٝم٤م إُم٦م.

 ؟أُم٤م يم٤من إقمراب ُي٤مور قمٛمر ويٜم٤مىمِمف وهق قمغم اعمٜمؼم
٤مج اًمٕمراق وهق قَم٤مىمؾ يمٞمس، وَمام زال اًمٜم٤مس شَمقمم احلَ »: ي٘مقل احلًـ اًمٌٍمي جَّ

، ومٚمام َوٕمػ اًمقازع اًمديٜمل قمٜمد إُم٦م شيٛمدطُمقٟمف طمتك ص٤مر أمحؼ ـم٤مئًِم٤م ؾمٗمٞمًٝم٤م

وىمؾ اًمّمدق، أيمثرت ُمـ أًم٘م٤مب اعمديح وصٗم٤مت اًمتَّزًمُّػ، سمٕمدُم٤م يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ذم 

ٙمر، ي٤م قمٛمر، ي٤م أسم٤م سم: قمٍم اخلػمي٦م واًم٘مٞم٤مدة واًمري٤مدة ُيٜم٤مدي سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، ومٞم٘مقًمقن

ي٤م قمثامن، ي٤م قمكم، وهؿ ىمد ومتحقا اًمُ٘مٚمقب وإؾمامع وإسْمَّم٤مر واًمٌٚمدان سم٤مإليامن 

٥م قمغم صدره اًمٜمٞم٤مؿملم، وقمغم أيمت٤مومف  واًمٕمدل واًمًالم، وًَمٙمـ اًمرئٞمس اًمٕمرب ريمَّ

قارع أىمقاس اًمٜمٍم، وهق مل يٜمتٍم ذم ُمٕمريم٦م واطمدة، سمؾ إن أضمزاء  اًمٜمجقم، وذم اًمِمَّ

 ائٞمؾ.ُمـ سمالده حتتٚمٝم٤م إه

ُمقز وصٜم٤َّمع اًمَ٘مرار واعم١مصمريـ ُمٕمٜم٤مه َوٞم٤مع اًمٌالد  إن متقيف احل٘م٤مئؼ قَمغم اًمرُّ

 اعمتٛمٚم٘مقن واعمَتزًمِّٗمقن ُمـ اًمٌٓم٤مٟم٦م اًمتِل ٓ هؿَّ ٕطمدهؿ إٓ ٟمٗمًف 
ِ
واًمٕم٤ٌمد، ومَٝم١ُمٓء

 وُمّمٚمحتف، احل٤مُمٚمقن ًمِمٕم٤مر يمؾ رء قمغم ُم٤م يرام.

 .(1)ًمٌٓم٤مٟم٦م ًمٙمل ٓ خيدع ِبؿ اًمٜم٤مسومٞمٜمٌٖمل أن َّتٚمع إىمٜمِٕم٦م اًمًقداء قمـ وضمقه هذه ا

وِم٤م يٚمحؼ ِبذا اًمٜمَّقع ُمـ اًمٜمِّٗم٤مق ُم٤م يّمدر ُمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٗمتلم اًمذيـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش.أٟم٤م اعمًٚمؿ»ٟم٘مال قمـ ُمقىمع ( 1)
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يت٘مرسمقن سمٗمتقاهؿ إمم أهؾ اًمدٟمٞم٤م ُمـ طمٙم٤مم أو وضمٝم٤مء أو قم٤مُم٦م، ُمـ أضمؾ وضم٤مه٦م 

 اضمتامقمٞم٦م أو دٟمٞم٤م زائٚم٦م.

 :اًمٕمٚمامء صمالصم٦م: ي٘مقل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم
 ذي َيٜمنم ديـ اإِلؾْمالم، ويٗمتل سمديـ اإِلؾْمالموهق اًم: قم٤ممل ُمٚم٦م -1

 قمـ قمٚمؿ، وٓ ي٤ٌمزم أواومؼ أهقاء اًمٜم٤مس أم مل يقاومؼ.

وهق اًمذي َيٜمُٔمر ُم٤م شمريد اًمدوًم٦م، ومٞمٗمتل سمام شمريد اًمدوًم٦م، وًمق يم٤من : قم٤ممل دوًم٦م -2

 .طذم ذًمؽ حتريػ ًمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

ا رأى اًمٜم٤مس قمغم رء أومتك وهق اًمذي َيٜمٔمر ُم٤م يريض اًمٜم٤مس. إذ: قم٤ممل إُم٦م -3

 .(1)سمام يروٞمٝمؿ

 االقتصادٟ: ايٓفام 

٤مر إُمقال واعمًتثٛمريـ، وٓ ؾمٞمام أصح٤مب  وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمٗم٤مق يٜمتنُم سملَم دُمَّ

٤م إِؾْمالُمٞم٦م وٟمزُي٦م، وٓ شمٔمٝمر ذم شمٕم٤مُمالِّت٤م اًمٔم٤َّمهرة ؿمٞمًئ٤م ُمـ  قمل أهنَّ اًمٌٜمقك اًمتل شمدَّ

ٌُٞمقع  ٦م، أو اًم سمقيَّ ٤م شَمٜمٓمٚمؼ ذم شمٕم٤مُمالِّت٤م ُمـ هٞمئ٦م اًمتٕم٤مُمالت اًمرِّ اعمحرُم٦م، وشَمزقمؿ أهنَّ

 ذقمٞم٦م شمًتٗمٞمٝم٤م ذم هذه اعمٕم٤مُمالت.

 اًمٌٜمِْٙمٞم٦م اًمدوًمِٞم٦َّم واحلقآت اًم٤ٌمـمٜم٦م اعمٕم٤مَُمالت ًمٚمٜم٤َّمس، أُم٤م ئمٝمرُ  ومٞمام هذا

ُم٦م آظَمر، ومٞمف ومٌَمءٌ  وإؾمٝمؿ اًمٌقرص٤مت ُمع واًمتَّٕم٤مُمؾ  يٕمٚمٛمف ٓ ِم٤َّم اعُمٕم٤مُمالت اعمَحرَّ

  اًمٜم٤مس. ويٚمحؼ ُِمـ يَمثػمٌ 
ِ
سم٤مؾمؿ  اًمرسم٤م ِب٤م َيًتحٚمقن احِلٞمؾ، اًمتل أصح٤مب َِب١ُمٓء

 اًمٕمٞمٜم٦م. يمٌٞمقع اًمنمع

 اإلعالَٞ ايٓفام: 

يُمٚمُّف سُمقىًم٤م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم،  يٙمقن يَٙم٤مد -اهلل رطمؿ ُم٤م إٓ-اعمختٚمٗم٦م  سمٛمج٤مٓشمف اإلقمالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/317: )$، ٓسمـ قمثٞمٛملم شذح ري٤مض اًمّم٤محللم»( 1)



 

 

178 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ًٌِّقن سمف خَيدقمقن  وؾمٛمقَُمٝمؿ وَم٤ًمدهؿ ُمـ ظمالًمف قمٚمٞمٝمؿ، ويٜمنُمون اًمٜم٤مس، ويٚم

 اعمَٜم٤مسمر اإلقمالُمٞم٦م سمٕمُض  هٜم٤م اعمٕمٜملُّ  اًمٗم٘مرة، وإٟمَّام هذه ذِم  اعمٕمٜملُّ  هق وؿمٌٝم٤مِِّتؿ، وًمٞمس

قمل ُمرئٞم٦َّم، واًمتل ُم٘مروءة، أو أو ُمًٛمققم٦م ُمـ  شمٕم٤مًمٞمؿ ًمٜمنم ىم٤مُم٧م إؾِْمالُمٞم٦َّم أهن٤م شمدَّ

واًمِمٌٝم٤مت،  اًم٤ٌمـمؾ شمٜمنم إُمر طم٘مٞم٘م٦م اًمْم٤مًم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م ذم إومٙم٤مر وحم٤مرسم٦م اإِلؾْمالم

 واًمديـ. اإِلؾْمالم سم٤مؾمؿ وَّت٤مدع اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ ؼاحل وشمٚمٌس

 ، إرص٤مًداطاهلل  َرؾمقل قَمٝمد ذم اعمٜم٤موم٘مقن سمٜم٤مه اًمذي اًميار سمٛمًجد أؿمٌف ومٝمل

 اعم١مُمٜملم. سملم وشمٗمريً٘م٤م طورؾمقًمف  اهلل طم٤مرب عمـ

 ايظٝاطٞ ايٓفام: 

اًمذي يّمٚمح أن ٟمًٛمٞمف ذم زُم٤مٟمٜم٤م سم٤مًمٜمٗم٤مق اًمدوزم، وهذا اًمٜمَّقع ُمـ اًمٜمٗم٤مق يّمدر 

 :اًمدول ُمـ ومئتلم ـُم
 اًمذيـ ودَول اًمٖمرب أُمريٙم٤م رأؾِمٝم٤م واًمٓمٖمٞم٤من، وقمغم اًمُٙمٗمر دول: إومم اًمٗمئ٦م

ضمؾ اًمٜمِّٗم٤مق مَح٠مة ذم اْٟمِٖمامؾمٝمؿ طورؾمقًمف  شَمٕم٤ممم سم٤مهللِ  يُمٗمرهؿ قمغم َزادوا  واخِلداع واًمدَّ

اًمٜم٤َّمس، وشمٕمرى ٟمٗم٤مىمٝمؿ  سملمَ  -هلل واحلٛمد- اومتْمحقا اعمُتٜم٤مىِمْم٦م طمتك واعمَقاىمػ

ًمإِلؾْمالم،  يمَراهٞمُتٝمؿ ُمقاىمٗمٝمؿ ذم هَلؿ اًم٤ٌمقِم٨َم  أن واًمداين اًم٘م٤ميص ًٚمٛملم، وقمرفًمٚمٛمُ 

 وشمدُِمػمه٤م اطمتاِلل اًمٌٚمدان طم٤ًمب قمغم حت٘مٞمِ٘مٝم٤م، وًمق ذم يًَتٛمٞمُتقن اًمتل وُمّم٤محلٝمؿ

  وؾمٗمؽ
ِ
قمل أهٚمٝم٤م، صمؿ دُم٤مء  ًمِٜمنم اإلره٤مب، وشمًٕمك أهن٤م حَت٤مرب ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم شمدَّ

٦م  ُمـ أيمؼم ودضمؾ ٟمٗم٤مق وم٠مي قمٚمٞمٝم٤م! اًمدوِل اعمٕمتدى هذه ذم وإُمـ واًمًالم احلريَّ

 واًمدضمؾ. اًمٜمٗم٤مق هذا

 :شمٕم٤ممم اهلل طمٗمٔمف يم٤مُمؾ اًمٕمزيز قمٌد ي٘مقل اًمديمتقر
 ود هل إُمريِٙمٞم٦َّم، وهؾ احلَرب ـمٌٞمَٕم٦م قمـ اًمت٤ًمؤل طَمقل اًمث٤مئر واجلدُل 

د ضَمدل طم٘مٞمَ٘متِف ذم ُهق إٟمَّام؛ اإِلؾْمالم ود أم اإلِرَه٤مب  ُأصمػِم أن ٌؼسمٞمزْٟمٓمِل، ؾم َمَرَّ
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ات  وَم٠ميـ اًمذرائع، وإٓ ُمـ ذِريَٕم٦م أي٦م اإِلؾْمالم وأهٚمف، حت٧م طُمقرب يمٚمام قمديدة ُمرَّ

 اإلره٤مب وحُم٤مرسم٦م ؟ومٚمًٓملم ذم اًمَٞمٝمقدي اإلره٤مب حم٤مرسم٦م وطمٚمٗم٤مؤه٤م ُِمـ أُمريٙم٤م ِهل

ود واإلره٤مب ؟يمِمٛمػم اهِلٜمدود ذم ٞمِم٤من ذم اًمرُّ ذم  اًمٜمٍَّماين واإلره٤مب ؟اًمِمِّ

 قمٜمدَ  هق اإلره٤مب صُمؿَّ أيـ !....؟اعمًٚمٛملم سمٚمدان ُمـ وهمػمه٤م وٟمٞمًٞم٤موإٟمد اًمٗمٚمٌلم

ِّت٤م اًمتل اجلاَمقم٤مت  طم٘مقىمٝم٤م قمـ دوم٤مع ُمنموقًم٤م شُمداومع إره٤مسمٞم٦م، وهل أُمريٙم٤م قمدَّ

 .واًمٗمٚمٌلم ويمِمٛمػم واًمِمٞمِم٤من وًمٌٜم٤من ومٚمًٓملم ذم واًمديٜمٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

ُمْمٓمٝمدة،  ُمًٚمٛم٦م ـم٤مئٗم٦م ؿمٛمَٚم٧م يُمؾَّ  ىمد اإِلؾْمالم قمغم اعمُٕمٚمٜم٦م أُمريٙم٤م طمرب إن

 يمؾ وُمَٖم٤مرِب٤م، وؿمٛمٚم٧م إرض ذم ُمِم٤مرق وقمرِوٝم٤م وأرِوٝم٤م ديٜمِٝم٤م قمـ شمٜم٤مومح

ؽ سم٤مإِلؾْمالم ُمٔم٤مهر ُمـ ُمٔمَٝمر ًُّ  واًمنمائع، سمام واًمتح٤ميمؿ، واًمِمٕم٤مئر احلٙمؿ ذم اًمتَّٛم

 قمرى اإِلؾْمالم ذم احلٙمؿ واًمتح٤ميمؿ واًمِمٕم٤مئر واًمنمائع واإلقمالم  ُ ُمـ شمٌ٘مك

 .(1)اًمِم٤مُمٚم٦م اعمقاضمٝم٦م طمرب واًمتٕمٚمٞمؿ، ومٝمل

 وٓ شمٕمؽمف سمٛمٌدأ ٓ إُمريٙمِٞم٦َّم اًمًٞم٤مؾم٦م أنَّ  اًمت٤مريخ هل٤م يِمٝمد اًمتل واحل٘مٞم٘م٦مُ 

٦م وشمروضمف، وًمٞمَس  شمدقمٞمف يمام شمنميع  أصح٤مب أُمريٙم٤م، سمؾ َُمّمٚمح٦م ُمّمٚمح٦م إٓ صمٛمَّ

 .دوًمٞم٦م قمٝمقد إٟم٤ًمن وٓ طم٘مقق وٓ قَمداًَم٦م وٓ ؾمالم ومٞمٝم٤م، ٓ إُمقال

٤م  ًمٚمدي٤مٟم٦م ًمٚمتٛمٙملم إُمريٙمٞم٦م، وشمريمٌٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦َّم ٦مأًمَ  حتتٙمره٤م واضمٝم٤مت َمرد إهنَّ

 شمًٛمٞمتٝم٤م آظَمر، ويٛمٙمـ رء ًمف َّتٗمٞمف وَّتٓمط وُم٤م َرء اعمٕمَٚمٜم٦َم اجلديدة، وم٤مًمًٞم٤مؾم٤مت

 سمٛمٙمٞم٤مًملم اًمٙمٞمؾ ؾمٞم٤مؾم٦م وِهل. ٟمٗمل وإصم٤ٌمِّت٤م ٟمٗمٞمٝم٤م إصم٤ٌمت اًمتل وضمٝملم ذي سمًٞم٤مؾم٦م

 .شمٌٓمـ ٓ ُم٤م شمٔمٝمر اًمتل

ول اًمت: اًمٗمئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٥م إمم اإِلؾْمالم وشمٜم٤َمومؼ ؿُمٕمقِب٤م اعمًٚمٛم٦م، يمثػم ُِمـ اًمدُّ ًِ ل شمٜمَت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش: ٦م اًمٌٞم٤منَمٚم»، شراي٤مت اًمٜمٗم٤مق واحلرب اعمٕمٚمٜم٦م قمغم اإِلؾْمالم»ُم٘مٓمع ُمـ ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان ( 1)

(173/78.) 
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: وشمٔمٝمر هلؿ طمٌٝم٤م ًمإِلؾْمالم وُم٘مدؾم٤مشمف، وَّت٤مدقمٝمؿ سم٢مفمٝم٤مر اًمٕمٜم٤َمَي٦م سم٤معمقاؾمؿ اإِلؾْمالُمٞم٦م
يم٤مٓطْمتِٗم٤مل سمٕمٞمد اعمقًمِد وًمٞمٚم٦م اًمٜمِّّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن واهلجرة واإلهاء واعمٕمراج، 

ق، وهؿ ذم اًم ٤ٌمـمـ قُمٛمالء هلؿ، ىمد واًمقهؿ وشمٔمِٝمر قمداءه٤م ًمٚمٞمٝمقد أو اًمٖمرب واًمنمَّ

٤م، وطمٙمٛمقا ذم أدي٤من اًمٜم٤مس  ُمـ ُدون اعمًٚمٛملم، وٟمٌذوا ذيٕم٦م اهلل وراءُهؿ فمٝمريًّ

وأٟمٗمًٝمؿ وقم٘مقهلؿ وأقمراوٝمؿ وأُمقاهلؿ سمحٙمؿ اًمٓم٤مهمقت واًم٘م٤مٟمقن، اًمذي 

م اهلل، وُيرُمقن ُم٤م أطَمؾَّ اهلل، وًم٘مد اٟمخدع ِبِؿ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس،  َيًتحٚمقن ومٞمف ُم٤م طمرَّ

ووم٤ًمد اًمزُمـ، وًمٙمـ ه٤م هؿ اًمٞمقم يتٕمرون وُيٗمْمحقن، وشمٔمٝمر ظم٤ٌمي٤مهؿ، ردطًم٤م ُمـ 

 .ـمقي٤مِّتؿ وٟمٗم٤مىمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس سمٕمد هذه اًمٜمقازل وآسمتالءات اًمتل متر ِب٤م أُم٦م اإِلؾْمالم

 شَمديـ اعمحُٙمقم حل٤ميمٛمف، ومٙمام ٟمٗم٤مق قَمغم اًمٕم٤مدةِ  ذم يٜمٕمٙمس ًمرقمٞمتف احل٤ميمؿ وٟمٗم٤مق

ومض دول: ٍماحل ٓ اًمدول هلذه اعمِث٤مل ؾمٌٞمؾ وقمغم. شمدان  إيران اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، يمدول اًمرَّ

٦م اعمجقؾمٞم٦م، وؾمقري٤م  ؾمقري٤م ذم إظمػمة إطمداث ىمدر اهلل اًم٘مرُمُٓمٞم٦َّم، ومٚم٘مد اًمٜمُّّمػِميَّ

 ِبؿ خمدوقملم يم٤مٟمقا ويمذِبؿ قمغم اًمٜم٤مس، اًمذيـ ويٌلمِّ ٟمِٗم٤مىمٝمؿ واًمٕمراق، ًمٞمٗمْمحٝمؿ

اًمٞمٝمقد  قمغم وطمرِبؿ قمداءهؿ أن اإِلؾْمالم، وزقمٛمٝمؿ قمـ ُمـ دوم٤مقمٝمؿ ئمٝمروٟمف وسمام

 أن يٗمْمحٝمؿ، وخيرج إٓ اهلل اعُمامٟمٕم٦م، وأسمك سمدول أٟمٗمًٝمؿ وإُمريٙم٤من، وشمًٛمٞمتٝمؿ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ }قمٔمٞمٌؿ:  ظمػمٌ  ذًمؽ ٟمٗم٤مىمٝمؿ وذم

 .[29 /:47]ؾمقرة حمٛمد  {ىئ

 ايٓفام ايٛطين: 

اًمٚمٞمؼماًمٞملم واًمٜمٗمٕمٞملم  ُمـ يَمٌػمة ذَُي٦مٍ  سملم يٜمتنم اًمٜمٗم٤مق ُمـ اًمٜمقع وهذا

 ذم وُمّم٤محلف، وهؿ اًمقـَمـ سمح٥مِّ  يتِمدىمقن وإهقاء، اًمذيـ اًمِمٝمقات أصح٤مب

ـِ  ديـ إوم٤ًمد ُمـ سمفِ  يًٕمقنَ  سمام أقمداؤه احلَ٘مٞم٘م٦م  اًمٗم٤مطمِم٦م وإؿم٤مقم٦م وٟمنم اًمٗم٤ًمد اًمقـَم

 ذم اهلل وأُمقاهلؿ، ىم٤مل ٟمٗمقؾمٝمؿ وقم٘مقهلؿ وأُمـ أقمراوٝمؿ اعم١مُمٜملم، وإوم٤ًمد سملم
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 معهم
پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}وصٗمٝمؿ: 

]ؾمقرة  {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ٺ

ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ } ،[28-27 اًمٜم٤ًمء:

٘مرة: {ڱ ڱ ڱ ں ک گ گ گ گ ڳ } ،[221 ]ؾمقرة اًٌم

 {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
 .[12-11 ]ؾمقرة اًمٌ٘مرة:
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 املطوب اهثانُ

 هى جيتٌع يف اهقوب إميان ًنفاق؟

ر أٟمَّف يمام ٓ يٛمٙمـ اضمتامع إيامن ويمْٗمر، ومِٛمـ سم٤مِب أومم قمدم اضمتامع إيامن  ُمـ اعم٘مرَّ

٤من، يمٞمػ واعمٜم٤موم٘مقن ذم ًَ رك إؾْمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر؟ يمٞمػ وٟمٗم٤مق أيمؼم ذم ىَمٚم٥م إٟم  اًمدَّ

واعمٜم٤موم٘مقن ىمد يمٗمروا سمٕمد إؾِْمالُمٝمؿ؟ يمٞمَػ واعُمٜم٤موم٘مقن خُي٤مدقمقن اهلل واًمذيـ آُمٜمقا 

وُم٤م خيدقمقن إٓ أٟمٗمًٝمؿ؟ يمٞمػ واعمٜم٤موم٘مقن ىمد ُمردوا قمغم اًمتخذيؾ واًمتَّثٌِٞمط وسم٨م 

 اًمٗمرىم٦م وزقْمَزقم٦م اًمّمػ وشمٗمريؼ اًمٙمٚمٛم٦م وآؾمتٝمزاء سم٤معم١مُمٜملم وعمز اعمٓمَّققملم

 واًمٙمذب واإلرضم٤مف وُمقآة أقمداء اهلل واًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م؟ اًمخ.

ومٙمٞمػ سم٤مهلل ُمـ هذه سمٕمض أطمقاهلؿ وَه٤مشمٞمٙمٛمقا سَمٕمض ِصٗم٤مِّتؿ يٛمٙمـ أن جيتٛمع ذم 

ىمٚمقِبؿ ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ إيامن ُمع هذه اًمٕمٚمؾ وإدواء وإؾم٘م٤مم، طم٤مؿم٤م ويمالَّ وىمد ىم٤مل 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې }: ۴

ۓ }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ،[68 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ې ېى ى ائائ ەئ ەئ وئ

 .[145 ]ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: {ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

وم٤مًمُٙمٗمر إذا ُذيمر ُمٗمرًدا ذم وقمٞمد أظمرة دظمؾ » :$وًمذا ىم٤مل ؿمٞمخ اإِلؾْمالم 

يئ جب حب  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ}ومٞمف اعمٜم٤موم٘مقن يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

﮳  }و ،[5 ]ؾمقرة اعم٤مئدة: {خب ﮲  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .ش[6 ]ؾمقرة اًمٌٞمٜم٦م: {﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
ومٝمذه يُمٚمُّٝم٤م َيدظمؾ ومٞمٝم٤م اعمٜم٤موم٘مقن »: اًمٕمديد ُمـ أي٤مت صمؿ ىم٤مل $وأورد 

٤مر ًمٞمس ُمٕمٝمؿ ُمـ اإليامن رٌء، يمام يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر  اًمذيـ هؿ ذم اًم٤ٌمـمـ يمٗمَّ

 .(1)شاعُمٔمٝمرون ًمٚمٙمٗمر، سمؾ اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.48ـ  47ش: )اإليامن»يٜمٔمر ( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
٤ًٌم ُمـ ذًمؽ ذيمر ؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م وم٘م٤مل ، وم٢مذا ذيمر اًمٙمٗمر »: وىمري وم٢منَّ اًمٙمٗمر أقَمؿُّ

 .(1)شؿمٛمؾ اًمٜمٗم٤مق وإن ذيمرا ُمًٕم٤م يم٤من ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ُمٕمٜمك

ٗم٤مق وؾم٤مئر اؿمت٘م٤مىم٤مشمِف وصٗم٤مت أهٚمف وأطْمَٙم٤مُمٝمؿ ذم وًمٚمٗم٤مئدة ومام وَرد ُمـ ًمٗمظ اًمٜمِّ 

اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، إٟمَّام شَمٜم٤موًم٧م اًمٜمقع إيمؼم ُمـ اًمٜمَٗم٤مق وُهق آقمت٘م٤مدي، دون اًمٜمَّقع 

 إْصَٖمر وهق اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم.

حٞمح ذم اًمتَّٕم٤مُمؾ ُمع إظمٓم٤مر، واًمؽميمٞمز  وهذا يٕمٓمٞمٜم٤م ُمٕمٚماًم ُمـ ُمٕم٤ممل اعمٜمٝم٩م اًمّمَّ

اًمٙمؼمى سمٙمؾِّ اًمقؾْمع واًمٓم٤مىم٦م ىمٌؾ اخلقِض ومِٞمام دوهن٤م ُمـ  قمغم ُمٕم٤مجل٦م اعمِمٙمالت

 .(2)اعمِمٙمالت اًمتل شمٕمؽمض إُم٦م اعمًٚمٛم٦م

ص اًمَ٘مقل يـ ومٙمذًمؽ  إٟمف يمام ٓ: وُمٚمخَّ يٛمٙمـ اضمتامع اًمٜم٘مٞمْملم واًمْمدَّ

ر اطمتقاء ىمٚم٥م ًمٜمٗم٤مق اقمت٘م٤مدي وإيامن ظم٤مًمص. ٓ  يتّمقَّ

هق واإلياَمن ذم ىمٚم٥م اًمٕمٌد يمام أُم٤م اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم سمِمتك أٟمقاقِمف وؿمٕمٌِف وَمَ٘مد جيتٛمع 

٦ٌَم ىَمد يٙمقن ُمٕمٝم٤م يَمثػم ُمـ ؿُمٕم٥م »: $شمٞمٛمٞم٦م  ىم٤مل ؿمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ ٕم وشمٚمؽ اًمِمُّ

ـْ إِياَمنٍ »: ط، وهلذا ىم٤مل شاإليامن ٍة ُِم ـْ يَم٤مَن ذِم ىَمْٚمٌِِف ُِمْثَ٘م٤مُل َذرَّ ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم  .(3)شخَيُْرُج ُِم

ومُٕمٚمؿ أن ُمـ يم٤من ُمٕمف ُمـ اإليامن أىمؾ اًمَ٘مٚمٞمؾ مل خُيٚمد ذم اًمٜم٤َّمر، وإن يم٤من ُمٕمف يَمثػم 

 .(4)ُمٕمف ُمـ ذًمؽ صمؿ خيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ اًمٜمٗم٤مق ومٝمق ُيٕمذب ذم اًمٜم٤مر قمغم ىمدِر ُم٤م

ـْ »: طاهلل  ىم٤مل َرؾمقل»: $صمؿ ىم٤مل ذم ُمقوع آظمر  َـّ ومِٞمِف يَم٤مَن  َأْرسَمٌع َُم يُم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/271ش: )ذح اًمٓمح٤موي٦م»يٜمٔمر ( 1)

 (.47ـ  46ش: )دارؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م»( 2)

طمدي٨م طمًـ  (، وهمػممه٤م، وىم٤مل قمٜمف إًم٤ٌمين:2/271) (، واًمٜم٤ًمئل:2611) أظمرضمف اًمؽمُمذي:( 3)

 (.2451سمرىمؿ ) ش:اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»صحٞمح ذم 

 (.239)ص: ش يمت٤مب اإليامن»( 4)
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ـَ اًمٜمَِّٗم٤مِق طَمتَّك ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م ظَم٤مًمًِّم٤م َـّ يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف ظَمّْمَٚم٦ٌم ُِم ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف ظَمّْمَٚم٦ٌم َُمٜمُْٝم ، َوَُم

َث يَمَذَب، َوإَِذا قمَ  ـَ ظَم٤مَن، َوإَِذا طَمدَّ
ِ  ،(1)ش٤مَهَد هَمَدَر، َوإَِذا ظَم٤مَصَؿ وَمَجرَ َيَدقَمَٝم٤م: إَِذا أؤمُت

ّل  ٦ٌَم إيامن طوم٘مد سملمَّ اًمٜمٌَّ ٦ٌَم ٟمٗم٤مق وؿُمٕم  .(2)شأنَّ اًم٘مٚم٥م يٙمقن ومٞمف ؿمْٕم

وهلذا مل يٙمـ اعمتٝمٛمقن سم٤مًمٜمٗم٤مق ٟمققًم٤م واطمًدا، سمؾ ومٞمٝمؿ اعمٜم٤مومؼ اعمحُض، وومِٞمٝمؿ ُمـ 

 ومٞمف إيامن وٟمٗم٤مق، وومٞمٝمؿ ُمـ إيامٟمف هم٤مًم٥م وومٞمف ؿُمٕم٦ٌم ُِمـ اًمٜمٗم٤مق...

ي٘م٤مل يمٗمر يٜم٘مؾ قمـ اعمٚم٦َّم ويمٗمر  واًمٜمٗم٤مق يم٤مًمٙمٗمر، ٟمٗم٤مق ُدون ٟمٗم٤مق، وهلذا يمثػًما َُم٤م

 .(3)أصٖمر وأيمؼم: ٓ يٜم٘مؾ، وٟمِٗم٤مق أيمؼم وٟمٗم٤مق أصٖمر، يمام ي٘م٤مل اًمنمك ذيم٤من

إنَّ اإليامَن َيٌدو عُمٔم٦م سَمٞمْم٤مء ذِم اًم٘مٚم٥م؟، »: ىم٤مل ڤسمـ أب ـم٤مًم٥م  قمـ قمكم

ازَداد اًم٘مٚم٥م سمٞم٤مًو٤م، طمتك إذا اؾمتٙمٛمؾ اإليامن اسمٞمضَّ  ومُٙمٚمَّام ازداد اًمٕمٌد إياَمًٟم٤م، يمٚمام

اًمَ٘مٚم٥ُم يمُٚمف، وإن اًمٜمِّٗم٤مق يٌدو عمٔم٦م ؾَمقداء، طمتك إذا اؾمتٙمٛمؾ اًمٜمٗم٤مق اؾمقدَّ اًم٘مٚم٥م، 

وأيؿ اهللِ ًمق ؿم٘م٘متؿ قمـ ىمٚم٥م اعم١مُمـ ًمقضَمدمُتقه أسمٞمض، وًمق ؿم٘م٘متؿ قمـ ىمٚم٥م اعمٜم٤مومؼ 

 .شواًمٙم٤مومر ًمقضمدمتقه أؾمقد
٤مُء ُيٜم٧ٌم اًمٜمِّٗم٤مق ذم اًمَ٘مٚم٥م يمام ُيٜم٧ٌم اعم٤َمء اًمٖمٜم»: ڤُمًٕمقد  وىم٤مل اسمـ

ٚمػ، يٌٞمٜمقن أن اًم٘مٚم٥َم ىمد يٙمقن ومٞمف إيامن  ،(4)شاًمٌ٘مؾ ًَّ وَهذا يمثػٌم ذم يمالم اًم

 .(5)وٟمِٗم٤مق، واًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يدٓن قمغم ذًمؽ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وُمًٚمؿ، ك اإليامن، سم٤مب ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ: 34ك اإليامن، سم٤مب قمالُم٦م اعمٜم٤مومؼ: رىمؿ ) اًمٌخ٤مري،( 1)

 (.116سمرىمؿ )

 شمٞمٛمٞم٦م. (، ًمِمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ2/238ش: )إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم إسمٓم٤مل اًمتحٚمٞمؾ»يٜمٔمر ( 2)

 .(1/139ش: )اإليامن إوؾمط»يمت٤مب ( 3)

وٕمٞمػ »وؾمٜمده وٕمٞمػ، اٟمٔمر  ُمًٕمقد، ، قمـ اسمـشذم اعمالهل»رواه أمحد واسمـ أب اًمدٟمٞم٤م ذم ( 4)

 (.4811ش: )ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»و (،3936ش: )اجل٤مُمع اًمّمٖمػم

 (.239ش: )اإليامن»( 5)
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ودمَتٛمع ذم اعم١مُمـ وٓي٦م ُِمـ وضمف وقمداوة ُِمـ وضمف، »: وىم٤مل ؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م

 .(1)شن، وِذٌك وشَمقطمٞمد، وشم٘مقى وومجقٌر، وٟمٗم٤مق وإيامنيمام ىمد يٙمقن ومٞمف يمٗمر وإيام

ك دون اًمنمك، وًمٞمس اعمراد اًمٙمٗمر واًمنمك  واعمراد هٜم٤م سم٤مًمٙمٗمر دون اًمٙمٗمر واًمنمِّ

ورد ذم  ي٘مِّمد ُم٤م-ومَٝمذا ٟمٗم٤مق قمٛمؾ »: $اًم٘مٞمؿ  اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م.. وَي٘مقل اسمـ

َـّ ومٞمف اؾمتحٙمؿ ويمُٛمَؾ وَم٘مد وَم٘مد جيتٛمع ُمع أصؾ اإليامن، وًمٙمـ إذا  -طمدي٨م أرسَمع ُمـ يم

 يٜمًٚمخ ص٤مطمٌف قمـ اإِلؾْمالم سم٤مًمٙمٚمٞم٦َّم وإن صغمَّ وص٤مم وزقمؿ أٟمف ُمًٚمؿ.

وم٢مذا يمٛمٚم٧م ذم اًمٕمٌد ومل َيٙمـ ًَمف  وم٢من اإليامن َيٜمٝمك ص٤مطمٌف قمـ هِذه اخِلالل،

 ُِمٜمٝم٤م ومٝمذا ٓ ُم٤م
ٍ
 .(2)يٙمقن إٓ ُمٜم٤مومً٘م٤م ظم٤مًمًّم٤م يٜمٝم٤مه قمـ رء

د ىمقل اًمٚم٤ًمن، يمام وسمٕمد هذا اإليْم٤مح َيٕمج٥م اعمرء ُمؿَّ َن ي٘مقًم قن إن اإليامن َمَرَّ

قمٜمد اًمٙمراُمٞم٦م، وهؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ ـمقائػ اعُمرضمَئ٦م، وسمٜم٤مًء قمغم ىمقهلؿ اًم٤ٌمـمؾ وم٤معمٜم٤موم٘مقن 

ـ ىم٤مًمقا:  قا اًمذي گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ }ٟمٗم٤مىم٤ًم إقمت٘م٤مدي٤ًم ُم١مُمٜمقن إيامٟم٤ًم يم٤مُماًل أًمًٞم

ـ اهلل ؿمٝمد  ،[1 ن:]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مق {ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ وًمٙم

ـ ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿ:  قا اًمذي ًُ ﮿ }سمٙمذِِبؿ، أًمٞم ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ]ؾمقرة  {﮺

٤مه٤م واطمتقاه٤م اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق.، [14 اًمٌ٘مرة:  إذا هؿ يٜمٓم٘مقن سم٤مإليامن وىمٚمقِبؿ ىمد همِمَّ

ٜمِّٗم٤مق إًمف إٓ اهلل، وذم ىمٚمٌف اًم اعمٜم٤مومؼ إذا ىم٤مل سمٚم٤ًمٟمف: ٓ وىمد ىم٤مًمقا إن اًمزٟمديؼ أو

٤م وإياَمٟمف يم٢ميامن إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم  . وىم٤مًمقا: ۴واًمزٟمدىم٦م ومٝمق ُم١مُمـ طم٘مًّ

يم٤من إيامهُنؿ يم٢ميامن ضِمؼميؾ وُِمٞمٙم٤مئٞمؾ  طاهلل  إن اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم قمْٝمِد َرؾمقل

 .(3)وُجِٞمع إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/356ش: )ذح اًمٓمح٤موي٦م»( 1)

 .$(، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 1/77ش: )اًمّمالة وطمٙمؿ شم٤مريمٝم٤م»( 2)

 (.1/116، ًمإلؾمٗمرايٞمٜمل: )شاًمديـ ومتٞمٞمز اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م قمـ اًمٗمرق اهل٤مًمٙملم اًمتٌّمػم ذم»يٜمٔمر ( 3)
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د اًمتَّٚمٗمُّظ َيٙمٗمل َُمرَّ  سم٤مٌب ٓ»: شاعمٗمٝمؿ قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ»ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل ذم 

ُج٦م شمٜمٌٞمٌف قمغم وم٤ًمد ُمذه٥م همالة شسمد ُمـ اؾمتٞمٗم٤مء اًم٘مٚم٥م سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سَمؾ ٓ ، وَهذه اًمؽمَّ

اعمرضمئ٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اًمتٚمٗمظ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم يم٤مٍف ذم اإليامن، وأطم٤مدي٨م هذا اًم٤ٌمب شمدل قمغم 

 وم٤ًمِده، سمؾ هق ُمذه٥م ُمٕمٚمقُم اًمَٗم٤ًمد ُمـ اًمنميٕم٦م عمـ وىمػ قمٚمٞمٝم٤م، وٕٟمَّف َيٚمزم ُمٜمف

 .(1)شَمًقيغ اًمٜمٗم٤مق واحلٙمؿ ًمٚمُٛمٜم٤مومؼ سم٤مإليامن اًمّمحٞمح وهق سم٤مـمؾ ىمٓمًٕم٤م

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.36ص )ش: ومتح اعمجٞمد»( 1)
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 املبخح الجالح

 أحْال امليافقني عيد املْت ّيف قبْرٍه ّْٓو القٔام٘

 املطوب األًي

 أحٌاهلٍ عند املٌت

ؽَّ أنَّ اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمتل ٓ ون ُمـ رء ومرارهؿ ُمـ  شَم٘مٌؾ اًمِمَّ يٗمرِّ

٤مدهؿ ذم إرض: ومِٗمٞمٝمؿ ؿمٌف ُمـ اعمَق ًَ تِٝمؿ وؾمقء قمٛمٚمٝمؿ ووم ت ًمٕمٚمٛمٝمؿ سمخ٨ٌم ـمقيَّ

 .[96 ]ؾمقرة اًمٌ٘مرة: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ}إظمقاهنؿ اًمَٞمٝمقد: 

وىمد وصػ اهلل ُمِْمَٝمَد ومرارهؿ ُمـ اعمَقت ذم هَمزَوة إطمزاب سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف: 

  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ

 ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ

. [19-18 ]ؾمقرة إطمزاب: {﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ    

﮳  }وذم ُمَِمٝمد آظمر ي٘مقُل ؾُمٌح٤مٟمَف:  ﮲  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁    ﮴﮵ ﮶ ﮷ 

 .[13 ]ؾمقرة إطمزاب: {

 ٿ    }وذم صقرة صم٤مًمث٦م يٙمِِمُػ اهللُ دظَمٞمٚمتَٝمؿ ويٗمْمح هيرِّتؿ سم٘مقًمِفِ ؾُمٌح٤مٟمف: 

 ڄ ڦ ڦ ڦ <ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

     .[57-56 :٦مسمقتًما ةرقؾم] {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

إن ٟمَِٞم٤مط ىمٚمقِِبؿ ًمتت٘مٓمَّع ومرىًم٤م ُمـ ُمقاىمػ اعمَقت وظمّمقًص٤م اًم٘مت٤مل، ومٝم٤مهؿ ُمع 

ًٓ ذم قَمًٙمرهؿ، إٓ  ُم٤م أقمٓمقا إظمقاهنؿ اًمَٞمٝمقد ُِمـ اعمَقاصمٞمؼ واًمُٕمٝمقِد ُٟمٍمة هلؿ ودظمق

 أنَّ ؿم٤مهد احل٤مل خَي٤مًمُػ َذًمؽ ويٜم٤مىمْمف..
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ }شمٕم٤َممم: ىم٤مَل 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

وُمـ  ،[12-11 ]ؾمقرة احلنم: {ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ٌَع ؾِمػمِّتؿ وضمد يم  ثػًما ُمـ اًمِمقاهد قمغم ذًمؽ.اؾْمتْت

 :ُأّما اليصْص الْاردٗ يف عأٌ مْت امليافق علٙ ىفاق 

﮷  } أ( ىم٤مَل َرسمُّٜم٤م ؾمٌح٤مٟمَف ذم ؾمقرة )اًمتقسم٦م(: ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ے ۓ ۓ

 .[84 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

 ًُّ ٝم٤مب( وىم٤مَل ضمؾَّ ؿم٠مٟمف ذم آظِمر اًم ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ }: قرة ٟمَٗم

ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 {ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
    . [125-124 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م:

ّل ، ڤج( قمـ أب ُهريَرة  ْ ُُيَ »: ىم٤مل طقَمـ اًمٜمٌَّ ْ َيْٖمُز َومَل ـْ َُم٤مَت َومَل ْث َُم دِّ

٦ٌَِم ٟمَِٗم٤مٍق  ُف سمَِٖمْزٍو َُم٤مَت قَمغَم ؿُمْٕم ًَ  .(1)شَٟمْٗم

ـْ أطَم٥مَّ ًمَِ٘م٤مَء اهللِ أطََم٥مَّ اهللُ »: طاهلل  ىم٤مًَم٧ْم: ىم٤مَل رؾمقل ڤقمـ قَم٤مئِم٦َم د(  َُم

ـْ يَمِرَه ًمَِ٘م٤مَء اهلِل ًمَِ٘م٤مَءهُ  اهللِ، يَمراهٞم٦م  ، وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦ُم: َي٤م رؾمقَل شيَمِرَه اهلُل ًمَِ٘م٤مَءهُ  ۵، َوَُم

ـَ »ًمِ٘م٤مء اهللِ، أْن يٙمَره اعمَقت، ومَقاهلل إٟم٤َّم ًمٜمَٙمَرهف، وَم٘م٤مل:  َـّ اعم١ُْمُِم إَِذا  َٓ ًَمْٞمَس سمَِذاَك، َوًَمِٙم

ـْ صَمَقاِب اهللِ  ۵ىَم٣َم اهلُل  َج ًَمُف قَمامَّ سَملَم َيَدْيِف ُِم َويَمَراَُمتِِف، وَمَٞمُٛمقُت طِملَم  ۵ىَمٌَْْمُف وُمرِّ

َواهلُل ُُي٥ِمُّ ًمَِ٘م٤مَءُه، َوإِنَّ اًمَٙم٤مومَِر َواعمُٜم٤َمومَِؼ إَِذا ىَم٣َم اهلُل  ۵َيُٛمقُت َوُهَق ُُي٥ِمُّ ًمَِ٘م٤مَء اهللِ 

َج ًَمفُ  ۵ ٌَْْمُف وُمرِّ ـْ قَمَذاِب اهللِ  ىَم َوَهَقاٟمِِف وَمَٞمُٛمقُت طِملَم َيُٛمقُت  ۵قَمامَّ سَملْمَ َيَدْيِف ُِم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ك اإلُم٤مرة، سم٤مب ذم ُمـ ُم٤مت ومل يٖمز.3/1517ش: )صحٞمحف»هذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ ذم ( 1)
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 اهلِل َواهلُل َيْٙمَرُه ًمَِ٘م٤مَءهُ 
ِ
 وذم هذا سمَٞم٤مٌن ًمِٙمراهَٞم٦م اعمُٜم٤مومؼ ًمِ٘م٤مء َرسمِّف عم٤َم َيرى ،(1)شَوُهَق َيُٙمَرُه ًمَِ٘م٤مء

 .-٤مذ سم٤مهللواًمٕمٞم-ُمـ اًمٕمَذاِب واهلقان اًمذي يٜمتٔمره قمٜمَد ؾمٙمرات ُمقشمِف 

سمـ ؾمٚمقل قمغم  سمـ أبِّ  اهلل إطم٤مدي٨م اًمقاردة واعمت٘مدُم٦م ذم َُمقت قمٌد( ه

 :(2)اًمٜمٗم٤مق
 طاهلل  يَم٤من َرضمٌؾ َٟمٍماٟمٞم٤ًّم، وَم٠مؾمٚمؿ قمغم قمْٝمِد َرؾمقل»: ىم٤مل ڤو( قمـ أَٟمس 

ٌَ٘مرة وآل قمٛمران، ىَم٤مل وَمٕم٤مد َٟمٍْماٟمٞم٤ًّم، وَمٙم٤من : ىم٤مل طوَمٙم٤من َيٙمُت٥م ًمِٜمٌِل اهلل : وىَمرأ اًم

د إٓ َُم٤م َُم٤م: ي٘مقل ـ حمٛمَّ ًِ يُمٜم٧م أيمت٥ُم ًَمف، وم٠مُم٤مشمف اهلُل وَم٠مىمؼموه وم٠مصٌح ىمد  أَرى ُْي

 .(3)ًَمِٗمَٔمتُف إْرُض 

اَم مل يرض ديٜمَٝمؿ َٟمٌِمقا قَمـ َص٤مطمٌٜم٤م وم٠مشمقه،  د وأصَح٤مسمف، إٟمَّ ىم٤مًمقا: هذا قَمٛمُؾ حُمٛمَّ

د ىَم٤مل: ومحٗمروا ًمف وَم٠مقْمَٛم٘مقا، وم٠مصٌح وىمد ًمِٗمَٔمتُف إرض، وم٘م٤مًمقا: هذا قمٛمؾ حمٛمَّ 

ٌَِمقا قمـ ص٤مطمٌٜم٤م وم٠مًم٘مقه، ىَم٤مل وَمحٗمروا ًمف وم٠مقمَٛمُ٘مقا ذم إرض : وأصح٤مسمف، ٟم

اؾمتٓم٤مقمقا، وم٠مْصٌح وىمد ًَمٗمَٔمْتف إرُض، ومٕمٚمٛمقا أٟمَّف ًمٞمس ُمـ اًمٜم٤َّمس، وأٟمف ُمـ اهللِ  ُم٤م

 .(4)شوم٠مًم٘مقه ۵

 ًمِرؾمقلِ 
ٍ
 َويمؾُّ ً طاهلل  وذم هذه اًم٘مّم٦م ُمـ اًمِٕمؼَمة واًمِٕمَٔم٦ِم َُم٤م ًمق أْدَريمٝم٤م يُمؾ ؿَم٤مينء

يم٤مًرا وشمقسم٦م.  ُُمٜم٤مومؼ يّمدُّ قَمـ ؾمٌٞمؾ ًمٙمٗمتف إدِّ

يـ، أو َُمذاه٥م  َيرشمدُّ قَمٜمف إمم أدي٤من أو ُمـ اعمٜم٤َمومِ٘ملم ُمـ ُيٕمِرض َساطَم٦م قمـ اًمدِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 4/2165ش: )صحٞمح ُمًٚمؿ»(، وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع، وأصٚمف ذم 6/218ش: )اعمًٜمد»رواه أمحد ذم ( 1)

 سمٕمده. ك اًمذيمر واًمدقم٤مء، سم٤مب ُمـ أطم٥م ًم٘م٤مء اهلل، ويِمٝمد ًمف ُم٤م (،2166

 (.129ـصاٟمٔمر )( 2)

 (.4/261ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م»ًمٗمٔمتف إرض: أي ىمذومتف ورُمتف. اٟمٔمر ( 3)

(، 4/145(، ك اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإِلؾْمالم، وُمًٚمؿ: )2/533) رواه اًمٌخ٤مري:( 4)

 ك صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ واًمٚمٗمظ ًمف..
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سمٜمٗم٤مٍق ويُمٗمر حَمض، وم٘مد يٕم٤مىمٌف اهلل ؾُمٌح٤مٟمف سمٕم٘مقسم٦م ظم٤مِرضَم٦م قمـ  ُأظمر، ومتٙمقن ظم٤ممِتَتف

ى قمغم اًمٜمَّ  يَمت٥َم ًَمف،  يم٤من يدري إٓ ُم٤م أٟمَّف َُم٤م طٌّل اًمٕم٤مدة.. ومٝمذا اعمٚمُٕمقن اًمِذي اومؽَمَ

ىمَّمَٛمف اهلل وومَْمَحف سم٠من أظْمرضَمف ُمـ اًم٘مؼْمِ سَمٕمد أن ُدومـ ُمراًرا، وهذا أَُمٌر ظَم٤مرج قمـ 

اًمَٕم٤مدة يدلُّ يُمؾ أطَمد قمغم أن هَذا يَم٤من قم٘مقسم٦م عم٤م ىم٤مًمف ووَمَٕمٚمف وأٟمف يم٤من يم٤مذسًم٤م، إذ يَم٤من 

 يّمٞمٌٝمؿ ُمثؾ هذا. قم٤مُم٦م اعمقشمك ٓ

٤مقمدي  ؾط( وقمـ ؾمٝم ًَّ اًمَت٘مك هق  طاهلل  أنَّ رؾمقل»: ڤسمـ ؾَمٕمد اًم

إمَم قَمًَٙمره، وَُم٤مَل أظَمرون إمم  طاهلل  واعمنميُمقن وَم٤مىْمَتتٚمقا، ومٚمامَّ َُم٤مل رؾمقل

ٌَٕمٝم٤م ييُِب٤َم  َرضمٌؾ ٓ طاهلل  قَمًٙمِرِهؿ، وذم أْصَح٤مب َرؾمقل ة إٓ اشمَّ َيدع هَلؿ ؿَم٤مذَّ

َأَُم٤م »: طاهلل  َٞمقم أطمٌد يمام أضْمَزأ ومالن، ومَ٘م٤مل رؾمقلأضْمزأُه ُمٜم٤َّم اًم َُم٤م: سمًِٞمِٗمف، وم٘م٤مًمقا

ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر! ُف ُِم ومَخَرج ُمٕمف، يمٚمَّاَم : أَٟم٤م ص٤مطِمٌف أسمًدا، ىم٤مل: ، وَم٘م٤مل َرضمٌؾ ُِمـ اًمَ٘مقمشإِٟمَّ

ع ُمَٕمف.  وىمػ وىمػ ُمَٕمُف، وإذا أهع أْهَ

ضم ؾ ضمرطًم٤م ؿمديًدا، وم٤مؾْمتٕمَجؾ اعمقَت، ومقَوع ٟمّمؾ ؾمٞمٗمِف ىم٤مل: وُمجِرَح اًمرَّ

ف، ومخرج اًمرضمؾ إمم  ًَ سم٤ِمٕرض وُذسم٤مسمف سملم صَمديٞمِف، صمؿ حَت٤مُمؾ قمغم ؾمٞمِٗمف وم٘مَتؾ َٟمٗم

ضمؾ اًمذي : ىَم٤مل. ش؟َوَُم٤م َذاكَ »: اهلل، ىَم٤مل أؿمٝمد أٟمَّؽ َرؾُمقل: ومَ٘م٤مل طاهلِل  رؾمقلِ  اًمرَّ

أٟم٤م ًَمٙمؿ سمف، ومخرضم٧م ذم : ًمٜم٤َّمس َذًمؽ، وم٘مٚم٧مَذيمرت آٟمًٗم٤م أٟمَّف ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر، وم٠مقمَٔمَؿ ا

ـمٚمٌِف طمتك ضُمرح ضَمرطًم٤م ؿمديًدا وم٤مؾمتٕمجَؾ اعمَقت ومقوع ٟمّمؾ ؾمٞمٗمف سم٤مٕرض وذسم٤مسمف 

ضُمَؾ »: قمٜمَد َذًمؽ طاهلل  سملم صَمديٞمف، صمؿ حت٤مُمؾ قمٚمٞمف وم٘متؾ ٟمٗمًف، وم٘م٤مل رؾمقُل  إِنَّ اًمرَّ

ٌُْدو ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمرِ  ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ قَمَٛمَؾ َأْهِؾ اجَلٜم٦َِّم ومِٞماَم َي ضُمَؾ ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ َوُهَق ُِم ، ِوإِنَّ اًمرَّ

ـْ َأْهِؾ اجلَٜم٦َّمِ  ٌُْدو ًمِٚمٜم٤َّمِس َوُهَق ُِم  .ش(1).شقَمَٛمَؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر ومِٞماَم َي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ك اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب إن اهلل ي١ميد اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر، أظمرضمف 2/376) أظمرضمف اًمٌخ٤مري:( 1)

 (، ك اإليامن، سم٤مب همٚمظ حتريؿ ىمتؾ آٟم٤ًمن ٟمٗمًف.116ـ  1/115ُمًٚمؿ: )
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ىمد يٛمقت اعمٜم٤مومؼ قمغم ٟمِٗم٤مىِمف وؾمقء طم٤مًمف َوُهق خيدم اإِلؾْمالم، يم٠من ُي٘م٤مشمؾ ُمع 

ض ًمٚمٛمقت أو اعم١مُمٜملم وَي٘متؾ ذم اعُمنميملم ُم٤م اًمٌالء ومال  ؿم٤مء اهلل أن َي٘متؾ، ومٞمتٕمرَّ

يـ  ٤ًٌم، سمؾ يَتَٕمجؾ ُمٜمٞمَّتف ومٞمٛمقت قمغم ٟمٗم٤مىِمف، وم٤مهلل ي١ميد سمف هذا اًمدِّ دَمده ص٤مسمًرا حمتً

... َوإِنَّ اهللَ »: ۴ؿ وومجقِره وٟمِٗم٤مىمف قمغم ٟمٗمًف، ىم٤مل وهق ُمـ طَمٓم٥م ضمٝمٜم

ضُمِؾ اًمَٗم٤مضِمرِ  ـِ سم٤ِمًمرَّ ي ُد َهَذا اًمدِّ  .(1)شًَمُٞم١َميِّ

ّل »ىم٤مل:  ڤي( وقمـ ضَم٤مسمر  ذم ؾَمٗمِره، ومٝم٤مضم٧م ريٌح  طظمَرضمٜم٤َم َُمع اًمٜمٌَّ

ايم٥م، ومَ٘م٤مل رؾُمقل يُح عمَِْقِت ُُمٜم٤َمومِ »: طاهلل  شَمٙم٤مد شمدومـ اًمرَّ ، وَمٚمامَّ شٍؼ سُمِٕمَث٧ْم َهِذِه اًمرِّ

 .(2)شىَمدُمٜم٤َم اعمَديٜم٦َم إْذ هق ىَمد ُم٤مت ذم ذًمَؽ اًمَٞمقِم قَمٔمٞمؿ ُِمـ قُمٔمامء اعمٜم٤َمومِ٘ملم

اَم َذًمَِؽ إظِْم٤ٌَمُت »: ۴ىم٤مل  ڤسمـ أب اجلقن  وذم طمدي٨م أيمثؿ إِٟمَّ

 .(3)شاًمٜمَِّٗم٤مِق َوُهَق ذِم اًمٜم٤َّمرِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وُمًٚمؿ، اإليامن سمرىمؿ 3162(، سمرىمؿ )182ـ اجلٝم٤مد ـ اًم٤ٌمب )ش صحٞمحف»رواه اًمٌخ٤مري ذم ( 1)

 ٤مري.(، واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ111)

 (، ك صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم واًمٚمٗمظ ًمف.2146، 4/2145رواه ُمًٚمؿ: )( 2)

(، ك شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب وُمـ ؾمقر اًمٜم٤ًمء واًمٚمٗمظ 231، 5/228، )شؾمٜمٜمف»رواه اًمؽمُمذي ذم ( 3)

سمـ سمٙمػم  سمـ ؾمٚمٛم٦م احلراين وروى يقٟمس ٟمٕمٚمؿ أطمًدا أؾمٜمده همػم حمٛمد ًمف، وىم٤مل: طمدي٨م همري٥م ٓ

سمـ ىمت٤مدة ُمرؾمؾ مل يذيمر واومٞمف  قمٛمر سمـ إؾمح٤مق قمـ قم٤مصؿ اسمـ ٛمدوهمػم واطمد هذا احلدي٨م ذم حم

(، واحل٤ميمؿ ذم 266، 5/265ش: )شمٗمًػمه»قمـ أسمٞمف قمـ ضمده، ورواه اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم 

(، ك احلدود، وىم٤مل: صحٞمح قمغم ذـمل ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه، 388، 4/385ش: )ُمًتدريمف»

اًمدر »(، وقمزاه اًمًٞمقـمل ذم 12، 19/9ش: )اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»ورواه اًمٓمؼماين ذم  وواوم٘مف اًمذهٌل،

صحٞمح ؾمٜمـ »اعمٜمذر وأب اًمِمٞمخ واسمـ أب طم٤مشمؿ، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم  (، إمم اسمـ2/382ش: )اعمٜمثقر

رواه اًمقاىمدي وهمػمه ُمـ ـمرق،  ڤسمـ ًمٌٞمد  (، وًمف ؿم٤مهد قمـ حمٛمقد3/44، )شاًمؽمُمذي

 (.2/383ش: )ٜمثقراًمدر اعم»و (،3/282) ، ٓسمـ طمجر:شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»اٟمٔمر 
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أن سمٕمض ضُمٜمِد اهللِ ؾُمٌح٤مٟمف يَِم٤مرك ذم ىمٌِض أرواح اعمٜم٤موم٘ملم : ٓضتفاد مً ٍذا

 ُمَِم٤مريم٦م ىمقي٦م شَمدلُّ قَمغم ؾمقء ُمقِّتؿ وؿمدة ىمٌض أرواطمٝمؿ..

ِّت٤م شمٙم٤مد شمدومِـ َُم٤م يح ُمـ ؿِمدَّ ُمقرًة سم٤ِمًمٌٕم٨م أُم٤مُمٝم٤م ُمٜمَٓمٚم٘م٦م إمم هدومِٝم٤م ُم٠م ومٝمذه اًمرِّ

ة وىمقة اعمالئٙم٦م اًم٘م٤مسمْملم هِلذه  عمقت اعمٜم٤مومؼ قمٜمَْد ىمٌض روطمف اخلٌٞمث٦م.. ومَٙمٞمػ سمِِمدَّ

وح:  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ }اًمرُّ

 ۋ ۋ ٴۇ}ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،(1)[25 ]ؾمقرة حمٛمد: {ہہ ہ ہ

 ائ ى ى ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ

. [28-27 ]ؾمقرة حمٛمد: {وئ ەئ ەئ ائ    

ظ  ك، ومال ٟمتٕمَّ ـُ اعمُتحرِّ ويمؿ َِّت٥مُّ ُِمـ ِريح ؿمديَدة شم٘متٚمع إظْمَي واًمٞم٤مسمس وشَمدوم

٤م قمالُم٦م عَمقت ُُمٜم٤مومؼ ٓ ٟمٕمٚمٛمف، قم٘مقسم٦م ًمف سمزواًمف وىمٓمع داسمر  وَٟمٕمتؼم، وُم٤م يدريٜم٤م أهنَّ

 اًمٌالد.إوم٤ًمده ومٞمًؽميح ُمٜمُف اًمِٕم٤ٌمد و

يٌح »: ُمرَّ سمِجٜم٤َمزة ومَ٘م٤مل طاهلل  أنَّ َرؾمقَل ، ڤيمام روى أسمق ىمت٤مدة  ؽَمِ ًْ ُُم

اٌح ُِمٜمْفُ  َأوْ  ؽَمَ ًْ إِنَّ »: وم٘م٤مل ؟اعمًُؽميُح َوُم٤م اعمًؽماُح ُِمٜمف اهللِ، َُم٤م ي٤م رؾمقَل : ، وم٘م٤مًمقاشُُم

ٌْدَ  ؽَمِ  اًمَٕم ًْ ـَ َي ٌْدُ اعم١ُْمُِم ْٟمَٞم٤م، َواًمَٕم ـْ َٟمَّم٥ِم اًمدُّ ٤ٌَمُد َواًمٌاَِلُد  يُح ُِم يُح ُِمٜمُف اًمِٕم ؽَمِ ًْ اًمَٗم٤مضِمُر َي

َواّب ُّ  َجُر َواًمدَّ  .(3)واعمٜم٤موم٘مقن هؿ أومم ُمـ ُيقصػ سم٤مًمُٗمجقر ،(2)شَواًمِمَّ

وُمٌنم اًمٓمقيؾ اعمت٘مدم اًمذي  -اعمٜم٤مومؼ–سمٜمل ُأسمػمق سمنم وسمِمػم  ي( ـ طمدي٨م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.494)ص ش: ُمٗمردات اًمراهم٥م»أُمكم هلؿ: أي أُمٝمؾ. يٜمٔمر ( 1)

(، ذم اجلٜم٤مئز، سم٤مب 951(، ذم اًمرىم٤مق، سم٤مب ؾمٙمرات اعمقت، وُمًٚمؿ: رىمؿ )1/314) رواه اًمٌخ٤مري:( 2)

(، ذم اجلٜم٤مئز، سم٤مب ضم٤مُمع اجلٜم٤مئز، 242، 1/241ش: )اعمقـم٠م»ضم٤مء ذم ُمًؽميح وُمًؽماح ُمٜمف، و ُم٤م

 (، ذم اجلٜم٤مئز، سم٤مب اؾمؽماطم٦م اعم١مُمـ سم٤معمقت، وسم٤مب آؾمؽماطم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر.4/48) ش:اًمٜم٤ًمئل»و

، ًمٚمِمٞمخ شاًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م»ذم هذا اعمٌح٨م اؾمتٗمدت يمثػًما ُمـ رؾم٤مًم٦م ( 3)

 (.495ـ  487اًمرمحـ اًم٘مّم٤مص: ُمـ ص ) قمٌد
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يملَِم، »: فوومٞم ڤسمـ اًمٜمٕمامن  رواه ىمت٤مدة َؼ سَمِِمػٌم سم٤ِمعمنُْمِ ... وَمَٚمامَّ َٟمَزَل اًمُ٘مْرَآُن حَلِ

هُ   .(1)شوَم٠َمًْمَ٘مك اهللُ قَمَٚمْٞمِف َصْخَرًة وَمَٙم٤مَٟم٧ْم ىَمؼْمَ

٤مم ؾَمقط اهللِ ذم »: ىم٤مل ڤ (2)سمـ وم٤مشمؽ إؾمدي ك( ـ قمـ ظمريؿ أْهُؾ اًمِمَّ

ؿ أن َئمَٝمروا قمغم إرِض، يٜمَت٘مُؿ ِِبؿ ِمَـّ يِم٤مُء يَمٞمػ يَِم٤مء، وطمراٌم قَمغم ُمٜم٤موم٘مٞمٝم

٤م أو همٞمًٔم٤م أو طُمزًٟم٤م  (3).شُُم١مُمٜمٞمٝمؿ، وًمـ َيُٛمقشمقا إٓ مهًّ

 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/241)ده طمًـ، اٟمٔمر َّترجيف: ، وهذا ًمٗمٔمف.. وؾمٜمشاًمٙمٌػم»واًمٓمؼماين ذم  رواه اًمؽمُمذي،( 1)

سمـ وم٤مشمؽ إؾمدي أسمق  سمـ قمٛمرو سمـ ؿمداد سمـ إظمرم سمـ وم٤مشمؽ إظمرم، وي٘م٤مل: ظمريؿ هق ظمريؿ( 2)

وي٘م٤مل أسمق ُيك، ًمف صح٦ٌم، ؿمٝمد احلديٌٞم٦م وىمٞمؾ سمؾ أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح، ُم٤مت ذم قمٝمد  ڤأيٛمـ 

 (.91، 3/91، ٓسمـ طمجر: )شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»، اٟمٔمر ڤُمٕم٤موي٦م 

(، 4/219ش: )اًمٙمٌػم»،( هٙمذا ُمقىمقوًم٤م، ورواه اًمٓمؼماين ذم 3/499ش: )ُمًٜمده»رواه أمحد ذم ( 3)

(، رواه اًمٓمؼماين ُمرومققًم٤م هٙمذا، وأمحد 4/63ش: )اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»ُمرومققًم٤م. ىم٤مل اعمٜمذري ذم 

رواه (: 11/61ش: )اعمجٛمع»ُمقىمقوًم٤م وًمٕمٚمف اًمّمقاب، ورواِّتام صم٘م٤مت واهلل أقمٚمؿ، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 

سمـ ُمًٚمؿ  اًمٓمؼماين وأمحد ُمقىمقوًم٤م قمغم ظمريؿ ورضم٤مهلام صم٘م٤مت ا. هـ وذم اًمرواي٦م اعمرومققم٦م اًمقًمٞمد

(، وىمد قمٜمٕمـ قمٜمف. وىمد 584)ص ش: اًمت٘مري٥م»اًم٘مرر صم٘م٦م ًمٙمٜمف يمثػم اًمتدًمٞمس واًمتًقي٦م. اٟمٔمر 

 (.4915ش: )وٕمٞمػ اجل٤مُمع»(، وذم 1811ش: )اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»وٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم 
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 املطوب اهثانُ

 عسٌض هطٌء خامتْ بعض املنافقني قدمًيا ًحدًٍثا

 َذخٌ: يظ٤ٛ ارتامت١ ٚايعٝار باهلل أطباب َٓٗا:

 . اإلىم٤مُم٦م قمغم اعمَٕم٤ميِص.1

ٟمقب طمتك شمّمٌح يم٤ٌم2  ئر.. اًمت٤ًَّمُهؾ سمّمٖم٤مئر اًمذُّ

 . اًمتًَّقيُػ ذم اًمتَّقسم٦م وـمقل إُمؾ.3

ط واجلزع ُمـ أىمدار اهلل اعم١ُمعم٦م وؾمقء اًمٔمـ سمف ؾمٌح٤مٟمف.4  . اًمتًَّخُّ

ٟمٞم٤م واًمريمقن إًمٞمٝم٤م.5  . طم٥مُّ اًمدُّ

 . ُمّم٤مطم٦ٌُم إْذار، وم٤معمرء قمغم ديـ ظمٚمٞمٚمف.6

 . اًمٔمٚمُؿ.7

 . ذٟمقُب اخلَٚمقات.8

ذٟمقَب اخلٚمقات هل أْصؾ  أُجَع اًمَٕم٤مرومقن سم٤مهلل سم٠منَّ » :$اًم٘مٞمؿ  ي٘مقل اسمـ

٤مت رضم٥م احلٜمٌكم  ، وىم٤مل اسمـشآٟمتٙم٤مؾم٤مت، وأن قم٤ٌَمدات اخلٗم٤مء هل أقْمَٔمؿ أؾم٤ٌمب اًمثٌَّ

٥ٌَِم َدؾمٞم٦ًم سم٤مـمٜم٦م ًمٚمَٕمٌد ٓ»: $ قء شمٙمقن سمً ًُّ  .شيٓمَّٚمع قَمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ظم٤ممت٦ُم اًم

ـُ  ٤م »: $اًمَ٘مٞمؿ ي٘مقل  أُم٤م قمٜمد ؾمٙمرات اعمقت، ومٝم٤م هق اسم أي -وُمٜمَْٝم٤م أهنَّ

يٙمقن إمم َٟمٗمًف، ومٞمخقُٟمف ىمٚمٌف وًم٤ًمٟمف قمٜمَد  َُّتقن اًمٕمٌد أطْمقَج َُم٤م -اعمٕم٤ميص

ر قمٚمٞمف اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدة  .شآطمتْم٤مر، ومرسمَّام شمٕمذَّ
قم٤مَش قَمٚمٞمف، وُيٌَٕم٨م قمغم  . شمٕمٚمؼ اًم٘مْٚم٥ِم سمِِمٝمقٍة حُمرُم٦م، وم٢من اًمَٕمٌد يٛمقت قمغم ُم٤م9

 ُم٤مت قمٚمٞمف. ُم٤م

ٝم٤م وَم٤ًمد اعمٕمَت٘مد وىمٌح11 ٦م، يمام قمٚمٞمف طم٤مل  . وأقمٔمُؿ َهذه إؾم٤ٌمب وأضمٚمُّ اًمٓمَّقيَّ
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 ؾم٤مئر اعمٜم٤موم٘ملم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.

اٟمٌٕم٤مث  ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤مِن اؾْمقداُد اًمَقضمف أو -ٟم٠ًمُل اهلل اًمَٕم٤مومَٞم٦م-ويٚمحؼ ذًمؽ 

َُمًخ قمغم صقرة طمٞمقان يم٤مًم٘مردة واخلٜم٤مزير، يمام ٟمصَّ قمغم رء ُمـ  رائَح٦ٍم يمرَُي٦م، أو

 ٘مٞمؿ اجلقزي٦م.اًم شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه اسمـ ذًمؽ ؿَمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ

٤محل٦م ذم اًمَ٘مٚم٥م »: ىم٤مل ؿمٞمخ اإِلؾْمالم قمامِل اًمّمَّ وهذا احلًـ واجلامُل اًمذي يٙمقُن قَمـ ٕا

لم اًمذي يٙمقن قمـ إقمامِل اًمَٗم٤مؾمدة ذم اًم٘مٚم٥م يني إمَم  يني إمم اًمَقضْمف، واًمُ٘مٌح واًمِمَّ

٤محل٦م وإقماَمل اًمٗم٤مؾِم  م، صمؿ إن ذًمؽ ي٘مقى سمُِ٘مقة إقمامل اًمّمَّ دة، ومٙمٚمام يَمثر اًمؼمُّ اًمَقضمف يمام شم٘مدَّ

واًمتَّ٘مقى ىمقي احلًـ واجلامل، ويُمٚمَّام ىمقي اإلصمؿ واًمٕمدوان ىمقي اًم٘مٌح واًمِملم، طمتَّك 

قرة ُمـ طُمًـ وىمٌح، ومٙمؿ ِمَـّ مَل شمٙمـ صقرشمف طمًٜم٦م، وًمٙمـ ُمـ  يٜمًخ ذًمؽ ُم٤م يم٤من ًمٚمّمُّ

٤محل٦م ُم٤م  قمٔمؿ سمف ُج٤َمًُمف وِب٤مؤه طم٧ّم ّ َى فمٝمر ذًمؽ قمغم صقرشمف. إقمامل اًمّمَّ

َئمٝمُر َذًمؽ فُمٝمقًرا سمٞمٜم٤ًم قِمٜمد اإلسار قمغم اًم٘م٤ٌمِئح ذم آظمر اًمٕمٛمِر قِمٜمد ىمرب  وهلَذا

ٜم٦َّم واًمٓم٤مقم٦م يمٚمام يمؼموا ازداد طُمًٜمُٝم٤م وِب٤مؤه٤م، طمتَّك  ًُّ اعمقت، ومٜمَرى وضمقه أهؾ اًم

يٙمقن أطمدهؿ ذم يمؼَمه أطمًـ وأُجؾ ُمٜمف ذم ِصٖمره، وٟمجد وضمقه أهؾ اًمٌِدقم٦م 

يًتٓمٞمع اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ُمـ يَم٤من  ٞمٜمٝم٤م، طمتَّك ٓواعمٕمِّمٞم٦م يمٚمام يمؼموا قمٔمؿ ىمٌحٝم٤م وؿم

 ُمٜمٌٝمًرا ِب٤م ذم طم٤مل اًمّمٖمر جلامل صقرِّت٤م.
اومْم٦م وأهؾ اعمٔم٤ممل  وهذا فم٤مهٌر ًمٙمؾ أطمٍد ومٞمٛمـ ُيٕمٔمؿ سمدقمتف ووُمجقره، ُمثؾ اًمرَّ

ٌُح وضمٝمف وقمٔمؿ ؿمٞمٜمف، طمتك ي٘مقى  اوميض يمٚمام يمؼم ىَم واًمٗمقاطمش وٟمحقهؿ، وم٢من اًمرَّ

 .(1)شا وىمرًدا، يمام ىمد شمقاشمر ذًمؽ قمٜمٝمؿؿمٌٝمف سم٤مخِلٜمزير، ورسمام ُمًخ ظمٜمزيرً 

ك »: ذم ُمقـمـ آظمر $وىم٤مل  واًمراومَِْم٦م ومٞمٝمؿ َُمـ ًَمٕمٜم٦م اهلل وقم٘مقسمتف سم٤مًمنمِّ

يِمٌٝمقهنؿ سمف ُمـ سَمٕمض اًمقضمقه، وم٢مٟمف ىَمد صم٧ٌم سم٤مًمٜمُّ٘مقل اعمُتقاشمرة أن ومِٞمٝمؿ ُمـ يٛمًخ  ُم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شمٞمٛمٞم٦م. (، ًمِمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ1/364ش: )ت٘م٤مُم٦مآؾم»( 1)
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اًمقاطمد  ـ قمٌدسم اهلل حمٛمد ، وىَمد صٜمَّػ احل٤مومظ أسمق قمٌد-يٕمٜمل اًمٞمٝمقد-يمام ُمًخ أوًمئَؽ 

ه  م واًمِٕم٘م٤مب»اعم٘مدد يمت٤مسًم٤م ؾمامَّ ، شاًمٜمَّٝمل قَمـ ؾَم٥م إْصَح٤مب وُم٤م ورد ومٞمِف ُِمـ اًمذَّ

 .(1)شوذيمر ومٞمِف طمَٙم٤مي٤مت َُمٕمرووَم٦م ذم َذًمؽ، وأقمرف أٟم٤م طِمٙم٤مي٤مت أظْمَرى مل يذيمره٤م

واقمتؼْم سمٛمـ ُُمًخقا ىمرَدًة وظَمٜم٤مزير يمٞمػ همٚم٧ٌم »: $اًم٘مٞمؿ  وىم٤مل اسمـ

ٛملم وم٤مىمرأ قمٚمٞمٝمؿ صٗم٤مت هذه احلَٞم قاٟم٤مت وأظمالىمٝم٤م وأقماَمهِل٤م، صمؿ إْن يُمٜم٧م ُمـ اعمتقؾمِّ

٤ٌَمِهٝمؿ وٟمٔمرائٝمؿ، يمٞمػ شَمراه٤م سَم٤مدَي٦م قَمٚمٞمٝم٤م، وإن يم٤مٟم٧م  َخ٦م ُمـ وضمقه أؿم هذه اًمٜمًُّ

٤مٟمٞم٦م، وم٤مىمرأ ٟمًخ٦م اًمِ٘مرَدة ُمـ صقر أهؾ اعمَٙمر واخلَديٕم٦م  ًَ ُمًتقرة سمُِّمقرة اإلْٟم

ًٓ وأقمٔمٛمٝمؿ ُمٙمًرا وظمداقًم٤م قُم٘مقل هلؿ، سمؾ هؿ أظَمػُّ ا واًمِٗمًؼ اًمذيـ ٓ ًمٜم٤َّمس قمُ٘مق

 وومًً٘م٤م، وم٢من مل شم٘مرأ ٟمًَخ٦َم اًم٘مردة ُمـ وضمقهٝمؿ ومٚم٧ًم ُمـ اعمتقؾمٛملم.

واىمرأ ٟمًخ٦م اخلَٜم٤مزير ُمـ صقر أؿم٤ٌمِهٝمؿ، وٓ ؾمٞمام أقمداء ظمٞم٤مر ظَمٚمؼ اهلِل سمٕمد 

، وم٢من َهذه طاهلل  اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف، وهؿ أْصَح٤مب رؾمقل

َخ٦م فم٤مهرة قمغم   وضُمقه اًمراومْم٦م ي٘مرأه٤م يُمؾ ُم١مُِمـ يم٤مشم٥م وهمػم يم٤مشم٥م.اًمٜمًُّ

ٌْثِف، وم٢من اخِلٜمزير أظم٨ٌُم احلَٞمقاٟم٤مت  وهل شَمٔمٝمُر وََّتٗمك سمِح٥ًم ظمٜمزيري٦م اًم٘مٚم٥م وظم

ٞمَّتف أٟمَّف َيدع اًمٓمَّٞم٤ٌمت ومال ي٠ميمٚمٝم٤م وَي٘مقم اإلٟم٤ًمن قمـ  وأردؤه٤م ـم٤ٌِمقًم٤م وُمـ ظَم٤مصِّ

 رضمٞمٕمف ومٞم٤ٌمدر إًمٞمف.

ؾ ُُمٓم٤مسم٘م٦م هذا اًمقصػ ٕقم ؿ ومت٠مُمَّ ح٤مسم٦م، يمٞمػ دمده ُمٜمٓمًٌ٘م٤م قمٚمٞمِٝمؿ، وم٢مهنَّ  اًمّمَّ
ِ
داء

ؤوا ُمٜمٝمؿ، صُمؿَّ َواًمقا يمؾ قمدٍو  قَمٛمدوا إمم أـمٞم٥ِم ظَمٚمؼ اهلل وأـمَٝمرِهؿ ومٕم٤مدوهؿ وشَمؼمَّ

يملم، وم٤مؾمَتٕم٤مٟمقا ذم يمؾ َزُم٤مٍن قَمغم طمرب اعم١مُمٜملم  هَلؿ ُمـ اًمٜمَّّم٤مرى واًمٞمٝمقد واعمنْمِ

ؿ ظَمػم ُِمٜمٝمؿ، سم٤معُمنِميملم و طاهلل  اعمُقاًملم ٕصح٤مب رؾمقلِ  طمقا سم٠مهنَّ ٤مر، وَسَّ اًمُٙمٗمَّ

٤م إظم٤ٌمر اًمتل شَمٙم٤مد شمٌٚمغ طمدَّ  وَم٠مي ؿَمٌف وُمٜم٤مؾَم٦ٌٍم َأومم ِبذا اًميب ُمـ اخلٜم٤مزير، وأُمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شمٞمٛمٞم٦م. (، ًمِمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ1/486ش: )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م»( 1)
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 .(1)شاًمتقاشمر سمٛمًخ ُمـ ُمًخ ُمٜمٝمؿ قمٜمد اعمقت ظمٜمزيًرا وم٠ميمثر ُمـ أن شمذيمر ه٤مهٜم٤م

ج قَمغم سمٕمض ُمـ ؾم٤مء ت ظم٤ممتتف ُمـ وًمٕمٚمف ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م سمٕمد هذا اًمٕمرض أن ُيَٕمرَّ

 :-أضم٤مرٟم٤م اهلل واعمًٚمٛملم ُمـ ؾمقء اخل٤ممت٦م-اعمٜم٤موم٘ملم 
ؾمٚمقل: اًمَٕم٘مؾ اعمدسمر حلَريم٦م اًمٜمِّٗم٤مق، ىَم٤مئد َُمًػمة اإلوم٤ًمد  . رأُس اعُمٜم٤موم٘ملم اسمـ1

واًمتَّ٘مقيض ًمٚمٌٜمٞم٤من وشمْٗمِريؼ اًمّمػ وإصم٤مرة إراضمٞمػ واًمِم٤مئٕم٤مت.. َه٤م ُهق ىَمٌؾ 

 ؤه ذم ؿَمقال ؾمٜم٦م شمًع ًمٚمٝمجرة.ووَم٤مشمف يّم٤مرع آٓم اعمَرض اًمذي يم٤من اسمتدا

يٙم٤مسمُِد إوضَم٤مع، وإؾم٘م٤مم  (2)وذًمؽ سمٕمد هَمزَوة شَمٌقك: طمٞم٨ُم َُمٙم٨م قمنميـ ًمٞمٚم٦م

ه٤م ذم يمؾ ُِمٗمَّمؾ، وأعمٝم٤م ذم يمؾ قمرق، َهذا ذم اًمدٟمٞم٤م، وُم٤م  شَمني ذم ضمًده جيد طمرَّ

 ادَّظمره اهلل ًمف ذم أظمرة أؿمدُّ وأسم٘مك.

ذِم ًمٞم٤مل سم٘ملم ُمـ ؿمقال، وُم٤مت ذم ذي سمـ أبِّ  اهلل َُمرض قَمٌد»: ىم٤مل اًمقاىمدي

يُٕمقده  طاهلل  ويَم٤من رؾمقل»: يمثػم . ىم٤مل اسمـ.(3)شاًم٘مٕمدة ويم٤من ُمروف قمنميـ ًمٞمٚم٦م

: سمِٜمٗمًف، وم٘م٤مل وهق جيقدُ  طاهلل  ومٞمٝم٤م، ومٚمام يم٤من اًمٞمقم اًمذي َُم٤مت ومٞمف َدظمؾ قمٚمٞمف رؾمقل
ـْ طُم٥مِّ َُيُقد» َي٤م : سمـ زرارة ومام َٟمَٗمٕمف، صمؿ ىم٤مل ىمد أسمٖمْمٝمؿ ؾمٕمد: ، ومَ٘م٤ملشىَمْد هَنَٞمْتَُؽ قَم

اهللِ، ًَمٞمس هذا احللم قمت٤َمب، هَق اعمَقت، وم٤مطمي همًكم وأقمٓمٜمل ىمٛمٞمَّمؽ اًمذي  رؾمقل

ٜمل سمف، وصؾِّ قمكم واؾمتٖمٗمر زم، ومٗمٕمؾ ذًمؽ سمف رؾمقل  .(4)شطاهلل  يكم ضمٚمدك ومٙمٗمِّ

: ىم٤مل ڤقمٛمر  اسمـ ، قمـشصحٞمحف»ذم  $وىمد ذيمر اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري 
، ضَم٤مء اسمٜمف قمٌد اهلل عم٤م شمقذم قمٌد» ، طاهلل  إمم رؾُمقل ڤاهلل  سمـ قمٌد اهلل سمـ أبِّ

وم٠ًمًَمف أن ُيٕمٓمٞمف ىَمٛمٞمَّمف ًمُٞمٙمٗمـ ومٞمف أسَم٤مه، وم٠مقْمَٓم٤مه، صمؿ ؾم٠مًمف أن يّمكم قمٚمٞمِف، وم٘م٤مَم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/446ش: )ُمٗمت٤مح اًمًٕم٤مدة»( 1)

 (.2/199، ٓسمـ إصمػم: )شاًمٙم٤مُمؾ»( 2)

 (.3/1157، ًمٚمقاىمدي: )شاعمٖم٤مزي»( 3)

 (.2/34ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 4)
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: وم٘م٤مل طاهللِ  وأظَمَذ سمثقب رؾمقلِ  ڤًمٞمّمكم قمٚمٞمِف، وم٘م٤مم قُمٛمر  طاهلل  رؾمقل
: طاهلل  اهلل، أشُمّمكم قمٚمٞمف وىَمد هَن٤مك رسمُّؽ أن شمّمكم قمٚمٞمف؟ وَم٘م٤مل رؾمقل َي٤م رؾمقل

يَِن اهللُ ومَ٘م٤َمَل: » ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ }إِٟمَّاَم ظَمػمَّ

ٌِْٕملمَ  ،[81 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڀ ٺ ٺٺ ًَّ : إٟمَّف ُمٜم٤مومؼ، ىم٤مل: ، ىَم٤ملشَوؾَم٠َمِزيُد قَمغَم اًم
ٔي٦م:  ۵، وم٠مٟمزل اهلل طاهلل  ّمغم قمٚمٞمف رؾمقلومَ  ﮵  }ا ﮴  ﮳  ﮲  ے ۓ ۓ

 .ش[84 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {﮶ ﮷ ﮸ ﮹

سمـ  قم٤ٌمس، قمـ قمٛمر رواي٦م أظمرى، قمـ اسمـ $ (1)يمذًمؽ روى اًمٌخ٤مري

ًمٞمُّمكمِّ  طاهلل  سمـ ؾمٚمقل، ُدقمل رؾمقل سمـ أب اهلل عم٤م َُم٤مت قمٌد»: ، ىم٤ملڤاخلٓم٤مب 

أبِّ وىَمد ىم٤مل يقم يمذا ويمذا  اهللِ، أشُمّمكم قمغم اسـم َي٤م رؾمقل: ومٚمامَّ ىم٤مم ومقصَم٧ٌُم إًِمٞمف وم٘مٚم٧م قمٚمٞمف،

ؿ رؾمقل: ويمذا ىم٤مل ًَّ د قَمٚمٞمف ىَمقًمف، وَمتٌ ْر قَمٜمِّل َي٤م قُمَٛمرُ »: وىم٤مل طاهلل  أقُمدُّ ، ومٚماَم أيمثرت شأظَمِّ

ُت ومَ »: قمٚمٞمف ىم٤مل ْ ٌِْٕملَم ُيْٖمَٗمُر ًَمُف ًَمِزْدُت قَمٚمَٞمَْٝم٤مإيِنِّ ظُمػمِّ ًَّ ، ش٤مظْمؽَمُْت، ًَمْق أقَْمَٚمُؿ أيَنِّ إِْن ِزْدُت قَمغَم اًم

يت٤من ُمـ  طاهلل  ومّمغم قمٚمٞمف رؾمقل: ىم٤مل ػًما طمتك ٟمزًم٧م ٔا صمؿ اْٟمٍَمف، ومٚمؿ يٛمٙم٨م إٓ ًي

 .شطاهلل  ومٕمج٧ٌم ُمـ ضَمرأي قَمغم رؾمقل: ؾمقرة سمراءة ىم٤مل

أٟمَّف إٟمام أًمًٌف ىمٛمٞمَّمف »: ؾمٜم٤مد ُمثٚمف وقمٜمدهِبذا اإل شصحٞمح اًمٌخ٤مري»وذم 

٤م اًمٕم٤ٌمس  ًَ ىمٛمٞمًّم٤م طملم ىمدم اعمديٜم٦م، ومٚمؿ جيدوا  ڤُمٙم٤موم٠مة ًمف عم٤م يم٤من يم

 .(2)شسمـ أب اهلل يّمٚمح ًمف إٓ ىمٛمٞمص قمٌد ُم٤م

ؾمٚمقل سمٕمد أن  وهٙمذا ـمقي٧م صٗمح٦م ُمـ صٗمح٤مت اًمت٤مريخ ًمزقمٞمؿ اعمٜم٤موم٘ملم اسمـ

اًمٗم٤ًمد وظمٚمَّد خم٤مز صمّ٘مؾ ِب٤م ظمٚمَّػ وراءه ُمآصمر ُمـ اًمْمالل، وؾمٓمر ُمقاىمػ ُمـ 

ُمقازيـ ؾمٞمئ٤مشمف.. ودومع سمٚمقاء اًمٜمٗم٤مق عمـ سمٕمده ُمـ إطمٗم٤مد واًمذري٦م شمٕم٤مىمٌقا ذم أزُمٜم٦م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.338، 8/336ش: )ومتح اًم٤ٌمري»( 1)

 (.1263سمرىمؿ ) ش:صحٞمح اًمٌخ٤مري»( 2)
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اًمت٤مريخ ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ.. ومٜمًٚمف يتقاًَمد ويمٞمدهؿ يتقاصؾ، قمغم ظمٓم٤مه يًػمون وقمغم 

دون ذم اًمقؾم٤مئؾ ويٌدقمقن ذم اًمٙمٞمد، ويٛمٕمٜمقن ذم اًمّمد قمـ  ُمٜمٝم٤مضمف يٛمْمقن جيدِّ

 هلل.. ومال أسم٘مك اهلل هلؿ ُمـ قم٘م٥م وٓ ظمٚمَّد هلؿ ُمـ ذيمر.ديـ ا

 سمـ احلًـ اجلٜم٤مب: . ؾمقء ظم٤ممت٦م اعمٜم٤مومؼ ىم٤مئد اًم٘مراُمٓم٦م أب ـم٤مهر ؾمٚمٞمامن2
٦م ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالصمامئ٦م، وىمتؾ ومٞمٝم٤م صمالصم٦م قمنم أًمًٗم٤م وىمٓمع  َدظمؾ ُمٙمَّ

 :اًمريمـ يقم اًمٜمحر وهق اًم٘م٤مئؾ ًمٕمٜمف اهلل
َرَد ََد دَ ززززززاَندَ ززززززَ  َززززززافََؾززززززو  دَر ـي

َد ؾزززززز   دق ززززززنئ

د

َ ـَزززززززادَ زززززززر اد َـكزززززززاَردفَو  َزززززززاَد دَعؾَقـ  ْك ززززززز َِ دََ

د قكززززززززز َد
ؾ  ززززززززز َدَجا   اك ََ ـَزززززززززاد َاا  ََ َزززززززززاد َكـك

د  

د

َ زززززززاد دَهززززززز   َادَوَ دَ    د ئر ززززززز   ََزززززززأ  َاؾكَؾززززززز َد دمئ

د زززززززَػا ِك ََ زززززززَلَ دَو زززززززاد ََ   ـَزززززززادَ زززززززق َ دَ م  دَوأَكك

د

دَ دد َْ زززززز
ََا   ززززززَوَّدَر يَفززززززادَر  ززززززا َ 

زززززز د   د َر غ 

د ََززززززز وَدد دجززززززز دج ززززززز     ََع  د دَر ك ززززززز ك
دََؽ 

د

َرزززززاد ائ َئ د ززززز  
َك   دَ  ََزززززأ  ََزززززادَو د َق  ززززز  

َك   دَ  ََزززززأ 
د (0)

٤مء وهؿ   ضم٤مل واًمٜمًِّ ىمتؾ اًمٚمٕملُم ذم اعمًجد احلرام ٟمحق أًْمػ وؾَمٌِٕمامئ٦م ُمـ اًمرِّ

ُمتٕمٚم٘مقن سم٤مًمٙمٕم٦ٌم، ورَدم سمجَثثِٝمؿ سمئر زُمزم، وومرش ِبؿ اعمًِجد وُم٤م يٚمٞمف، وىمَتؾ ذم 

ِب٤م ُمـ أهؾ ظمراؾَم٤من واعمٖم٤مرسَم٦م وهمػمهؿ زَه٤مء صمالصملم أًمًٗم٤م، وؾمٌك ؾِمَٙمؽ ُمٙم٦م وؿمٕم٤م

 ُمـ اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من ُمثؾ ذًمؽ.

واىمتَٚمع احلجر إؾمقد ُمـ ُمقِوٕمف يقم اإلصمٜملم ٕرسمع قمنمة ًمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ ذي 

احلج٦م، وذه٥م سمف ُمٕمف إمم )َهَجر( وم٠مىم٤مم قمٜمد اًم٘مراُمٓم٦م إمم أن ُردَّ ذم يقم اًمثالصم٤مء يقم 

(، وسمٓمؾ احل٩م ُمـ اًمٕمراق سم٥ًٌم هـ339ًع وصمالصملم وصمالصمامئ٦م )اًمٜمحر ُمـ ؾمٜم٦م شم

هذا اًمٚمَّٕملم اًمذي يم٤من  ،(2)هذا اًم٘مرُمٓمل اًمٚمٕملم صمالث ؾمٜملم ُمتقاًمٞم٦م ُمـ هذه اًمًٜم٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ أب اًمٗمْم٤مئؾ اًمٞمامين، شم٘مديؿ:  سمـ ُم٤مًمؽ ، حمٛمدشيمِمػ أهار اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وأظم٤ٌمر اًم٘مراُمٓم٦م»( 1)

 (.63م: )ص 1357سمـ زاهد اًمٙمقصمري، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م إٟمقار  حمٛمد

 =ٙمل حت٘مٞمؼ د/حمٛمد زيٜمٝمؿ ـ (، ًمٚمٗم٤مد اعم185، 74، )ص شاًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم شم٤مريخ اًمٌٚمد إُملم»( 2)
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 !.؟أْيـ اًمٓمػم إسم٤مسمٞمؾ: ي٘مقل قمٜمد اًمٙمٕم٦ٌم

 :وذم هذا يم٤من ي٘مقل ؿم٤مقمرهؿ قمغم ُمٜمؼم اجل٤مُمع ذم اجلٜمد
َ عرززززززز  ُ دَوَ دَ زززززززادَ ززززززز   وك ََززززززز   ززززززز   د د ئ

د

َد      ززززززززز د زززززززززأك دوئ
ززززززززز   ََر   دَوَ ـيززززززززز دَ َل

د ززززززززززز  د
َك دكَر  زززززززززززأ د َ زززززززززززَو د َـ ززززززززززز دَ اه 

د

ززززززززززز  دد
َدكَر  د َوَ زززززززززززَ  ززززززززززز ئ   ززززززززززز د َع 

د َـ 

د عئ ئد دَمَ زززززززززز دَهزززززززززز   زززززززززز  
دكَر  زززززززززز ي دَ ؽئ

د

َـكرزززززززززز  دد ََد دَ ززززززززززَ  لئ
  َ دَوَ زززززززززز   دَهززززززززززَ 

د ََ  د ززززززز ِك ََ وَ د ززززززز ئ دَعـكززززززادفئ زززززززاك ََ د دفََؼزززززز  

د

دد  ْ ززززززززز َ ع  د ئ زززززززززقَاَ دفََؾزززززززززأ  ِي ََ د زززززززززاك ََ  َو

د زززززززززؿالومززززززززز ََْ دادََ ؿززززززززز دإ  د ؿزززززززززالد

د

َ دفؼئ   زززززززندمززززززز دمززززززز  ْد د (0)َززززززَز

 
سمـ احلًـ اجلٜم٤مب  : أن أسم٤م ـَم٤مهر ؾمٚمٞمامنهـ311وىمد َذيمر اًمذهٌل ذم طَمقادث ؾمٜم٦م 

قر، صمؿ ٟمزًمقا  ًُّ ٌٍَمة ًمٞماًل ذم أًمػ وؾمٌٕمامئ٦م وم٤مرس، ومٜمَّمٌقا اًمًالمل قمغم اًم دظَمؾ اًم

قا احلريؿ، صمؿ ذيمر ذم طمقادث ومقَوٕمقا اًمًٞمػ ذم أهؾ اًمٌٚمد، وأطمرىمقا اجل٤مُمع وؾَمٌَ 

: أن أسم٤م ـم٤مهر هذا قم٤مرض ريم٥م اًمٕمراق، ومقوع اًمًٞمػ واؾمت٤ٌمح هـ312ؾمٜم٦م 

 .(2)احلجٞم٩م، وؾم٤مق اجلامل سم٤م ُٕمقال واحلريؿ

سمٜمك داًرا ؾماّمه٤م  : أٟمفهـ316صمؿ ذيمر أطمداصمف ذم يمؾ ؾمٜم٦م وذيمر ذم طمقادث ؾمٜم٦م 

وارم : هـ317ذم ؾمٜم٦م )دار اهلجرة( ودقم٤م إمم اعمٝمدي، وشم٤ًمرع إًمٞمف يمؾ ُُمري٥م، و

احلج٤مج يقم اًمؽموي٦م سمٛمٙم٦م، وم٘متٚمٝمؿ ىمتاًل ذريًٕم٤م ذم اعمًجد احلرام وذم ومج٤مج ُمٙم٦م، 

 .(3)وىمتؾ أُمػم ُمٙم٦م وىمٚمع سم٤مب اًمٙمٕم٦ٌم وىمٚمع احلجر إؾمقد وأظمذه إمم )َهَجر(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار اًمّمحقة ًمٚمٜمنم، ُمٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م. =

 (.6/376ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 1)

 (.151، 2/147) ، ًمٚمذهٌل:شاًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم»( 2)

 (.167، 2/163اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )( 3)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
وىمد ـمرح اًمَ٘متغم ذم سمئر زُمزم، وىمتؾ قَم٤ًميمر يمثػمة ُمـ قَم٤ًميمر اعمًٚمٛملم، واهنزم 

 هجر ومٙمت٥م ًمٚمٛمًٚمٛملم ىمّمٞمدة ي٘مقل ومٞمٝم٤م:ذم سمٕمض طمروسمف إمم 

ََزززززز دَ َازززززز  ززززززوع  دإ  جئ ـيزززززز درئ
دم  دأََ زززززز ك ئأ 

د

َََ َرزززززز ئدد د قؽئأئ
َودَ ززززززل    دَ ززززززو  قزززززز  

ززززززادَ ؾ  دَوَعؿك

د د َا  ززززززز  ززززززز دأَر   
دف  َََؿززززززز ي بئ َد ََؾزززززززَلد دإ َ 

د

َََ زززززززَ رَدد َ زززززززَ َرد َؿزززززززان دفََا َـكا  دَو َاَرَكززززززز ئَد

د د ئد  ْ َئزززز ََؽئ دف زززز د َََؿزززز   ئورئ دأََكززززاد ززززنئ  ْ ََ دؾيَفززززاَأ

د

َمزززز  دد َل  ززززوَر  َد زززز د ئ
دف  ززززوةئ ر عئ ََؿئ دأََكززززاد ززززنئ  ْ ََ دَأ

د دَهزززززز   َادَوَمغ   َ ززززززا ززززززَ َد َر    دأَ    ئ
ؾ  دَ ززززززلَم 

د

َََ ززززززَلر دد َ ززززز    دَو ََ و  دَو ََززززز   ََززززز دَ ق زززززَ َوََند دإ 

 
وأراد سم٤مًمٜمجٛملم )ُزطمؾ واعمِمؽمي(، وىمد طمّمؾ أن اىمؽمٟم٤م ذم ؾمٜمِل فُمٝمقره ومل 

ٚمدشمف اًمتل ظمرج ُمٜمٝم٤م، وـمِٛمَع ذم أن يٛمٚمؽ ؾمٌع ىمراَٟم٤مت يٛمٚمؽ ُمـ إرض ؿمٞمًئ٤م همػم سم

وُم٤م ُمٚمؽ ؾمٌع ؾمٜملم، سمؾ ىُمتؾ سمـ )ِهٞم٧م( ورَُمْتف اُمرأة سمًٓمِحٝم٤م سمٚمٌٜم٦م قمغم رأؾِمف 

 .(1)ومدُمٖمتف، وىمتٞمؾ اًمٜم٤ًمء أظَمسُّ ىمتٞمؾ وأهقن وم٘مٞمد

أب  واٟمتٝم٧م سمَ٘متٚمف ؿمقيم٦م اًم٘مراُِمٓم٦م، وُذسمح قمغم ومراؿمف ِمـ شمقمم سمٕمده، وهق )اسمـ

َـّ اًمٚمقاط، وأوضم٥َم ىمتؾ اًمٖمالم اًمذي يٛمتٜمع قمغم ُمـ يريد زيمري٤م اًمٓم٤م ُمل(، اًمذي أؾم

 .(2)اًمٗمجقر سمف

 سمـ أب دؤاد اإلي٤مدي: . ؾمقء ظم٤ممت٦م اعمٜم٤مومؼ أمحد3

ٌَِف ُأهلم  اعمٕمتززم ىم٤ميض اعُمٕمتّمؿ، اًمذي ضمرَّ اًمٌالد إمم حمٜم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن، وسمًٌ

٥ٌَِم اسمـ سمـ ٟمٍم اخلزاقمل  تؾ أمحدأب دؤاد هذا ىمُ  قمٚمامء إُم٦م وقُمذسمقا وؾمجٜمقا، سمً

ف اهلل ذم ضمًده  ًَ ٌَ ٞم٤مط، ودقم٤م قَمٚمٞمف اإلُم٤مم أمحد ومح ًِّ وؾُمجـ اإلُم٤مم أمحد وضمٚمد سم٤مًم

مل آشمِؽ قم٤مئًدا، سمؾ : اًمٕمزيز اًمٙمِٜم٤مين، وىم٤مل ًمف يماَم طمٌس اإلُم٤مم، ودظمؾ قمَٚمٞمف وقم٤مده قمٌد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.287)ص ش: اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»( 1)

 (، د/ؾمٞمد اًمٕمٗم٤مين.1/458واحمٛمداه٢م: )»( 2)
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 .(1)ٕمحد اهلل أن ؾمجٜمؽ ذم ضمٚمدك

ُمقشمِف سم٠مرسمع ؾمٜملم، طمتك سم٘مل ـَمريح اسمتاله اهلل سم٤مًمَٗم٤مًم٩م ىمٌؾ »: يمثػم ىم٤مل اسمـ

ة اًمٓمٕم٤مم واًمنماب  اًمٗمراش، ٓ ك ؿمٞمًئ٤م ُمـ ضمًده، وطُمرم ًمذَّ يًتٓمٞمع أن ُُيرِّ

ضمٕمؾ ٟمّمػ ضمًده ًمق ؾم٘مط قمٚمٞمف ذسَم٤مب ومٙم٠مٟمام هنِمتف  ،(2)واًمٜمِّٙم٤مح وهمػم ذًمؽ

 .شاًم٤ًٌمع، واًمٜمّمػ أظمر ًمق هنِمتف اًم٤ًٌمع مل ُيس ِب٤م
ئتؽ قم٤مئًدا، وإٟمام ضمئتؽ ٕقمزيؽ ذم ضم واهللِ ُم٤م: وىمد دظمؾ قمٚمٞمف سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل

ؽ وأمحد اهلل اًمذي ؾمجٜمؽ ذم ضمًدك اًمذي هق أؿمد قمٚمٞمَؽ قُم٘مقسم٦م ُمـ يمؾِّ  ًِ ٟمٗم

ؾمجـ، صمؿ ظمرج قمٜمف داقمًٞم٤م قمٚمٞمِف سم٠من يزيده اهلل وٓ يٜم٘مّمف ِم٤َّم هق ومٞمف، وم٤مزداد ُمرًو٤م 

ا، وًمق يم٤من هـ238إمم ُمروف، وىَمد ُصقدر ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض ؾمٜم٦م   سم٠مُمقال ضمزيٚم٦م ضمدًّ

ُيٛمؾ اًمٕمُ٘مقسَم٦م ًمقوٕمٝم٤م قمٚمٞمف اعمتقيمؾ، ويمذا اسمٜمف أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد، ُصقدر سم٠مًمػ ديٜم٤مر 

 .(3)وُم٤مئتل أًمػ ديٜم٤مر وُم٤مت ىمٌؾ أسمٞمف سمِمٝمر

 اعمٚمؽ اًمزي٤مت: سمـ قمٌد ؾمقء ظم٤ممت٦م اعمٜم٤مومؼ حمٛمد. 4
٦م وشمٕمذيٌٝمؿ، وقمغم رأؾمٝمؿ إُم٤مم أهؾ   إُمَّ

ِ
يم٤من ُمـ اًمٕمّم٦ٌم اًمتل هل٤م يد ذم ؾمجـ قُمٚمامء

أُمَر سمِتَٜمقر ُمـ ظمِم٥ٍم ومِٞمف ُم٤ًمُمػم طمديد ىمٞم٤َمم، »: ى اًمٓمؼماين ذم شم٤مرخيف ىم٤ملاًمًٜم٦م، رو

ام ىم٤مٓ ومذيمر قمـ اسمـ ب سمف : أب دؤاد وأب اًمقزير أهنَّ ل ُمـ أُمر سمٕمٛمؾ ذًمؽ، ومٕمذَّ هق أوَّ

 .(4)شقِمٜمده، صمؿ اسمتكم سمف ومٕمذب سمف أي٤مًُم٤م أؾم٤ٌمط اعمٍمي طمتَّك اؾمتخرج ُمٜمف ُجٞمع ُم٤م اسمـ

رمح٧م أطمًدا  ُم٤م: ويم٤من َيُ٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن، وَيُ٘مقل»: فوىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرُجت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.171، 11/171ش: )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»( 1)

 (.335، 329، 11/336ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 2)

 (.11/336اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )( 3)

 (.5/295) ش:شم٤مريخ اًمٓمؼمي»( 4)
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 معهم
، وَمٙم٤من  جـ ذم ىمٗمص طَمِرج، ضِمٝم٤مشمف ُم٤ًمُمػم يم٤معم٤ًملِّ ًُ مح٦م ظمقر ذم اًمٓمٌع، وَم ىَمط، اًمرَّ

مح٦م ظمقر ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م: يّمٞمح ارمحقين، ومٞم٘مقًمقن  .(1)شاًمرَّ

 اًمٕمٚم٘مٛمل اًمراوميض اخلٌٞم٨م: . ؾمقء ظم٤ممت٦م اعمٜم٤مومؼ اسمـ5

الوم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م سمٌٖمداد ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخًلم وؾمتامئ٦م قمغم اخل -ُمـ أصمر ظمٞم٤مٟمتف-زاًم٧م 

 يد هقٓيمق، وىمتؾ اخلَٚمٞمٗم٦م اعمًتٕمّمؿ سم٤مهلل.

تَّت٤مر هق، ومَخرج سم٠مهٚمف وأصح٤مسمف وظَمَدُمف وطمِمٛمف، ًميم٤من أول ُمـ سمرَز إمم ا

 وم٤مضْمتٛمع ِبقٓيمق ًمٕمٜمف اهلل.

قَمغم أن  صمؿ قم٤مد وم٠مؿم٤مر قمغم اخلٚمٞمٗم٦م سم٤مخلروج إًمٞمِف واعُمثقل سملم يِديف ًمت٘مع اعمّم٤محل٦م،

يٙمقن ٟمّمُػ ظَمراج اًمٕمراق هلؿ وٟمِّمٗمف ًمٚمخٚمٞمٗم٦م، ويم٤من ىُمدوم ُهقٓيمق ًمٌٖمداد ذم 

 صم٤مين قمنم اعمحرم وُمٕمف ٟمحق ُم٤مئتل أًمػ ُم٘م٤مشمؾ.

قومٞم٦َّم  وم٤مطمت٤مج اخلٚمٞمٗم٦م إمم أن ظَمرج ذم ؾمٌٕمامئ٦م رايم٥ِم ُمـ اًمُ٘مْم٤مة واًمٗم٘مٝم٤مء واًمّمُّ

قٓيمق ظم٤من طُمجٌقا ورؤوس إُمراء واًمدوًم٦م وإقمٞم٤مِن، ومٚمام اىمؽمسمقا ُِمـ ُمٜمزل ه

 اعمذيمقريـ وأٟمَزل اًم٤ٌمىمقن 
ِ
٤م، ومخٚمص اخلٚمٞمَٗم٦م َِب١ُمٓء ًً قمـ اخلٚمٞمٗم٦م إٓ ؾمٌع قمنمة ٟمٗم

 قمـ ُمرايِمٌٝمؿ وهن٧ٌم وىمتٚمقا قمـ آظمرهؿ.

٠مًمف قمـ أؿمٞم٤مء يمثػمة، ومٞم٘م٤مل: أٟمف اوٓمرب  ًَ وُأطمي اخلٚمٞمٗم٦م سملم يدي هقٓيمق، وم

قم٤مد إمم سمٖمداد وذم  رأى ُمـ اإله٤مٟم٦م واجلؼَموت، صمؿ يمالُم اخلَٚمٞمٗم٦م ُمـ هقل ُم٤م

اًمٕمٚم٘مٛمل وهمػممه٤م، واخلٚمٞمٗم٦م حت٧م  صحٌتف ظمقضمف ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد واًمقزير اسمـ

احلقـم٦م واعمّم٤مدرة، وم٠مطمي ُمـ دار اخلٚمٞمٗم٦م ؿمٞمًئ٤م يمثػًما ُمـ اًمذه٥م واحلكم واعمّم٤مغ 

 واجلقاهر وإؿمٞم٤مء اًمٜمٗمٞم٦ًم.

اومْم٦م وهمػمهؿ ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم قمغم هقٓ يمق أٓ وىمد أؿَم٤مر أوًمئؽ اعمأل ُمـ اًمرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/173ش: )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»( 1)
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يًتٛمر هذا إٓ  ُمَتك وىمع اًمّمٚمح قمغم اعمٜم٤مصٗم٦م ٓ: يّم٤مًمح اخلٚمٞمٗم٦م، وىم٤مل اًمقزير

ٜمقا ًمف ىمتؾ اخلٚمٞمٗم٦م،  قم٤مُملم، صمؿ يٕمقد إُمر إمم ُم٤م قم٤مًُم٤م أو ًَّ يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ ذًمؽ، وطم

إن اًمذي أؿم٤مر سم٘متٚمف اًمقزير : ومٚمامَّ قم٤مد اخلٚمٞمٗم٦م إمم هقٓيمق أُمر سم٘مْتٚمف، وي٘م٤مل

ويم٤من هقٓيمق ىمد اٟمتخ٥م اًمٜمُّمػم - ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد اًمٕمٚم٘مٛمل، واعمَقمم اسمـ

ن -ًمٞمٙمقن ذم ظمدُمتف يم٤مًمقزير اعمِمػم ، ومٚمام ىمدم هقٓيمق وِّتٞم٥َّم ُمـ ىمتؾ اخلٚمٞمٗم٦م هقَّ

٤م وهق ذم ضمقاًمؼ، ًمئال ي٘مع قمغم إرض  قمٚمٞمف اًمقزير اسمـ ًً اًمٕمٚم٘مٛمل ذًمؽ وم٘متٚمقه َروم

 َرء ُمـ دُمف، وىمٞمؾ: سمؾ ظمٜمؼ، وي٘م٤مل: سمؾ أهمرق.

اًمرمحـ، وأِه وًمده إصٖمر  وًمده إيمؼم أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد، صمؿ وًمُده قَمٌدوىمتِؾ ُمَٕمف 

وم٤مـمٛم٦م وظمدجي٦م وُمريؿ، وأِهَ ُمـ دار اخلالوم٦م ُمـ : ُم٤ٌمرك، وأهت أظمقاشمف اًمثالث

اًمِمٞمخ أب  ي٘م٤مرب أًمػ سمٙمر، وىُمتِؾ أؾمت٤مذ دار اخِلالوم٦م حمل اًمديـ يقؾمػ اسمـ إسمٙم٤مر ُم٤م

 الصم٦م، وىمتؾ ؿمٞمخ اًمِمٞمقخ ُم١مدب اخلٚمٞمٗم٦م.وىُمتؾ أوٓده اًمث سمـ اجلقزي، اًمٗمرج

وُم٤مًمقا قمغم اًمٌٚمد ومَ٘متٚمقا ُجٞمع ُمـ ىمدروا قمَٚمٞمف ُِمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء واًمقًمدان 

ؤؾم٤مء  ٤ٌَّمن، وؾم٤مدات اًمٕمٚمامء واًمُ٘مْم٤مة وإيم٤مسمر واًمرُّ واعمِم٤ميخ واًمٙمٝمقل واًمِم

وإُمراء وأومم احلؾ واًمٕم٘مد. ودظمؾ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم أسم٤مر وأُم٤ميمـ احلِمقش 

 ئمٝمرون. اًمقؾمخ ويمٛمٜمقا يمذًمؽ أي٤مًُم٤م ٓ وىمٜمل

ويم٤من اجلامقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس جيتٛمٕمقن إمم اخل٤َمَٟم٤مت ويٖمٚم٘مقن قمٚمٞمٝمؿ إسمقاب ومتٗمتحٝم٤م 

اًمتت٤مر، إُم٤م سم٤مًمٙمن وإُم٤م سم٤مًمٜم٤َّمر، صمؿ يدظمٚمقن قمٚمٞمف ومٞمٝمرسمقن ُِمٜمٝمؿ إمم أقم٤مزم إُْمِٙمٜم٦م، 

٦م ، ويمذًمؽ ذم ومٞم٘متٚمقهنؿ سم٤مٕؾْمٓمِح٦م طمتك دمري اعمَٞم٤مزي٥م ُمـ اًمدُم٤مء ذم إزىمَّ

٦م ُمـ اًمٞمٝمقد  ُمَّ اعم٤ًمضمد واجلقاُمع واًمرسمط، ومل يٜم٩م ُمٜمٝمؿ أطمد ؾمقى أهؾ اًمذِّ

٤مر  واًمٜمّم٤مرى وُمـ اًمتج٠م إًمٞمٝمؿ وإمم دار اًمقزير اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل، وـَم٤مئٗم٦م ُمـ اًمتجَّ

ًٓ ضمزيٚم٦م.  أظمذوا هلؿ أُم٤مًٟم٤م سمذًُمقا قمٚمٞمف أُمقا
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٤م ظمراب ًم -يم٤مٟم٧م آٟمس اعمُدن يُمٚمٝم٤م سمٕمد ُم٤م-وقم٤مدت سمٖمداد  ٞمس ومٞمَٝم٤م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ يم٠مهنَّ

 -ىمٌؾ هذه احل٤مدصم٦م-اًمٕمٚم٘مٛمل  اًمٜم٤َّمس، وهؿ ذم ظمقف وضمقع وذًِم٦َّم وىمٚم٦َّم، ويم٤من اًمقزير اسمـ

ف،  يقان إمم أن مل يٌؼ ؾمقى قمنم ٓآ جيتٝمد ذم سف اجلٞمُقِش وإؾم٘م٤مط اؾْمٛمٝمؿ ُمـ اًمدِّ

٤مضمد، يمٚمٝمؿ ىمد سومقا قمـ إىمٓم٤مقم٤مِِّتؿ طمتك اؾمتٕمٓمك يَمثػم ُمٜمٝمؿ ذم إؾمقاق وأسمقاب اعمًَ

صمؿ يم٤مشم٥م اًمتَّت٤مر وأـمٛمٕمٝمؿ ذم أظمِذ اًمٌالد وؾمٝمؾ قمٚمٞمف ذًمِؽ، وطمٙمك هلؿ طم٘مٞم٘م٦م احل٤َمل 

ويمِمػ هلؿ وٕمػ اًمرضم٤مل، وذًمؽ يمٚمف ـمٛمًٕم٤م ُمـ أن يزيؾ اًمًٜم٦َّم سم٤مًمُٙمٚمٞم٦َّم وأن ئمٝمر اًمٌدقم٦م 

 اًمراومْم٦م وأن ي٘مٞمؿ ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ اًمٗم٤مـمِٛمٞملم، وأن يٌٞمد اًمٕمَٚماَمء واعمٗمتلم،.

د ردِّ يمٞمِده ذم ٟمحره وأذًمَّف سَمٕمد اًمٕمزة اًمَ٘مٕم٤ًمء وضمٕمٚمف واهلل هم٤مًم٥م قمغم أُمره، وىم

يم٤من وزيًرا ًمٚمخٚمٗم٤مء، وايْمت٥ًَم إصمؿ ُمـ ىُمتؾ سمٌٖمداد ُمـ اًمرضم٤مل  طمقؿمٙم٤مؿًم٤م ًمٚمتَّت٤مر سَمٕمد ُم٤م

واًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل، وم٤محلُٙمؿ هلل اًمٕمكم اًمٙمٌػم َربِّ إرض واًمًامء، وىمد اظمتَٚمَػ اًمٜم٤َّمس ذم 

أًمػ : صَمامٟمامئ٦م أًمػ، وىمٞمؾ: وم٘مٞمؾ -ذم هذه اًمقىمٕم٦م- يمٛمٞم٦م ُمـ ىمتؾ سمٌٖمداد ُمـ اعمًٚمٛملم

 سمٚمٖم٧م اًم٘متغم أًمٗمل أًمػ ٟمٗمس، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.: أًمػ وصمامٟمامئ٦م، وىمٞمؾ

وُم٤م زال اًمًٞمػ ي٘مُتؾ أهَٚمٝم٤م أرسمٕملم يقًُم٤م، وىمتؾ اخلٓم٤ٌمء وإئٛم٦م ومَحَٚم٦م اًم٘مرآن، 

اد اًمقزير وشمٕمٓمٚم٧م اعم٤ًَمضمد واجلامقم٤مت واجُلٛمٕم٤مت ُمدة ؿمٝمقر سمٌٖمداد، وأر

ٌََّحف اهلل وًمَٕمٜمَف-اًمٕمٚم٘مٛمل  اسمـ أن ُيٕمٓمؾ اعم٤ًمضمد واعمدارس واًمرسمط سمٌِٖمداد،  -ىم

اومَْم٦م ُمدرؾم٦م ه٤مئٚم٦م َيٜمنمون قِمٚمٛمٝمؿ  ويًتٛمر سم٤معمِم٤مهد وحم٤ملِّ اًمرومض، وأن يٌٜمل ًمٚمرَّ

ره اهلل شمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ، سمؾ أزال ٟمٕمٛمتف وىمَّمػ قمٛمره  وقمٚمٛمٝمؿ ِب٤م وقَمٚمٞمٝم٤م، ومٚمؿ ُي٘مدِّ

 ه ُمـ هذه احل٤مدصم٦م.سمٕمد ؿمٝمقر يًػم

ر واٟم٘مْم٧م إرسمٕمقن يقًُم٤م، سم٘مَٞم٧م سمٖمداد ظم٤موي٦م قمغم  وعم٤م اٟم٘م٣م إُمُر اعُم٘مدَّ

قمُروؿمٝم٤م، ًمٞمس ِب٤م أطمد إٓ اًمِم٤مذ ُمـ اًمٜم٤مس، واًم٘متغم ذم اًمٓمرىم٤مت يم٠مهن٤م اًمتُّٚمقل، 

وىمد ؾم٘مط قمٚمٞمٝمؿ اعمٓمر ومتٖمػمت صقرهؿ وأْٟمَتٜم٧م ُمـ ضمٞمٗمٝمؿ اًمٌٚمد، وشمٖمػم اهلقاء 
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ى وهى ذم اهلقاء إمم سمالد اًمِم٤مم.ومحّمؾ سمًٌٌف اًمقسم٤مء   اًمِمديد، طمتك شمٕمدَّ

ومامت ظمٚمٌؼ يمثػم ُمـ شمٖمػم اجلق، ووم٤ًمد اًمريح، وم٤مضْمَتٛمع قمغم اًمٜم٤مس اًمٖمالء واًمقسم٤مء 

 واًمٗمٜم٤مء واًمٓمٕمـ واًمٓم٤مقمقن، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.

وعم٤م ٟمقدي سمٌٖمداد سم٤مُٕم٤مِن ظَمرج ُمـ حت٧م إرض ُمـ يم٤مَن سم٤معمَٓم٤مُمػم واًم٘مٜمك 

ؿ اعمقشمك إذا سُمٕمثقا ُمـ ىمٌقرهؿ، وىمد أْٟمَٙمر سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م ومال يْٕمِرف واعم٘م٤مسمر ، يم٠مهنَّ

اًمقاًمد وًمده وٓ إخ أظم٤مه، وأظَمَذهؿ اًمقسم٤مء اًمِمديد ومتٗم٤مٟمقا وشمالطم٘مقا سمٛمـ ؾمٌ٘مٝمؿ 

 .(1)ُمـ اًم٘متغم

٤م اًمقزير اخل٤مئـ اعمُٜم٤مومؼ اسمـ»: روى اإلُم٤مم اًمًٌٙمل ىم٤مئاًل  وم٢مٟمَّف مَل ُيّمؾ  اًمٕمٚم٘مٛمل، أُمَّ

سم٤مب، وٟمدم طمٞم٨م ٓ قمغم ُم٤م ؾ وَص٤مر قمٜمدهؿ أظمس ُِمـ اًمذُّ يٜمٗمٕمف اًمٜمَّدم، وُُيٙمك أٟمف  أُمَّ

ف وُم٣م ًمٞمحّمٚمف هلؿ، وهذا يِمتُٛمف وهذا  ـُمٚم٥َِم ُمٜمف يقًُم٤م ؿمٕمػم ومريم٥م اًمٗمرس ًِ سمٜمْٗم

ٌّؾ قمت٦ٌم داره، واًمَٕم٤ًميمر  ي٠مظمذه سمٞمِده وهذا يّمٗمُٕمف سمٕمد أن يم٤مٟم٧م اًمًالـملم شم٠مي ومُت٘م

ي٤م : ٞمٚمف وهَن٤مره، وإذا سم٢مُمرأة شَمراه ُمـ ـَم٤مق وم٘م٤مًم٧م ًمفمتٌم ذم ظمدَُمتِف طمٞم٨م ؾم٤مر ُمـ ًم

ـَ  اًمٕمٚم٘مٛمل هٙمذا يمٜم٧م شَمريم٥م ذم أي٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم، ومخجؾ وؾمٙم٧م، وىمد ُم٤مت  اسم

 .(2)شقمٛمؾ طم٤مًضا همٌٜم٤ًم سمٕمد أؿمٝمر يًػمة وُم٣م إمم دار ُم٘مؼمه َووضمد ُم٤م

 . ؾمقء ظم٤ممت٦م اخلٚمٞمٗم٦م اًمقاصمؼ اعمٜم٤مومؼ اًم٘م٤مئؾ سمخٚمؼ اًم٘مرآن:6

٤م قمغم ذاسمف وم٘م٤مليم٤من ذات ًمٞمٚم٦م  ًً ٤مقم٦م، وم٠مظمرج ًمف : ضم٤مًم ًَّ قمكمَّ سمِٚمحؿ اًمًٌع اًم

 ، ٌْٙم٥َِم ًَمف ُمٜمف، صمؿ أُمر وم٠مهمكم ًمف ُمٜمف سم٤مخلَؾِّ ؾمٌع ُمـ اجل٥مِّ وذسمح ُمـ ؾم٤مقمتف، وم٠مُمر وَمٙم

–صمؿ ىمدر ًمف ُمٜمف، وم٠مظمذ يٜمتِ٘مؾ سمف قمغم ذاسمف، وأشم٧ْم قمٚمٞمف إي٤مم واًمٚمٞم٤مزم ومً٘مك سمٓمٜمف 

دواء ًمف  ٕـم٤ٌمء، وم٠مُجع رأُيؿ قمغم أٟمف ٓ، ومُجٛمع ًمف ا-أي: أصٞم٥م سمٛمرض اإلؾمٝم٤مل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/235ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 1)

 (، ًمٚمًٌٙمل.8/159ش: )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى»( 2)
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يتقن، ويِمحـ طمتك يٛمتٚمئ ُجًرا، وم٢مذا اُمتأل يَمًح  إٓ أن َيًجر شمٜمقر سمِحٓم٥م اًمزَّ

ذم ضمقومف وم٠مًمَ٘مك قمغم فمٝمره وطمٌَم ضمقومف سم٤مًمرـم٦ٌم، وَي٘مٕمد ومٞمف صمالث ؾم٤مقم٤مت ُمـ  ُم٤م

٘مك ُم٤مء مل يًؼ، وم٢مذا ُمْم٧م صمالث ؾم٤مقم٤مت يمقاُمؾ أظمرج ُمٜمٝم٤م،  ًْ اًمٜمٝم٤مر، وم٢من اؾمَت

أُمروا سمف، وم٢مذا أص٤مسمف اًمروح وضمد ًمَذًمؽ وضمًٕم٤م  أضمٚمس ضمٚم٦ًم ُمٜمَتِّم٦ٌم قمغم ٟمحق ُم٤مو

ؿمديًدا، وـمٚم٥م أن يردَّ إمم اًمتٜمقر، ومؽمك قمغم طم٤مًمتف شمٚمؽ وٓ يرد إمم اًمتٜمقر طمتك 

متيض ؾم٤مقمت٤من ُمـ اًمٜمٝم٤مر، وم٢مٟمف إذا ُم٣م ؾم٤مقمت٤من ُمـ اًمٜمٝم٤مر ضمرى ذًمؽ اعم٤مء وظمرج 

 إمم اًمتٜمقر يم٤من شمٚمٗمف ومٞمف. ُردَّ  ُمـ خم٤مرج اًمٌقل، وإن ؾُم٘مك ُم٤مء أو

: وم٠مُمر سم٤مًمتٜمقر وم٠مظمذ ًمف، وقُمري وأضمٚمس ومٞمف، وأىمٌؾ َيّمٞمح ويًتٖمٞم٨م وي٘مقل
أطْمَرىمتٛمقين اؾم٘مقين ُم٤مء، وىَمد ويمؾ سمف ُمـ َيٛمٜمَٕمف اعم٤مء وٓ يدقمف أن ي٘مقم ُمـ َُمقِوٕمف 

ٌَٓمٞمخ  اًمذي أىمٕمد ومٞمِف وٓ يتحرك، ومَتٜمٗمط سمدُٟمف يمٚمف ومّم٤مرت ومٞمف ٟمٗم٤مظَم٤مت ُمثؾ أيمؼم اًم

ٔمٛمف، ومؽُمك قمغم طم٤مًمتف طمتك ُمْم٧م ًمف صَمالث ؾم٤مقم٤مت ُمـ اًمٜمٝم٤مر، صمؿ أظمِرج وىمد وأقم

َي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ذم رأي اًمٕملم ىمد اطْمؽَمق وم٠مضمٚمًف اعمتٓمٌٌقن، ومٚمامَّ وضمد  يم٤مد ُيؽمق أو

ردُّوين : روح اهلقاء اؿمَتدَّ سمف اًمقضمع وإمل وأىمٌؾ يّمٞمح وخيقُر ظمقار اًمثَّقر وي٘مقل

ف عم٤م رأوا سمف ُمـ ؿمدة إمل إمم اًمتَّٜمقر وم٢مين إن مل أرد  ُِم٧مُّ وم٤مضمتٛمع ٟم٤ًمؤه وظمقاصُّ

وه إمم  واًمقضمع ويمثرة اًمّمٞم٤مح، ومرضمقا أن يٙمقن ًمف ومرضم٦م ذم أن يرد إمم اًمتٜمقر، ومردُّ

اًمتٜمقر صم٤مٟمٞم٦م، ومٚمام وضمد ُمس اًمٜم٤َّمر ؾمٙمـ صٞم٤مطمف وشمٗمٓمرت اًمٜمٗم٤مظم٤مت اًمتل يم٤مَٟم٧م 

ىمد اطمؽمق ظمرضم٧م سمٌدٟمف ومخدت، وسمرد ذم ضمقف اًمتٜمقر وم٠مظمرج ُمـ اًمتٜمقر، و

 .(1)وص٤مر أؾمقد يم٤مًمٗمحؿ، ومٚمؿ مَتض سمف ؾم٤مقم٤مت طمتك ُم٤مت

 سمـ صٗمقان: . ؾمقء ظم٤ممت٦م اعمٜم٤مومؼ ضمٝمؿ7
ٜمَّك آراء اجلٕمد ٧ًٌم ًمف اجلٝمٛمٞم٦م، ويم٤مَن ىمد شَم ـ ُٟم ـ درهؿ، صمؿ زاد قمٚمٞمٝم٤م سمدقًم٤م أظمرى هق ُم  :سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.591ـ  586) ، ٓسمـ اجلقزي:شُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد»( 1)
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َي٘مدر قَمغم رء وٓ يقصػ  اًم٘مقل سم٤مجلؼم: طَمٞم٨ُم زقمؿ أن اإلٟم٤ًمن ٓ: إومم

 قم٦م، وإٟمام هق َمٌقر قمغم أومٕم٤مًمف.سم٤مإلؾمتٓم٤م

اًم٘مقل سم٠من اإليامن هق اعمٕمروم٦م: طمٞم٨م زقمؿ أنَّ اإليامن هق اعَمٕمروَم٦م سم٤مهلل : اًمث٤مٟمٞم٦م

 شمٕم٤ممم وم٘مط، وأن اًمٙمٗمر هق اجلٝمؾ سمف وم٘مط.

 اًم٘مقل سمٗمٜم٤مء اجلٜم٦م واًمٜم٤مر سمٕمد دظمقل أهٚمٝمام ومٞمٝمام.: اًمث٤مًمث٦م

جيقز أْن َيٕمٚمؿ اًمٌمء ىمٌؾ  اًم٘مقل سم٠من قمٚمؿ اهلل طَم٤مدث: طمٞم٨ُم َزقمؿ أٟمف ٓ: اًمراسمٕم٦م

 .(1)ظمٚم٘مف

ذيمرشُمف وٓ ُذيمِر قمٜمدي إٓ َدقمقُت اهلل قمٚمٞمف،  ُم٤م»: سمـ ـمٝمامن ىم٤مل إسمراهٞمؿ

وم٘متؾ ُمٜمٝمؿ »: يمثػم ، ىم٤مل اسمـشأورث أهؾ اًمِ٘مٌٚم٦م ُمـ ُمٜمٓمِِ٘مف اًمٕمٔمٞمؿ أقمٔمؿ ُم٤م ُم٤م

 .(2)شسمـ صٗمقان، ـمٕمٜمف رضمؾ ذم ومٞمف وم٘متٚمف ـم٤مئٗم٦م يمثػمة ُمٜمٝمؿ اجلٝمؿ

ٛمؾ.. هذا اًمَٗمؿ اًمذي أظمرج زسم٤مٓت إذه٤من ُيٓمٕمـ، واجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕم

إن زم أُم٤مًٟم٤م : سمـ أطمقز، وم٠مُمر سمِ٘متٚمِف وم٘م٤مل سمؾ أه اجلٝمؿ وم٠موىمػ سملم يدي ؾمٚمؿ: وىَم٤مل

ٜمؽ، وًمق ومٕمؾ ُم٤م ُم٤م: ُمـ أسمٞمؽ، وم٘م٤مل ٜمتؽ، وًمق ُمألت هذه اعمالءة  يم٤من ًَمف أن ي١مُمِّ أُمَّ

٧م ذم َٟمجقت، واهلل ًمق يمٜم ُم٤م ۴ُمريؿ  يمقايم٥م، وأٟمزًم٧م قمٞمًك اسمـ

 .(3)ُمٞمن وم٘متٚمف سمٓمٜمل ًمَِم٘م٘م٧م سمٓمٜمل طمتك أىمتٚمؽ وأُمر اسمـ

 . ؾمقء ظم٤ممت٦م اعمٜم٤مومؼ اًمرضمؾ اًمّمٜمؿ يمامل أشم٤مشمقرك:8

م، وم٘مد ىم٤مم 1922ُمّمٓمٗمك يمامل أشم٤مشمقرك اًمذي أًمٖمك اخلالوم٦م اإِلؾْمالُمٞم٦م قم٤مم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.212ـ  211ش: )اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»( 1)

 (.11/28ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 2)

 (.11/28ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 3)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
٤م سمقوم٤مئف سم٤مًمَٕمٝمد اًمذي أقمٓم٤مه ٕؾمَٞم٤مِده اإلٟمجٚمٞمز،  ًً سمٕمد أرسمٕم٦م أؿمٝمر ُمـ اٟمتخ٤مسمف رئٞم

ر إيوًمٚمح٤مظم  :٤مم ٟمٕمقم ُمٜمٗمذ اخلٓم٦م اًمٞمٝمقدي٦م هلدم اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م وم٘مرَّ
قمٞم٦َّم ووزارة إوىم٤مف، وًمـ  أ( ًم٘مد آن وىم٧م إًمٖم٤مء اخلالوم٦م، وشُمٚمٖمك ُمٕمٝم٤م وزارة اًمنمَّ

 ٟمدع هٜم٤مك ُمدرؾم٦م ِديٜمٞم٦َّم، ويت٘مرر إظمراج اخلَٚمٞمٗم٦م ُمع ُجٞمع أومراد قم٤مئٚمتف ُمـ اًمٌالد.

ٌَّٕم٦م، وهل اًمٕمالُم٦م اًمث٤مًمث٦م قمٜمد ب( وسمٕمد ذًمؽ جيؼم إشمراك قمغم ارشمَ  داء اًمُ٘م

اًمٜمّم٤مرى سمٕمد اًمّمٚمٞم٥م واًمزٟم٤مر، يم٤مٟم٧م قمالُم٦م ديٜمٞم٦م وِوَٕم٧م ُمـ ىمٌؾ اعمًٞمحلم ذم 

ٌَّٕم٦م يمٕمالُم٦م ًمٚمٙمْٗمر  أصْمٜم٤مء اعمَٕم٤مرك اًمّمٚمٞمٌٞم٦م، صُمؿَّ أصٌح٧م ىمقُمٞم٦م، وىمد اقمتؼمت اًمُ٘م

 ٤مسمِٗمتقى ُمـ اإلُم٤مم اًمٜمقوي، وشمٜمّم٥م اعمَِم٤مٟمؼ ُمـ أضمؾ اعمٕم٤مروٞملم ٓرشمدائٝم

إهن٤م شَمٕمٜمل أن ٟمٙمقن آدُمٞملم، ويٖمػم : ج( ويٗمرض اًمٕمٚمامٟمٞم٦م قمغم شمريمٞم٤م وي٘مقل قَمٜمٝم٤م

 أطمرف اًمٙمت٤مسم٦م إمم إطمرف اًمالشمٞمٜمٞم٦م.

وس، قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م إذرسمٞمج٤مٟمٞمقن  د( ُمّمٓمٗمك أشم٤مشمقرك اًمذي سم٤مع أذرسمٞمج٤من ًمٚمرُّ

وؾمٞم٦م سمحج٦م أهن٤م ُمتقضمٝم٦م إمم ُم٤ًمقمدة شمريمٞم٦م، وسمٕمد أن  اًمًامح سمدظمقل اجلٞمقش اًمرُّ

 اًمٌالؿمٗم٦م إمم أذرسمٞمج٤من مل خيرضمقا ُمٜمٝم٤م ومل يرؾمٚمقا ضمٞمقؿًم٤م إمم شمريمٞم٤م. دظمؾ

قم٤مرة واًمٗمجقر ه ( ُمّمٓمٗمك أشم٤مشمقرك اًمذي جيٚمس إمم ُم٤مئدة اخلْٛمِر، وؾمط اًمدَّ

ه إيمؼم رؾمقل  .طاهلل  يِمػم إمم راىمّم٦م داقِمرة ٟمٌٞمٚم٦م ه٤مٟمؿ وَمت٘مرأ أذان اًمٗمجر. قمدوُّ

 الة اًمؽميمٞم٦م.و( ُمّمٓمٗمك أشم٤مشمقرك اًمذي أراد أن شمٙمقن ًمٖم٦م اًمّمَّ 

ُمّمَٓمٗمك أشم٤مشمقرك اًمذي ُمـ قمغم ُم٤مئدة اخلٛمر ُيّمدر أُمًرا سمتحقيؾ ُمًجد صقومٞم٤م ( ز

ث وٓ طمرج.  إمَم ُمتحػ، أُم٤م ومحِمف وؿمذوذه وقمرسمدشمف وؾمٙمره وَمقٟمف ومحدِّ

سمٜم٤مت إُم٦م  ح( اًمٖم٤مزي أشم٤مشمقرك اًمذي يم٤من يذه٥م إمم دار اعمٕمٚمامت وَي٠مظمذ ضمؼًما

، إٟمف خيٓمػ ا َـّ ًمٌٜم٤مت ُمثؾ ىمٓم٤مع اًمٓمرق، ويم٤من يًتٕمٛمؾ وزير اًمؼميئ٤مت ًمٞمٗمًؼ ِب

 ظم٤مرضمٞمتف شمقومٞمؼ رؿمدي ؾمٛم٤ًمًرا ًمِمٝمقاشمف.
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ط( أشم٤مشمقرك اًمذي أًمٖمك قمٞمدي اًمٗمٓمر وإوحك، وضمٕمؾ َيقم إطمد هق يقم 

ًٓ ُمـ اجلٛمٕم٦م، وُمٜمََع احل٩م. سمؾ أهمرب ُمـ هذا أن ٟم٘مٚم٧م  اًمٕمٓمٚم٦م إؾمٌققمٞم٦م سمد

يمامل : م حت٧م قمٜمقان1968ومؼماير ؾمٜم٦م  15صٜمدي شم٤ميٛمز ذم يقم اخلٛمٞمس : ضمريدة

أشم٤مشمقرك رؿمح ؾمٗمػم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ًمٞمخٚمٗمف ذم رئ٤مؾم٦م اجلٛمٝمقري٦م اًمؽميمٞم٦م، هؾ سمٕمد هذا 

 شمٌٕمٞم٦م ووٓء ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م اًمتل أؾم٘مٓم٧م دوًم٦م اخلالوم٦م قمغم يد قمٛمٞمٚمٝم٤م أشم٤مشمقرك.

 يمٞمػ ُم٤مت اًمزقمٞمؿ اعمجرم: 
طمتك شُمرى سم٤مًمٕملم  ذم ُمرض َُمقشمف، ذم ىمٍمه اسمَتاله اهلل سمحنمات صٖمػمة محراء ٓ

اره، طمتك فمٝمرت قمغم وضْمِٝمف وأُمر سمتٕم٘مٞمؿ  اوٓمرشمف إمم احلَؽِّ واحلؽ اًمِمديد أُم٤مم ُزوَّ

َٟمٕمؿ : يكم اًمٌٞم٧م سم٠مىمقى إدوي٦م وأيمثره٤م وم٤مقمٚمٞم٦م، ويٙمت٥م ُمًتِم٤مر وزارة اًمّمح٦م ُم٤م

صحٞمح أٟمف وضِمد ٟمٛمؾ ذم سمٕمض أرضم٤مء اًم٘مٍم، طمتَّك إن اعمختّملم أصمٌتقا أٟمف َٟمقع ُمـ 

مم أوروسم٤م، ومل يٙمـ خَيُٓمر سم٤ٌمل أطمد اطمتامل أن هٜم٤مك وراء اًمٜمٛمؾ اعمٝم٤مضمر ُمـ اًمّملم إ

٤ًٌم آظمر، وأطمٞمؾ إُمر إمم ُمتخّمّملم ُمـ اًمُ٘مقة اًمٌحري٦م، ومحي ـم٤مىمؿ ُمـ  ٦م ؾمٌ احلَٙمَّ

ُمدُمرة ي٤مووز ًمتّمٞمد اًمٜمٛمؾ اًمذي ذم اًم٘مٍم، ُمدُمرة ي٤مووز اعمقضمقدة ذم ُمٞمٜم٤مء 

 !ُمرة ًمًحؼ اًمٜمٛمؾومَٚمؿ مل يٓمٚمٌقه ُمـ طم٤مُمٞم٦م أٟم٘مرة، ضمٜمقد وُمد !أزُمٞم٧م ي٤م ًمٚمجٜمقن
 .[31 ]ؾمقرة اعمدصمر: {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى}

واٟمٔمر إمم طمٙمٛم٦م اهلل وم٢مٟمَّف سم٤مًمرهمؿ ُمـ يمقٟمف حُم٤مـًم٤م سم٤مٕـم٤ٌمء وإظمّم٤مئٞملم وأؾم٤مشمذة 

م طمتك 1936اًمٓم٥م، مل يٙمتِمٗمقا أٟمف يم٤من ُمريًْم٤م سم٤مًمٙمٌد، وذاق ُمر اًمٕمذاب ُمـ ؾمٜم٦م 

، واسمتاله اهلل سمتٚمٞمػ 1938ض ؾمٜم٦م ايمتِمٗمقا اعمر م، اًمذي يٕمرومف أىمؾ إـم٤ٌمء ُمٕمروم٦م سم٤مًمٓم٥ِّمِّ

٘م٤مء، واطمت٤مج إمم ؾمح٥م اعم٤مء ُمـ سمٓمٜمف سم٤مإلسمر، ويم٤من َيّمٞمح  اًمٙمٌد اًمذي أدَّى إمم آؾمًت

.. اؾمحٌقه٤م يمٚمٝم٤م.. ٓ ،(1)اؾمحٌقا اعمٞم٤مه: سمٛمـ طمقًمف وإـم٤ٌمء ًٓ  .(2)شمدقمقا ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمٝم٤م طم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي ُمـ سمٓمٜمف.( 1)

شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة اًمٓمٌٕم٦م إومم  ، ًمٚمًٞمد اًمٕمٗم٤مين، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اسمـشاجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ»( 2)

 (.415ـ  411هـ: )ص1415
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 ُمـ أيمتقسمر يرطَمؾ إمم ُمزسمٚم٦م اًمت٤مريخ، يرطمؾ قمـ هذا وذم يقم اخلٛمٞمس اًمٕم٤مذ

اًمٕم٤ممل ويدور ضمدال طمقَل اًمّمالة قمٚمٞمف، ويم٤من ُمـ رأي رئٞمس اًمقزراء أٓ يّمغم 

 .؟قمٚمٞمف وًمٙمـ ُمـ اًمذي أمَّ اًمٜم٤مس

٤م ًمٚمِمئقن اًمديٜمٞم٦م ذم  ًً إٟمف ُمدير إوىم٤مف ذف اًمديـ أومٜمدي اًمذي أصٌح رئٞم

سمُٙمٗمر مل يًتٓمع أشم٤مشمقرك ٟمٗمًف اًم٘مٞم٤مم سمف، وهق قمٝمد أيٜمقٟمق، طم٤مول إىمٜم٤مع أيٜمقٟمق سم٤مًم٘مٞم٤مم 

٤ٌَمدة، وومرض ىمراءِّت٤م ذم اجلقاُمع سم٘مقة  ضمٕمؾ اًمؽمُج٦م اًمؽميمٞم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٖم٦م ًمٚمِٕم

 اًم٘م٤مٟمقن... وي٤م هلل أشم٤مشمقرك يّمكم قمٚمٞمف ذف اًمديـ هذا، واومؼ اًمِمـ اًمٓمٌؼ.

٤مم وقمروقا ضُمثامٟمف ًمزي٤مرة اًمٜم٤مس صمالصم٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م، وُم٤مت ٟمتٞمج٦م آزدطم

اًمِمديد أرسمٕم٦م قمنم ؿمخًّم٤م ووم٘مدت سمٕمض اًمٌٜم٤مت سمٙم٤مرِّتـ سم٠مص٤مسمع قمديٛمل احلٞم٤مء، 

 ُم٤مرؾمقا هذا أُم٤مم شم٤مسمقشمف اًمرص٤ميص يمٕم٤مدة اًمّمٚمٞمٌٞملم.

 :وسمْمده٤م شمتٛمٞمز إؿمٞم٤مء
ومٝم٤م هل اًمٜمِّٝم٤مي٤مت احلٛمٞمدة عمـ آُمـ سم٤مهللِ وقمٛمؾ ص٤محًل٤م صُمؿَّ اهتدى، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ُم٤مت 

ًدا ذم اعمٕمريم٦م، أو ص٤مئاًم ذم يقم ص٤مئػ، أو وهق ؾم٤مضمد أو وهق يرومع إذان، أو ؿمٝمٞم

َٚمفُ »: ط ىم٤مل ،(1)وهق طم٤مج أو ُمٕمتٛمر.... ًَّ ا قَم ٌٍْد ظَمػْمً َوُم٤م : . ىمٞمؾشإَِذا َأَراَد اهلُل سَمَٕم

ٚمف ًَّ ٌَْؾ َُمْقشمِِف صمُ »: ىم٤مَل  ؟قَم  وىم٤مل ،(2)شؿَّ َيْ٘مٌُِْمُف قَمَٚمْٞمفِ َيْٗمَتُح ًَمُف قَمْٛماًل َص٤محِل٤ًم ىَم

ٌَْؾ َُمْقشمِفِ »: ۴ َرُه ىَم ا ـَمٝمَّ ٌٍْد ظَمػْمً  ؟وُم٤م ـَمُٝمقر اًمٕمٌد: ىم٤مًمقا شإَِذا َأَراَد اهلُل سمَِٕم
٤مُه طَمتَّك َيْ٘مٌَِْم »: ىم٤مل  .(4()3)شُف قَمَٚمْٞمفِ قَمَٛمٌؾ َص٤مًمٌِح ُيْٚمِٝمُٛمُف إِيَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ وم٘مد أورد اًمٕمديد ُمـ ىمّمص اًمًٚمػ واخلٚمػ.ش طمٙم٤مي٤مت ُمـ طمًـ اخل٤ممت٦م»اٟمٔمر يمت٤مب ( 1)

 (.317ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»( 2)

 (.316رىمؿ )ش: صحٞمح اجل٤مُمع»( 3)

وم٘مد أورد قمدًدا ُمـ  –سمـ ٟم٤مس اًمٕمقاضمل  ، عمٜمّمقرشطمٙم٤مي٤مت ُمـ طمًـ اخل٤مشمؿ»اٟمٔمر يمت٤مب ( 4)

 ِمـ طمًٜم٧م ظم٤ممتتٝمؿ. ىمّمص اًم٤ًمسم٘ملم واعمٕم٤مسيـ
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 أحٌاي املنافقني يف قبٌزهٍ: املطوب اهثاهث

 :ُمري٦م ومٞمف ُمـ اًمٞم٘ملم اًمذي ٓ
رِك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مَُم٦ِم، ومٙمذًمؽ ذم 1 . أن اعُمٜم٤موم٘ملم يمام هؿ ذم اًمدِّ

ل ُمٜم٤مزل أظمرة، وم٘مٌقُرهؿ قمٚمٞمٝمؿ  ىمٌقرهؿ هؿ ُمـ أؿمدِّ أْهِؾ اًم٘مٌقر قمذاسًم٤م: ٕٟمف أوَّ

 طمٗمر اًمٜم٤مر.طمٗمًرا ُمـ 

ؾمٌؼ، وَمٙمؾُّ َوقمٞمد وقمذاب وُم٘م٧م وؾمخط ضَم٤مء ذيمره ذم طمؼ  . وسمٜم٤مًء قمغم ُم٤م2

 اًمٙمٗم٤مر ومجزاء اعمٜم٤موم٘ملم ُمٜمف أوومر احلظ واًمٜمّمٞم٥م.

 ٍّذا املبخح علٙ ّجَني:

 :ايٛد٘ األٍٚ: حاٍ املٓافل عٓذ فشاق٘ ايذْٝا

خط واًمٖمَْم٥ِم ُِمـ اهلل ًُّ ٌَنمَّ سم٤مًمَٕمذاب واًم الئٙم٦م ؾُمقد طَمٞم٨م شَمٜمِزل قمٚمٞمف ُم: أ( ي

ـْ ؿَمْٙمٚمِِف َأْزَواٌج »: اًمقضمقه خي٤مـمٌقن روطمف ٤مَق َوَآظَمَر ُِم ًَّ ي سمَِحِٛمٞمٍؿ َوهَم ًمذا  ،(1)شَأسْمنِمِ

وَمٝمق يٙمره ًم٘م٤مء اهلل قمٜمد اعمقت، يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمذي رواه اًمٌخ٤مري قمـ 

ّل  ڤسمـ اًمّم٤مُم٧م  قم٤ٌمدة ـْ َأطَم٥مَّ ًمَِ٘م٤مَء اهللِ َأطَم٥مَّ اهلُل »: ىم٤مل طقمـ اًمٜمٌَّ َُم

ـْ يَمِرَه ًمَِ٘م٤مَء اهللِ يَمِرَه اهلُل ًمَِ٘م٤مَءهُ َ٘م٤مَءهُ ًمِ  اهلل  رضيسمٕمض أزواضمف  ، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م أوش، َوَُم
ُه  »: ! ىم٤مل؟ُجٞمًٕم٤م: إٟم٤م ًمٜمَٙمرُه اعمقت تعاىل عنهن ـَ إَِذا طَمَيَ َـّ اعم١ُْمُِم

ًَمْٞمَس َذًمَِؽ، َوًَمٙمِ

َ سمِِرْوَقاِن اهلِل َويَمَراَُمتِِف، وَمَٚمْٞمَس َرٌء َأطَم٥مَّ إًَِمٞمِف ِِم٤َّم َأَُم٤مَُمُف، وَم٠َمطَم٥مَّ ًمَِ٘م٤مَء اهلِل  اعمَْقُت سُمنمِّ

َ سمَِٕمَذاِب اهللِ َوقُمُ٘مقسَمتِِف، وَمَٚمْٞمَس َرٌء َأيْمَرَه  َوَأطَم٥مَّ اهلُل ًمَِ٘م٤مَءُه، َوإِنَّ اًمَٙم٤مومَِر إَِذا طُمِيَ سُمنمِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ُمـ طمدي٨م أب هريرة ذم يمت٤مب اًمزهد، سم٤مب ذيمر شؾمٜمٜمف»ُم٤مضمف ذم  ضمزء ُمـ طمدي٨م أظمرضمف اسمـ( 1)

ش: شمٗمًػمه»سمـ يمثػم ذم  (، وصححف إًم٤ٌمين. وأورده احل٤مومظ2/421( )3437اعمقت: رىمؿ )

(4/417.) 
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 .(1)ش٤م َأَُم٤مَُمُف، وَمَٙمِرَه ًمَِ٘م٤مَء اهلِل َويَمِرَه اهللُ ًمَِ٘م٤مَءهُ إًَِمٞمِف َِمَّ 

اعمٜم٤مومؼ سمنمشمف اعمالئٙم٦م سم٤مٕهمالل واًمٜمٙم٤مل واجلحٞمؿ  وم٢مذا اطمتي اًمٙم٤مومر أو

وهمْم٥م اجل٤ٌمر اعمتٕم٤مل، اُمتٜمٕم٧م اًمروح قمـ اخلروج ُمـ اجلًد ظمقوًم٤م ُمـ شمٚمؽ 

 اًمٌِم٤مرة.

ح ذًمؽ: ب( ىمٌُض ُروح اعمٜم٤مومؼ سم٠مسْمَِمع صقرة ﮵  }ىمقًمف شمٕم٤ممم:  يقوِّ ﮴  ﮳

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ 

 {﯁             
 .[93 ]ؾمقرة إٟمٕم٤مم:

﮷  }: ۴وىمقًمف  ﮶  ﮴﮵ ﮳   ﮲  ے ۓ ۓ

﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ٟمٗم٤مل: {﮸ روح  ومتتٗمرق ،[51 ]ؾمقرة ٕا

ة يمام يٜمتزع اًمًٗمقد ده، ومت٠مي اعمالئٙم٦م وشَمٜمتزقمٝم٤م سم٤ِمًم٘مقَّ ًَ قف  (2)اعمٜم٤مومؼ ذم ضَم ُمـ اًمّمُّ

 اعمٌٚمقل، ومتخرج ُمٕمٝم٤م اًمٕمروق واًمٕمّم٥م.

ج( اؾمت٘م٤ٌمل روطمف أؾْمقأ اؾمتِْ٘م٤ٌمل: وم٢مذا ظمرضم٧م روُح اًمٙم٤مومر ووٕمتٝم٤م اعمالئٙم٦م ذم 

قح ًُ  اًمًامء ُُي٤من إه٤مٟم٦م وهل يم٠مْٟمَتـ ضمٞمٗم٦م شمت٠مذى ُمٜمٝم٤م اعمالئٙم٦م، وهٜم٤مك ذم (3)اعمَ

: ططمٞم٨م ي٘مقل  ڤ سمـ قم٤مزب: سمٕمده٤م إه٤مٟم٦م، يدلُّ قمغم ذًمؽ طمدي٨ُم اًمؼماء ُم٤م
ٌْدَ » ْٟمَٞم٤م َوإِنَّ اًمَٕم ـَ اًمدُّ ـَ  اًمَٙم٤مومَِر )َوذِم ِرَواَي٦ٍم: اًمَٗم٤مضِمَر( إَِذا يَم٤مَن ذِم اْٟمِ٘مَٓم٤مٍع ُِم ٤ٌَمٍل ُِم َوإىِْم

قَن ُِمٜمُْف َُمدَّ  ًُ قح، وَمَٞمْجِٚم ًُ  ؾُمقُد اًمُقضُمقِه َُمَٕمُٝمْؿ اعُم
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم أظَِمَرِة َٟمَزَل إًَِمْٞمِف َُماَلِئَٙم٦ٌم ُِم

، صُمؿَّ جَيِلُء َُمَٚمُؽ اعمَْقِت طَمتَّك جَيْٚمَِس قِمٜمَْد َرْأؾِمِف وَمَٞمُ٘مقُل  ٌٍََمِ ُتَٝم٤م اًمٜمَّْٗمُس اخلٌَِٞمث٦َُم : اًم َأيَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6517، يمت٤مب اًمرىم٤مق، سم٤مب ُمـ أطم٥م ًم٘م٤مء اهلل: )شصحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتح»( 1)

قد: طمديدة ُيِمقى ِب٤م. ( 2)  (.369ص )ش: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط»اًمًٗمُّ

 (.3/481ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب»ُمٗمرد ُمًح وهق اًمٙم٤ًمء ُمـ اًمِمٕمر. ( 3)
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ـَ اهللِ َوهَمَْم٥ٍم. ىَم٤مَل  ِدِه وَمَٞمٜمَْتِزقُمَٝم٤م يَمامَّ ُيٜمَْتَزُع : اظْمُرضِمل إمَِم ؾَمَخٍط ُِم ًَ ُق ذِم ضَم وَمَتَٗمرَّ

ٌُْٚمقِل، وَمَٞم٠ْمظُمُذَه٤م وَم٢مَِذا َأظَمَذَه٤م مَلْ َيَدقُمقَه٤م ذِم َيِدِه ـَمْروَم٦َم قَملْمٍ  قِف اعمَ ـَ اًمّمُّ قُد ُِم ٗمُّ ًَّ طَمتَّك  اًم

ـِ ِريِح ضِمٞمَٗم٦ٍم ُوضِمَدْت قَمغَم َوضْمِف إَْرِض،  قِح، َوخَيُْرُج ُِمٜمَْٝم٤م يَم٠َمْٟمَت ًُ جَيَْٕمُٚمقَه٤م ذِم شمِْٚمَؽ اعُم

َّٓ ىَم٤مًُمقا: َُم٤م ـَ اعماََلِئَٙم٦ِم إِ وَن ِِب٤َم قَمغَم َُمأَلٍ ُِم وُح اخلٌَِٞم٨ُم  وَمَٞمّْمَٕمُدوَن ِِب٤م وَماَل َيُٛمرُّ  ؟َهَذا اًمرُّ
ـُ ومُ : وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ْٟمٞم٤َم طَمتَّك ُيٜمْتَِٝمك َِب٤َم  الُن اسْم ٤م ذِم اًمدُّ ك ِِبَ ٛمَّ ًَ ٌَِح َأؾْماَمِئِف اًمتِل يَم٤مَن ُي وُماَلِن سم٠َِمىْم

تَْٗمتَُح ًَمُف وماََل يُْٗمتَُح ًمَفُ، صمُؿَّ ىمََرأَ َرؾُمقُل  ًْ ٟمْٞم٤َم، ومَٞمُ  اًمدُّ
ِ
اَمء ًَّ گ گ گ گ }: طاهللِ  إمَِم اًم

قمراف: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ومَٞمَُ٘مقُل اهللُ  ،[41 ]ؾمقرة ٕا

ْٗمغَم، وَمُتْٓمَرُح ُروطُمُف ـَمْرطًم٤م، صُمؿَّ ىَمَرَأ: ۵ ًُّ لَم ذِم إَْرِض اًم ٌُقا يمَِت٤مسَمُف ذِم ؾِمجِّ : ايْمُت

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ }

 ..(1)احلدي٨م ش ...[31 ]ؾمقرة احل٩م: {ٹ ٹ

امء إمم إرض طمتَّك شمّمػم إمم اًمَ٘مؼم دار  ًَّ وهٙمذا شُمٓمرُح ُروح اًمٙم٤مومر ُمـ اًم

ًٓ أوًمٞم٤ًّم.. ُم٤م ضم٤مء ذم  اًمؼمزخ، وِِم٤َّم يدلُّ قَمغم أنَّ اعمٜم٤مومؼ داظمٌؾ ذِم هذا اًمققمٞمد دظمق

٤م اًمَٙم٤مومُِر َواعُمٜم٤َمومُِؼ »اًمرواي٦م إظمرى:   .(2)شَوَأُمَّ

 ل ايزٟ ٜؤٍٚ إيٝ٘ يف قربٙ:ايٛد٘ ايجاْٞ: َصري املٓاف

ٜم٦َّم  ًُّ ًم٦م اًمٙمت٤مب واًم َٓ وقمذاب اًم٘مؼم صم٤مسم٧ٌم ًمٚمُٛمٜم٤موم٘ملم يمام صم٧ٌم ًمٚمٙمٗم٤مر، سمِد

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ }واإلُج٤مع، وِم٤َّم يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وِب٤مُمِمف ُمٜمتخ٥م يمٜمز اًمٕمامل 4/295( )288ـ  4/287ش: )ُمًٜمده»رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ( 1)

ش: اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»ٜمذري ذم هـ، وأورد اعم1398اعمٙمت٥م اإِلؾْمالُمل سمػموت اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 (، وىم٤مل: هذا طمدي٨م صحٞمح رواشمف ومح٩م ِبؿ اًمّمحٞمح.4/366)

 (.1374ضم٤مء ذم قمذاب اًم٘مؼم: رىمؿ ) ، ك اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤مشومتح اًم٤ٌمري»( 2)
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 .[111 قسم٦م:]ؾمقرة اًمت {ڍ ڍ ڌ ڌ

وىمد ٟم٘مؾ اإلَُم٤مُم اًمٓمَّؼمي إُج٤مع سمٕمِض اعمُٗمنيـ أن اعم٘مّمقد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

إطْمَدامه٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وإظْمرى ذم اًمَ٘مؼم، وِم٤م ي١ميمد َذًمؽ ىمقًُمف  :{ڇ ڇ}

ومٗمٞمٝم٤م دًٓم٦م قَمغم أنَّ اًمَٕمذاب ، [111 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ}شمٕم٤ممم: 

٤م ذم اًم٘مؼم.. وىمقًمف: ذم  اعمرشملم يمِٚمتَٞمٝمام ىمٌؾ دظُمقل اًمٜم٤َّمر وإهمٚم٥م ُمـ إطمدى اعمرشملم أهنَّ

 اعمٜم٤موم٘مقن سمٕمد : ي٘مقل ،[111 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ}
ِ
صمؿ يردُّ َه١ُمٓء

 .(1)شمٕمذي٥م اهلل إي٤َّمهؿ ُمرشملم إمم قمذاب قمٔمٞمؿ، وذًمؽ قمذاب ضمٝمٜمؿ

 ٤مومؼ وومِمٚمف ذم اإلضم٤مسم٦م:ـ ؾم١مال اعمٚمٙملم ًمٚمٛمٜم( أ
ضم٤مل ىمقة مل  ي٠مي اعمٜم٤مومؼ اعمََٚمٙم٤من ُُمٜمٙمر وٟمٙمػم ذم ُصقرة ُمرقم٦ٌم، ًمق رآه٤م أقْمَٔمؿ اًمرِّ

يٓمؼ رؤيتف، ومٞمْجِٚم٤ًمٟمف وَي٠ًمٟٓمف قمـ رسمِّف وِديٜمف وَٟمٌٞمِّف، ومال يًتٓمٞمع اإلضم٤مسم٦م، ٕٟمَّف 

ؽ احلدي٨م اًمذي يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م هم٤موماًل قمٜمٝم٤م، ومٜم٤َمؾم٥م ذًمؽ ُم٘م٤مُمف ذم اًم٘مؼم، يدلُّ قَمغم ذًم

ّل ، ڤرواه اإلُم٤مم أمحد قمـ اًمؼماء  أٟمف ىم٤مَل ذم ِذيمر اًمٙم٤مومر وطم٤مًمف  طقمـ اًمٜمٌَّ

٤مٟمِِف، »: طذم اًم٘مؼم، وِم٤م ضم٤مء ومٞمف ىمقًمف  ًَ
ِدِه َوَي٠ْمشمِٞمِف َُمَٚمَٙم٤مِن وَمُٞمْجٚمِ ًَ وَمُتَٕم٤مُد ُروطُمُف ذِم ضَم

َؽ : وَمَٞمُ٘مقِٓن ًَمفُ  ـْ َرسمُّ َٓ  ؟َُم ِن ًَمفُ َأدْ  وَمَٞمُ٘مقُل: َه٤مه َه٤مه َه٤مه  َٓ  ؟ِديُٜمَؽ  َُم٤م: ِري، وَمَٞمُ٘مق
 َٓ ِن ًَمفُ  وَمَٞمُ٘مقُل: َه٤مه َه٤مه  َٓ ضُمُؾ اًمِذي سُمِٕم٨َم ومِٞمُٙمْؿ؟ وَمٞمَُ٘مقُل:  َُم٤م: َأْدِري، وَمَٞمُ٘مق َهَذا اًمرَّ

 َٓ  .(2). احلدي٨مشَأْدِري...  َه٤مه َه٤مه 

 ـ اًمٕمذاب احلز ًمٚمٛمٜم٤مومؼ ذم ىمؼمه:( ب

ٚمٙملم شُم٘م٤مم قمٚمٞمف احلج٦م وُيّم٥مُّ قمٚمٞمِف وٟمتٞمج٦م حلرُم٤من اهلل ًمف ُمـ اإلضم٤مسم٦م قمغم اعمَ 

اًمٕمذاب، ومٞميب سمٛمرزسم٦َّم ُمـ طمديد ًمق ضب ِب٤م ضمٌٌؾ ًمٙم٤من شمراسًم٤م، ويٗمرش ًمف ذم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، سمتٍمف.11ـ  11/8) ش:ضمرير اًمٓمؼمي شمٗمًػم اسمـ»( 1)

 (.1374ضم٤مء ذم قمذاب اًم٘مؼم: رىمؿ ) ، ك اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤مشومتح اًم٤ٌمري»( 2)
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ىَمؼمه ومرش ُمـ اًمٜم٤مر، وُيٗمتح ًمف سم٤مٌب إمم اًمٜم٤مر، وُيْمٞمؼ قَمٚمٞمف ىمؼمه طمتك َّتتٚمػ ومٞمف 

شملم إمم أْوالقُمف، ويًٚمط قمٚمٞمف صَمٕم٤مسملم اًم٘مؼم، وشمٕمرض روطُمف قَمغم اًمٜم٤مر يمؾ يقم ُمرَّ 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م، وِم٤َّم يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

. [46-45 ]ؾمقرة هم٤مومر: {ھ   

ؿ عم٤َّم َهٚمٙمقا وأهمرىمٝمؿ اهلل ضُمٕمَٚم٧م أرواطُمٝمؿ ذم »: $ضمرير  ي٘مقل اسمـ إهنَّ

شملم همدًوا وقمِمٞم٤ًّم إمم أن شم٘مقم أضمقاف ـمػم ؾُمقد، وم ٝمل شُمٕمرض قمغم اًمٜم٤مر يمؾ يقم َُمرَّ

٤م سمِ٘مقم ومرقمقن اًمٙم٤مومريـ، وم٢مٟمَّف يّمح ًمٙمؾ يم٤مومر  ،(1)شاًم٤ًمقم٦م وهذا وإن يم٤من ظم٤مصًّ

 سمخّمقص اًم٥ًٌم. ُمثٚمٝمؿ، ٕن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ

، ڤذيمره اإلُم٤مم أمحد قمـ اًمؼماء  وِم٤َّم يدلُّ قَمغم قمذاِبؿ احلز ذم اًم٘مؼم َُم٤م

ـَ اًمٜم٤َّمِر، »: طِم٤م ضم٤مء ومٞمف ىمقًمف و  َأْن يَمَذَب، وَم٤موْمِرؿُمقا ًَمُف ُِم
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم وَمُٞمٜم٤َمِدي ُُمٜم٤َمٍد ُِم

َتٚمَِػ  َه٤م َوؾَمُٛمقُِمَٝم٤م وُيَْمٞمَُّؼ قَمَٚمٞمِف ىَمؼْمُه طَمتَّك ََّتْ ـْ طَمرِّ َواوْمَتُحقا ًَمُف سَم٤مسًم٤م إِمَم اًمٜم٤َّمِر، وَمَٞم٠ْمشمِٞمِف ُِم

 .(2). احلدي٨مشومِٞمِف َأْواَلقُمُف... 

 ـ اًمٕمذاب اًمٜمٗمز ًمٚمٛمٜم٤مومؼ ذم ىمؼمه:( ج
٦م اخلٌَٞمث٦م، وشم٠مشمٞمف ُمتَٛمثِّٚم٦م ذم صقرة رضُمٍؾ  ٟمٞمقيَّ وذًمؽ ؾم٤مقم٦م أن شمٜمَْٙمِمػ ًمف أقمامًُمُف اًمدُّ

ىمٌٞمح، ومٞمخ٤مـمٌُف وَيدقمق ًمف سم٤مًمنم، طِمٞمٜمئذ يتٛمٜمك أٓ شَم٘مقم اًم٤ًمقم٦م، يمام ورد ذًمؽ ذم 

ىَمٌِٞمُح اًمَقضْمِف ىَمٌِٞمُح اًمثِّٞم٤َمِب  ... َوَي٠ْمشمِٞمِف َرضُمٌؾ »: اًم٤ًمسمؼ، وومٞمفِ  ڤطمدي٨م اًمؼماء 

يِح، وَمَٞمُ٘مقُل  ـُ اًمرِّ
قُؤَك، َهَذا َيْقُُمَؽ اًمِذي يُمٜم٧َْم شُمْققَمُد، وَمٞمَُ٘مقُل : ُُمٜمْتِ ًُ : َأسْمنِمِ سم٤ِمًمِذي َي

؟ ِّ ـْ َأْٟم٧َم، وَمَقضْمُٝمَؽ اًمَقضْمُف جَيِلُء سم٤ِمًمنمَّ َربِّ : وَمَٞمُ٘مقُل: َأَٟم٤م قَمَٛمُٚمَؽ اخلٌَِٞم٨ُم، وَمَٞمُ٘مقُل  !َُم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.24/46ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 1)

 .ؾمٌؼ َّترجيف( 2)
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٤مقَم٦مَ  َٓ  ًَّ وَمَٞم٠ْمشمِٞمِف َآٍت ىَمٌِٞمُح اًمَقضْمِف ىَمٌِٞمُح اًمثَِّٞم٤مِب »، وذم رواي٦م ًمف سمٛمٕمٜم٤مه َوَزاد: ششُمِ٘مؿِ ِ اًم

يِح، وَمَٞمُ٘مقُل  ـُ اًمرِّ ـَ اهللِ َوقَمَذاٍب ُُمِ٘مٞمٍؿ، وَمٞمَُ٘مقُل : ُُمٜمَْت َك اهللُ : َأسْمنِمْ ِِبََقاٍن ُِم َ ٌَنمَّ َوَأْٟم٧َم وَم

ـْ َأْٟم٧َم  ِّ َُم يًٕم٤م ذِم  ! وَمَٞمُ٘مقُل:؟سم٤ِمًمنمَّ ـْ ـَم٤مقَم٦ِم اهلِل، َهِ َأَٟم٤م قَمَٛمُٚمَؽ اخلٌَِٞم٨ُم، يُمٜم٧َْم سَمِٓمٞمًئ٤م قَم

َب  ٦ٌم ًَمق ُضِ ا، صُمؿَّ ُيَ٘مٞمَُّض ًَمُف َأقْمَٛمك َأَصؿُّ َأسْمَٙمُؿ ذِم َيِدِه َُمْرَزسمَّ َُمْٕمِّمَٞم٦ِم اهلِل، وَمَجَزاَك اهلُل َذًّ

سَم٦ًم طَمتَّك  سُمُف َضْ ٌٌَؾ يَم٤مَن شُمَراسًم٤م، وَمَٞمْيِ سُمُف ِِب٤َم ضَم َيِّمػَم شُمَراسًم٤م، صُمؿَّ ُيِٕمٞمُدُه اهلُل يَماَم يَم٤مَن، وَمَٞمْيِ

اءُ  ، ىَم٤مَل اًمؼَمَ َّٓ اًمثََّ٘مَٚملْمِ  َإ
ٍ
َٛمُٕمُف يُمؾُّ َرء ًْ سَم٦ًم ُأظْمَرى، وَمَٞمِّمٞمُح َصْٞمح٦ًم َي صُمؿَّ ُيْٗمتَُح ًَمُف : َضْ

ـْ ومَِراِش اًمٜم٤َّمرِ  ُد ُِم ـَ اًمٜم٤َّمِر ُوُيَٛمٝمَّ  .(1)شسَم٤مٌب ُِم

قَمَٛمؾ َص٤مًمح ًمف ُمـ َصالة وصقم  ٜمٗمز ًمٚمٛمٜم٤مومؼ ذم ىمؼمه أن ٓوُمـ اًمٕمذاب اًم

٤ًٌم وأعم٤ًم  وصدىم٦م وإطم٤ًمن ُيداومع قمٜمف وُي١مٟمس وطمِمتف، ومَٞمزَداد ًمذًمؽ ظمقوًم٤م ورقم

ّل ، ڤوطمْنة، وِم٤َّم ضم٤مء ذم ذًمؽ قمـ أب هريرة  إِنَّ اعمَٞم٧َِّم »: ىم٤مل طقمـ اًمٜمٌَّ

َٛمُع ظَمْٗمَؼ  ًْ ُف َي ِه إِٟمَّ قَن قَمٜمْفُ إَِذا ُوِوَع ذِم ىَمؼْمِ ْؿ طِملَم ُيَقًمُّ ، وَم٢مِْن يَم٤مَن ُُم١ْمُِمٜم٤ًم يَم٤مَٟم٧ْم ٟمَِٕم٤مهِلِ

ـْ َيِٛمٞمٜمِِف، َويَم٤مَٟم٧ِم اًم َٞم٤مُم قَم اَلُة قِمٜمَْد َرْأؾِمِف، َويَم٤مَن اًمّمِّ ـْ ؿِماَمًمِِف، َويَم٤مَن ومِْٕمُؾ اًمّمَّ يَم٤مُة قَم زَّ

٤مِن إِمَم اًمٜم٤َّمِس قِمٜمَْد ِرضْمَٚمْٞمِف، وَمُٞم١ْمشَمك  ًَ َٚم٦ِم َواعمَْٕمُروِف َواإِلطْم َدىَم٦ِم َواًمّمِّ ـَ اًمّمَّ اِت ُِم اخلػَْمَ

اَلةُ  ٌَِؾ َرْأؾِمِف، وَمَتُ٘مقُل اًمّمَّ ـْ ىِم ـْ َيِٛمٞمٜمِِف، وَمٞمَُ٘مق َُم٤م: ُِم ٌَكِم َُمْدظَمٌؾ، صُمؿَّ ُي١ْمشَمك قَم ٞم٤َممُ ىِم : ُل اًمّمِّ
ـْ َيِٛمٞمٜمِِف وَمال  َُم٤م ٌَِؾ َرْأؾِمِف مَلْ ُيقضَمْد َرٌء، صُمؿَّ ُأِيَ قَم ـْ ىِم ٌَكِم َُمْدظَمٌؾ.. ِوإِنَّ اًمَٙم٤مومَِر إَِذا ُأِيَ ُِم ىِم

ٌَِؾ ِرضْمَٚمْٞمِف وَماَل ُيقضَمدُ  ـْ ىِم ـْ ؿِماَمًمِِف وَماَل ُيقضَمُد َرٌء، صُمؿَّ ُأِيَ ُِم َرٌء،  ُيقضْمِد َرٌء، صَمؿَّ ُأِيَ قَم

ضُمؾ اًمِذي يَم٤مَن : وَمُٞمَ٘م٤مُل ًَمُف: اضْمٚمِْس، وَمَٞمْجٚمُِس ظَم٤مِئًٗم٤م َُمْرقُمقسًم٤م، وَمُٞمَ٘م٤مُل ًَمفُ  َأْرَأْيَتَؽ َهَذا اًمرَّ

اًمِذي يَم٤مَن : وَمَٞمُ٘مقُل: ُأيُّ َرضُمٍؾ؟ وَمُٞمَ٘م٤مُل  ؟ومِٞمُٙمْؿ َُم٤مَذا شَمُ٘مقُل ومِٞمِف، َوَُم٤مَذا شَمِْمَٝمُد سمِِف قَمَٚمٞمفِ 

ؾْمِٛمِف، طَمتَّك ُيَ٘م٤مُل ًَمفُ ومِٞمُٙمْؿ، وَماَل َُيَْتِدي  ٌد، وَمٞمَُ٘مقُل : ِٓ َأْدِري، ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜم٤َّمَس  َُم٤م: حُمَٛمَّ

، وَمُ٘مْٚم٧ُم يَماَم ىَم٤مَل اًمٜم٤َّمُس، وَمُٞمَ٘م٤مُل ًَمفُ  ًٓ قَمغَم َذًمَِؽ طَمٞمِٞم٧َم َوقَمغَم َذًمَِؽ ُِم٧مَّ َوقَمغَم : ىَم٤مًُمقا ىَمْق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ؾمٌؼ َّترجيف( 1)
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ٌَْٕم٨ُم إِْن ؿَم٤مَء اهللُ، صُمؿَّ ُيْٗمَتُح ًَمُف سَم٤م ـْ َأسْمَقاِب اًمٜم٤َّمِر، وَمُٞمَ٘م٤مُل ًَمفُ َذًمَِؽ شُم َهَذا َُمْ٘مَٕمُدَك : ٌب ُِم

ـْ َأسْمَقاِب  ٌُقًرا، صُمؿَّ ُيْٗمَتُح ًَمُف سَم٤مٌب ُِم ًة َوصُم ـَ اًمٜم٤َّمِر َوَُم٤م َأقَمدَّ اهلُل ًَمَؽ ومِٞمَٝم٤م، وَمَٞمْزَداُد طَمْنَ ُِم

ـَ اجلَٜم٦َِّم َوَُم٤م َأقَمدَّ ا: اجلَٜم٦َِّم، وَمُٞمَ٘م٤مُل ًَمفُ  ًة َهَذا َُمْ٘مَٕمُدَك ُِم هلُل ًَمَؽ ومِٞمِف ًَمْق َأـْمَٕمتَُف، وَمٞمَْزَداُد طَمْنَ

َتٚمَِػ ومِٞمِف َأْواَلقُمفُ  ُه طَمتَّك ََّتْ ٌُقًرا، صُمؿَّ ُيَْمٞمُِّؼ قَمٚمِٞمِف ىَمؼْمُ  .(1). احلدي٨مشَوصُم

سمـ ضُمٜمَْدٍب  قمـ ؾَمُٛمَرةَ وُمـ ذًمؽ طمدي٨م  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-ِم٤َّم يٜم٤مهلؿ ذم ىمٌقرهؿ 

ّل : ىم٤مل (2)ڤ ـْ َرَأى »:  صاَلًة أىْمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م سمقضمٝمف ومَ٘م٤ملإذا صغم طيم٤مَن اًمٜمٌَّ َُم

ْٞمَٚم٦َم ُرؤَي٤م ٝم٤م، ومٞم٘مقل ُم٤م ؿم٤مء اهلل.: ىَم٤مَل  ش؟ُِمٜمُْٙمُؿ اًمٚمَّ  وَم٢من َرأى أطمٌد ىَمّمَّ

ل َرَأْي٧ُم ًَمٙمِٜمِّ »: ٓ. ىم٤مل: ىُمٚمٜم٤َم. ش؟َهْؾ َرَأى َأطَمٌد َُمٜمُْٙمْؿ ُرؤَي٤م»: وم٠ًمًمٜم٤م يقًُم٤م وم٘م٤مل

ؾَم٦ِم، وَم٢مَِذا َرضُمٌؾ ضَم٤مًمٌِس  ْٞمَٚم٦َم َرضُمَٚملْمِ َأشَمَٞم٤ميِن، وَم٠َمظَمَذا سمَِٞمَدَي وَم٠َمظْمَرضَم٤ميِن إمَِم إَْرِض اعُمَ٘مدَّ اًمٚمَّ

ـْ طَمِديٍد ُيْدظِمُٚمُف ذِم -َوَرضُمٌؾ ىَم٤مِئٌؿ سمَِٞمِدِه  ُف يَمٚمُّقٌب ُِم ـْ ُُمقؾَمك: إِٟمَّ ىَم٤مَل سَمْٕمُض َأْصَح٤مسمِٜم٤َم قَم

ٌُْٚمَغ ىَمَٗم٤مُه، صُمؿَّ َيْٗمَٕمُؾ سمِِِمْدىِمِف أظََمر ُِمْثَؾ َذًمَِؽ، َوَيٚمَتِئُؿ ؿِمْدىُمُف َهَذا، وَمَٞمُٕمقُد  -ؿِمْدىِمفِ  طَمتَّك َي

َٓ  ؟َُم٤م َهَذا: وَمَٞمّْمٜمَُع ُِمْثَٚمُف. ىُمْٚم٧ُم  اْٟمَٓمٚمِْؼ. وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم طَمتَّك َأشَمٞمْٜم٤َم قَمغَم ُرضُمٍؾ ُُمْْمَٓمِجٍع : ىَم٤م

سَمُف  (3)قَمغَم َرْأؾِمِف سمِِٗمْٝمرٍ  قَمغم ىَمَٗم٤مُه، َوُرضُمٌؾ ىَم٤مِئؿٌ  َأو َصْخَرٍة، وَمَٞمِْمَدُخ سمِِف َرْأؾَمُف، وَم٢مَِذا َضَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ واًمٚمٗمظ ًمف، ورواه احل٤ميمؿ ذم 3113رىمؿ )ش: صحٞمحف»طم٤ٌمن ذم  رواه اسمـ( 1)

وىمد  (، وىم٤مل: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد قمغم ذط ُمًٚمؿ، وواوم٘مف اًمذهٌل،381ـ  1/379ش: )اعمًتدرك»

 (.3561سمرىمؿ )ش: ٞم٥م واًمؽمهٞم٥ماًمؽمهم»طمًٜمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم 

سمـ ضمريح اًمٗمزاري. صح٤مب، ُمـ اًمِمجٕم٤من اًم٘م٤مدة. ٟمِم٠م ذم اعمديٜم٦م  سمـ هالل سمـ ضمٜمدب ؾمٛمرة: هق( 2)

وقمـ أب قمٌٞمدة.  طوٟمزل اًمٌٍمة. ومٙم٤من زي٤مد يًتخٚمٗمف قمٚمٞمٝم٤م إذا ؾم٤مر إمم اًمٙمقوم٦م. روى قمـ اًمٜمٌَّّل 

، ٓسمـ شاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»يٜمٔمر سمـ سمريدة وهمػمهؿ.  اهلل دوقمٜمف اسمٜم٤مه ؾمٚمٞمامن وؾمٕمد، وقمٌ

 (.4/236): ٓسمـ طمجر ،شِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،2/78) :طمجر

 ش:قمٛمدة اًم٘م٤مرئ ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري»هق طمجر سمٛمؾء اًمٙمػ، وىمٞمؾ: هق احلجر ُمٓمٚمً٘م٤م. اٟمٔمر ( 3)

(13/136.) 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
شَمَدْهَدَه احلََجُر، وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ إًَِمٞمِف ًمَِٞم٠ْمظُمَذُه وَماَل َيْرضِمُع إمَِم َهَذا طَمتَّك َيْٚمَتِئَؿ َرْأؾُمُف َوقَم٤مَد َرْأؾُمُف 

سَمُف، ىُمٚمْ  ـْ َهَذا: ٧ُم يَماَم ُهَق، وَمَٕم٤مَد إًَِمْٞمِف وَمَيَ َٓ  ؟َُم اْٟمَٓمٚمِْؼ. وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم إمَِم صُمْ٘م٥ٍم ُِمْثؾ : ىَم٤م

َب اْرشَمَٗمُٕمقا طَمتَّك يَم٤مَد أَ  َتُف َٟم٤مًرا، وَم٢مَِذا اىْمؽَمَ ُد حَتْ ْن اًمتَّٜمُّقِر َأقْماَلُه َوٞمٌِّؼ َوَأؾْمَٗمُٚمُف َواؾِمٌع َيَتَقىمَّ

٤مٌء قُمَراٌة. وَمُ٘مْٚم٧ُم خَيُْرضُمقا، وَم٢مَِذا مَخََدْت َرضَمُٕمقا ومِٞمَٝم٤م، َوومِٞمَٝم٤م ِرضَم  ًَ
ـْ َهَذا: ٤مٌل َوٟمِ َٓ  ؟َُم : ىَم٤م

ـْ َدٍم، وَمٞمِف َرضُمٌؾ ىَم٤مِئٌؿ، قَمغَم َوؾَمِط اًمٜمَِّٝمِر َرضُمٌؾ  اْٟمَٓمٚمِْؼ. وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم طَمتَّك َأشَمْٞمٜم٤َم قَمغَم هَنٍْر ُِم

ضُمُؾ اًمِذي ذِم اًمٜمَّْٝمِر، وَم٢مَِذا َأَراَد أَ  ٌََؾ اًمرَّ ضْمُؾ سَملْمَ َيَديِف طِمَج٤مَرٌة وَم٠َمىْم ْن خَيُْرَج َرَُمك اًمرَّ

ضِمُع  ُه طَمْٞم٨ُم يَم٤مَن، وَمَجَٕمَؾ يُمٚمَّاَم ضَم٤مَء ًمَِٞمْخُرَج َرَُمك ذِم ومِٞمِف سمَِحَجٍر وَمػَمْ سمَِحَجٍر ذِم ومِٞمِف وَمَردَّ

َٓ  ؟َُم٤م َهَذا: يَماَم يَم٤مَن. وَمُ٘مْٚم٧ُم  اَء ومِ : ىَم٤م ٞمَٝم٤م اْٟمَٓمٚمِْؼ. وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم طَمتَك اْٟمتََٝمٞمْٜم٤َم إمَِم َرْوَو٦ٍم ظَمْيَ

َجرَِ ِة سَملْمَ َيَدْيِف  ـَ اًمِمَّ ٌَْٞم٤مٌن، َوإَِذا َرضُمٌؾ ىَمِري٥ٌم ُِم ؿَمَجَرٌة قَمِٔمٞمَٛم٦ٌم، َوذِم َأْصٚمَِٝم٤م ؿَمْٞمٌخ َوِص

ـَ ُِمٜمَْٝم٤م، ومِٞمَٝم٤م ِرضَم٤مٌل  ًَ ْ َأَر ىَمطُّ َأطْم َجَرِة َوَأْدظَماَليِن َداًرا مَل َٟم٤مٌر ُيقىِمُدَه٤م، وَمَّمَٕمَدا ِب ذِم اًمِمَّ

٤ٌَمٌب  َجَرَة وَم٠َمْدظَماَليِن َداًرا ؿُمُٞمقٌخ َوؿَم ٌَْٞم٤مٌن، صُمؿَّ َأظْمَرضَم٤ميِن ُِمٜمَْٝم٤م وَمَّمَٕمَدا ِب اًمِمَّ ٤مٌء َوِص ًَ
َوٟمِ

٤ٌَمٌب. وَمُ٘مْٚم٧ُم  ـُ َوَأوْمَْمُؾ، ومِٞمَٝم٤م ؿُمُٞمقٌخ َوؿَم ًَ ايِن قَمامَّ : ِهَل َأطْم ْٞمَٚم٦ِم وَم٠َمظْمؼِمَ ـَمَقوَمُتاَميِن اًمٚمَّ

 َٓ ٤م اًمِذي َرَأْيَتفُ : َرَأْي٧ُم. ىَم٤م ُث سم٤ِمًمَٙمِذسَم٦ِم وَمتُْحَٛمْؾ قَمٜمُْف  َٟمَٕمْؿ، أُمَّ اٌب ُُيَدِّ ُيَِمؼُّ ؿِمْدىُمُف وَمَٙمذَّ

ٌُْٚمَغ أوََم٤مَق، وَمُٞمّْمٜمَُع سمِِف إمَِم َيْقِم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم.  طَمتَّك شَم

ْٞمِؾ َومَلْ َيْٕمَٛمْؾ  َٛمُف اهلُل اًمُ٘مْرَآَن، وَمٜم٤َمَم قَمٜمُْف سم٤ِمًمٚمَّ ومِٞمِف  َواًمِذي َرَأْيَتُف ُيِْمَدُخ َرْأؾُمُف وَمَرضُمٌؾ قَمٚمَّ

َٟم٤مُة. َواًمِذي َرَأْيَتُف  ذِم سم٤ِمًمٜمََّٝم٤مِر، ُيْٗمَٕمُؾ سمِِف إمَِم َيْقِم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم. َواًمِذي َرَأْيَتُف ذِم اًمثُّْ٘م٥ِم وَمُٝمُؿ اًمزُّ

َجَرِة إسِْمَراِهٞمُؿ  ْٞمُخ ذِم َأْصِؾ اًمِمَّ سَم٤م. َواًمِمَّ ٌَْٞم٤مُن طَمْقًَمُف ڠاًمٜمَّْٝمِر َآيمُِٚمق اًمرِّ ، واًمّمِّ

ُد اًمٜم٤َّم َٓ اُر إُومَم اًمتِل َدظَمْٚم٧َم َداُر وَم٠َمْو ِس، َواًمِذي ُيقىِمُد اًمٜم٤َّمر َُم٤مًمُِؽ ظَم٤مِزُن اًمٜم٤َّمِر. َواًمدَّ

. َوَأَٟم٤م ضِمؼِميُؾ، َوَهَذا ُِمٞمَٙم٤مِئٞمُؾ. وَم٤مْروَمْع 
ِ
َٝمَداء اُر وَمَداُر اًمِمُّ ٤م َهِذِه اًمدَّ ٦ِم اعم١ُْمُِمٜملَِم. َوَأُمَّ قَم٤مُمَّ

َح٤مِب، ىَم٤مَٓرْأؾَمَؽ. وَمَروَمْٕم٧ُم َرْأِد وَم٢مَِذا وَمقىمِ  ًَّ َدقَم٤ميِن : َذاَك َُمٜمِْزًُمَؽ. ىُمْٚم٧ُم : ل ُِمْثُؾ اًم
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 َٓ َتْٙمِٛمْٚمُف، وَمَٚمْق اؾْمَتْٙمَٛمْٚم٧َم َأشَمْٞم٧َم َُمٜمِْزًَمَؽ : َأْدظُمُؾ َُمٜمِْززِم. ىَم٤م ًْ ُف سَمِ٘مَل ًَمَؽ قُمْٛمٌر مَلْ شَم  .(1)شإِٟمَّ

 ؾ احلدي٨م وضَمد أن اعمٜم٤موم٘ملم ىَمد ٟم٤مهلؿ ُمـ أًمقان اًمَٕمذاب اعمذيمق رة ومٞمف ُمـ شم٠مُمَّ

 ؿمئ يمٌػم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.

. وم٠مؿمَداىُمٝمؿ شمَِمؼُّ إمم ُُم١مظمرة أقمٜم٤مىمٝمؿ: ٕن اًمٙمذب ُمـ أسمرِز ِصٗم٤مِّتؿ، سمؾ 1

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ }وُيٚمٗمقن قمغم اًمٙمذب وهؿ يٕمٚمٛمقن ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ    } ،[117 ]ؾمقرة اًمتقسم٦م: {ٹ ٹ ڤ

 ٿ ٺ ٺ ٺ} ،[56 :٦مسمقتًما ةرقؾم] {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 حب جب} ،[74 :٦مسمقتًما ةرقؾم] {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

     .[53 :رقٜمًما ةرقؾم] {مث جث يتىت مت خت حتجت يب ىب مب خب

ٗمريؼ، وُمـ يمذِبؿ إؿَم٤مقم٦م إراضمٞمػ وإيم٤مذي٥م شمقهٞمٜم٤ًم ًمٚمّمػ وإصم٤مرًة ًمٚمت

٦م ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل أٟمَّك ي١مومٙمقن.  وزقمزقم٦م ًمٙمٞم٤من إُمَّ

قا ُمـ اعمت٘م٤مقِمًلم قمـ اًمّمالة، وإذا شمنمخ رؤوؾمٝمؿ سمّمخرة قمٔمٞمٛم٦م. 2 ًُ : أًمٞم

ىم٤مُمقا إًمٞمٝم٤م ىم٤مُمقا يم٤ًممم ُيراؤون اًمٜم٤مس وٓ يذيمرون اهلل إٓ ىمٚمٞماًل، وًمقٓ َرهمٌتٝمؿ ذم 

 ؾمجدوا هلل ؾمجدة. طم٘مـ دُم٤مئٝمؿ واؾمتٌ٘م٤مء أُمقاهلؿ ُم٤م

ؿ ُمـ ُُمٕم٤مىمري اًمزٟم٤م وِمـ يِمٞمٕمقٟمف ذم ون ذم شمٜمقر ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿُينم. 3 : ٕهنَّ

سمـ ؾمٚمقل عّم٤م يم٤من ُيرؾمؾ ضمقاريف/ ُمًٞمٙم٦م وُمٕم٤مذة  سمـ أبِّ  اهلل أوؾم٤مط اعمًٚمٛملم يمٕمٌد

قن  ًُ
ًمٚمزٟم٤م ًمٞمتٙم٥ًم ُمـ وراء ذًمؽ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقن َٟمٗمر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا يٕم٤ميمِ

 .(2)اًمؼماز ظمرضمـ ًمٞماًل إمم ويْم٤مي٘مقن اعمًٚمامت إذا ُم٤م

ٜم٤م  وُم٤م اإلومؽ إٓ أقمٔمؿ اًمٙمذب وأىمٌحف، وُمع ذًمؽ وم٘مد ضم٤مؤوا سم٤مإلومِؽ وَرُمقا أُمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1386: )ط، ك اجلٜم٤مئز، سم٤مب طمدي٨م رؤي٤م اًمٜمٌَّّل شومتح اًم٤ٌمري»( 1)

 اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ.( 2)
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 سم٤مًمزٟم٤م، وهل اًمٓم٤مهرة اعمؼمأة ُمـ ومقق ؾمٌع ـم٤ٌمق. ڤقم٤مئِم٦م 

٤م اًمزٟم٤مة ومام أؾمقأ قم٘مقسمتٝمؿ ذم اًمٜم٤مر  سمـ  ومٗمل طمدي٨م ؾمٛمرة -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-أُمَّ

ّل  ڤضمٜمدب  ْٞمٚمَ »): ىم٤مل طأن اًمٜمٌَّ ٦َم َرضُمَٚملْمِ َأشَمَٞم٤ميِن وَم٠َمظْمَرضَم٤ميِن َرَأْي٧ُم اًمٚمَّ

ٌْٜمِلٌّ قَمغَم ُِمْثؾِ  وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َُمَٕمُٝماَم،  اًمتَّٜمُّقِر َأقْماَلُه َوٞمٌِّؼ َوَأؾْمَٗمُٚمُف َواؾِمٌع،  وَم٢مَِذا سَمٞم٧ٌم َُم
ِ
سمِٜم٤َمء

 قُمَراة، وَم٢مَِذا ُأوىِمَدِت اًمٜم٤َّمُر اْرشَمَٗمُٕمقا طَمتَّك ٓيُ 
ٍ
٤مء ًَ

َتُف َٟم٤مٌر ذم ِرضَم٤مٍل َوٟمِ َيَٙم٤مُدوا َأْن  قىَمُد حَتْ

 : خَيُْرضُمقا، وَم٢مَِذا مَخََدْت َرضَمُٕمقا ومِٞمَٝم٤م، وَمُ٘مْٚم٧ُم 
ِ
ـْ َه١ُمٓء َٟم٤مةُ  ؟َُم : ُهُؿ اًمزُّ َٓ  .(1)شىَم٤م

ؿ ٓؾْمتِح٘م٤مىمٝمؿ أن ُيٗمْمحقا، ُمٜم٤َمؾَم٦ٌم اًمُٕمري هل» :$طمجر  ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ

ٕنَّ قم٤مدِّتؿ أن يًَتؽِموا ذم اخلٚمقة ومُٕمقىمٌقا سم٤مهلتؽ، واحلْٙمَٛم٦م ذم إشمٞم٤من اًمٕمَذاب ُمـ 

 .(2)شحتتٝمؿ يمقن ضمٜم٤مَيتٝمؿ ُمـ أقمْم٤مئٝمؿ اًمًٗمغم

 
 
 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1386ك اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُمـ اٟمتٔمر طمتك شمدومـ اجلٜم٤مزة: رىمؿ ) ،شصحٞمح اًمٌخ٤مري»( 1)

 (.12/465، ك اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُمـ اٟمتٔمر طمتك شمدومـ اجلٜم٤مزة: رىمؿ )شومتح اًم٤ٌمري»( 2)
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 الزابع املبخح

 حال امليافق ْٓو القٔام٘

٠مهنؿ ذم وؿَم  :٤مزاء ووم٤مىمً ٜم٤موم٘ملم واعمٜم٤موم٘م٤مت ضَم اعمُ  قأ إطمقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طم٤مُل أؾْم 

 :لمٝمَ ذًمؽ اًمٞمقم اًمٕمّمٞم٥م قمغم وضْم 
 :حاهلِ يف عشصات احملصش :اأًٚي

 :ىمٞم٤مم اعمٜم٤مومؼ ُمـ ىمؼمه (أ
ڤ ڤ ڤ } :ذم صقرة يقوحٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ٤منقمً ٤مومر ُمـ ىمؼمه ُمُ اًمٙمَ  خيرُج 

ن قاواهلَ  لمَ خيرضمقن ُمنقمِ  ،[43 :اعمٕم٤مرجؾمقرة ] {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 ،ْمقعوظُم  لِّ  إرض ذم ذُ ؤوؾمٝمؿ ُمٓم٠مـِمئ٦م إمَم ومرُ  :ٖمِمك وضمقهٝمؿيَ  لُّ واًمذُّ 

ووضمقهٝمؿ ُمًقدة  ،ة اًمٜمٔمرشمرضمع إًمٞمٝمؿ ُمـ ؿمدَّ  وأسمّم٤مرهؿ ظم٤مؿمٕم٦م ؿم٤مظمّم٦م ٓ

وم٤مٕومئدة طم٤مئٗم٦م واًمٜمٗمقس  :أُم٤م احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ومال شم٘مؾ سمِم٤مقم٦م ،قمٚمٞمٝم٤م اًمٖم٤ٌمر واًمؽماب

 جح مج حج يث} :ؽ ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمفوذم ذًم ،رة عم٤م يتقىمٕمقٟمف ُمـ قمذاب اهلل٤مئَ طَم 

وي٘مقل ضمال  [42-41 :قمٌسؾمقرة ] {حص مس خس حس جس مخ حخ جخ مح

 جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ} وقمال

 .[42 :إسمراهٞمؿؾمقرة ] {يئ ىئ مئ حئ

 ،[42 :راهٞمؿإسمؾمقرة ] {ىئ مئ حئ جئ}» :ڤقم٤ٌمس  ي٘مقل اسمـ

ّم٤مر اخلالئؼ يقُمئذ إمم أسمَ  ِمخُص شمَ  :نمه ُمـ اًم٘مؼمٟمَ  ػمة اًمٙم٤مومر قمٜمدَ ة طَم دَّ ـ ؿِم قمٜمٝمام قمَ 

 .(1)شاهلقاء ًمِمدة احلػمة
 ؟ومٙمٞمػ سم٤معمٜم٤مومؼ ،وم٢مذا يم٤من هذا وضمُؾ اًمٙم٤مومر وشمٚمؽ طمػمشمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/376) ش:شمٗمًػم اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل»( 1)
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 :إمم أرض اعمحنم ٤مىمدوم اعمٜم٤مومؼ ُمٝم٤مٟمً  (ب

ًٓ قمامَّ  ؾُّ ٘مشمَ  حنم ذم صقرة ٓاعمَ  ضِ جي٤مء سم٤معمٜم٤مومؼ إمم أرْ   !إن مل شمزد  ىمٌٚمٝم٤م إذٓ
ٟم٤م شم٤ٌمرك اؾمٛمف ّب ُّ قوح ذًمؽ رَ يُ  ،أقمٛمك أسمٙمؿ أصؿ ،فٝمِ ومٞم٤ًمق سمف إمم هٜم٤مك قمغم وضْم 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  } :وضمؾ ؿم٠مٟمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ڤ ڤڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ

ِ قىمَ  ذمو ،[97 :ءاهإلا ةرقؾم] {ڦ ڦ ڤ  ۈئ ۈئ ۆئ} :القمو الضم فًم

 ،[124 :فـم ةرقؾم] {ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

    .ؾٛمٕمًما سٜمضم ـُم ءازجلَ ا اذهو

ـ  ي٘مقل أٟمس ،ح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ٤م اًمّمَّ ٥م ُمٜمٝمَ وىمد شمٕمجَّ  ،إهن٤م ومٕمال ً صقرة ُمٜمٗمرة سم

 َس ٞمْ ًمَ أَ » :ىم٤مل ؟نم اًمٙم٤مومر قمغم وضمٝمفيمٞمػ ُُي  ،اهللِ ٌلَّ ي٤م ٟمِ  :ىم٤مل رضماًل  أنَّ  ،ڤُم٤مًمؽ 

 .(1)ش٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ  قمَ يَ  فِ ٝمِ ضْم  وَ غَم قمَ  ٞمفِ ِِم ٛمْ يُ  نْ  أَ غَم قمَ  ارً ٤مدِ ٤م ىمَ ٞمَ ٟمْ  اًمدُّ ذِم  لْمِ ٚمَ ضْم  اًمرِّ غَم قمَ  ٤مهُ َِم ُمْ ي أَ اًمذِ 

إن اعمقىمػ قمّمٞم٥م  ،٤مٟمقا قمغم احلؼ٤مؾمئلم ي٘مًٛمقن سم٤مهلل أهنؿ يمَ ًم٦م ظَم ي٠مشمقن أذ .(ج

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ } :واحل٤ًمب قمًػم

قت اعمٜم٤موم٘ملم َص  ٔمٝمرُ ٛم٤ًمت يَ ٚمؽ اهلَ لم شمِ وُمـ سمَ  ،[118 :ـمفؾمقرة ] {ے ے ۓ

لم تٜم٤مؾِم ُمُ  ،٘مٝمؿلم أن ذًمؽ يٜمٗمٕمٝمؿ قمٜمد ظم٤مًمِ ٤مٟمِّ فمَ  ،ؿ يم٤مٟمقا قمغم احلؼ٤مًمٗملم ُم٘مًٛملم أهنَّ طَم 

ې ې } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،خيٗمك قمٚمٞمف رء يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك اهلل قمالّم اًمٖمٞمقب ٓ أنَّ 

ؾمقرة ] {ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

َ  ،[18 :اعمج٤مدًم٦م ؿمٝم٤مدقمٜم ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ } :ده٤م ي٘مقل ٕا

 .[18 :هقدؾمقرة ] {ی ی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ورواه ُمًٚمؿ، ك ٤6523مب اعمحنم: سمرىمؿ )، ك اًمزىم٤مق، سمشصحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتح»( 1)

 (.2816صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم، سم٤مب ُينم اًمٙم٤مومر قمغم وضمٝمف: سمرىمؿ )



 

 

224 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 نَّ إِ » :٘مقُل يَ  طاهلل  رؾمقل ٕم٧ُم ٛمِ ؾَم  :ىم٤مل ڤقمٛمر  رواه اسمـ يِمٝمد ًمذًمؽ ُم٤م

 ؟اذَ يمَ  ٥َم ٟمْ ذَ  ُف رِ ٕمْ شمَ أَ  ؟اذَ يمَ  ٥َم ٟمْ ذَ  ُف رِ ٕمْ شمَ أَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ،هُ ؽُمُ ًْ يَ  فُ ٗمَ ٜمَ يمَ  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  عُ َْم ٞمَ ومَ  ـَ ُمِ ١مْ  اعمُ يِن دْ يُ  اهللَ 
٤م ُِّتَ ؽَمْ ؾَم  :٤مَل ىمَ  ،َؽ ٚمَ هَ  فُ ٟمَّ أَ  فِ ًِ ٗمْ  ٟمَ ى ذِم أَ رَ وَ  فِ قسمِ ٟمُ ذُ سمِ  هُ رَ رَّ ا ىمَ ذَ ك إِ تَّ طَم  ،بِّ ي رَ أَ  ؿْ ٕمَ ٟمَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ 

 قنَ ٘مُ ٤مومِ ٜمَ اعمُ وَ  رُ ٤مومِ ٤م اًمٙمَ ُمَّ أَ وَ  ،فِ ٤مشمِ ٜمَ ًَ طَم  ٤مَب تَ ك يمِ ٓمَ ٞمُٕمْ ومَ  ،قمَ اًمٞمَ  َؽ ٤م ًمَ هَ رُ ٗمِ همْ ٤م أَ ٟمَ أَ ٤م وَ ٞمَ ٟمْ  اًمدُّ ذِم  ٞمَؽ ٚمَ قمَ 

  ٤مدُ ٝمَ ؿْم إَ  قُل ٘مُ ٞمَ ومَ 
ِ
ـَ اًمذِ  َه١ُمٓء ِ  رَ غَم قا قمَ سمُ ذَ يمَ  ي  .(1)شلمَ ٤معمِِ  اًمٔمَّ غَم قمَ  اهللِ  ٦مُ ٜمَ ٕمْ  ًمَ َٓ أَ  ؿْ ِبِّ

 :اهللطم٤مل اعمٜم٤مومؼ قمٜمد اًمٕمرض قمغم  (د
ؾمقرة ] {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}

 دَ ٌْ ك اًمٕمَ ٘مَ ٚمْ ٞمَ ومَ » :٤مَل ىمَ  طاهلل  قلؾُم رَ  أنَّ  ڤوى أسمق هريرة رَ  ،[12-11 :اًم٘مٞم٤مُم٦م

ْ أَ  (2)ي وُمُؾ أَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ   كَ رَ ذَ أَ وَ  ،َؾ سمِ اإلِ وَ  ٞمَؾ اخلَ  َؽ ًمَ  رْ خِّ ؾَم أُ وَ  َؽ ضْم وِّ زَ أُ وَ  كَ دْ قِّ ؾَم أُ وَ  َؽ ُمْ رِ يمْ أُ  مَل

 :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  .َٓ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ؟لَّ ىمِ اَل ُمُ  َؽ ٟمَّ أَ  ٧َم ٜمْ ٜمَ ٔمَ ومَ أَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ٤مَل ىمَ  ،غَم سمَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ؟عُ سمَ رْ شمَ وَ  ُس أَ رْ شمَ 
ْ أَ  ،ُؾ ي ومُ أَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ،٤ميِن ك اًمثَّ ٘مَ ٚمْ يَ  ؿَّ صمُ  ،لٜمِ ٞمتَ ًِ  ٟمَ اَم يمَ  ٤مكَ ًَ ٟمْ  أَ ينِّ ٢مِ ومَ   كَ دْ قّ ّ ِؾَم أُ وَ  َؽ ُمْ رِ يمْ أُ  مَل

 ،بِّ ي رَ أَ  ،غَم سمَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ؟عُ سمَ رْ شمَ وَ  ُس أَ رْ شمَ  كَ رَ ذَ أَ وَ  ،َؾ سمِ اإلِ وَ  َؾ ٞمْ اخلَ  َؽ ًمَ  رْ خِّ ؾَم أُ وَ  ،َؽ ضْم وِّ زَ أُ وَ 

ك ٘مَ ٚمْ يَ  ؿَّ صمُ  ،لٜمِ ٞمتَ ًِ  ٟمَ اَم يمَ  ٤مكَ ًَ ٟمْ  أَ ينِّ ٢مِ ومَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ،َٓ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ؟لَّ ىمِ اَل ُمُ  َؽ ٟمَّ أَ  ٧َم ٜمْ ٜمَ ٔمَ ومَ أَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ 

 ٧ُم ٞمْ ٚمَّ َص وَ  ،َؽ ٚمِ ؾُم رُ سمِ وَ  َؽ ٤مسمِ تَ ٙمِ سمِ وَ  َؽ سمِ  ٧ُم ٜمْ ُمَ آَ  َربِّ  ٤ميَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ،َؽ ًمِ ذَ  َؾ ثْ ُمِ  فُ ًمَ  قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ٨َم ٤مًمِ اًمثَّ 

 :فُ ًمَ  ٤مُل ٘مَ يُ  ؿَّ صمُ  :٤مَل ىمَ  ،اذً ٤م إِ ٜمَ ٤مهُ هَ  :قُل ىمُ  ذََمَ  ،٤معَ ٓمَ تَ اؾْم  ٤مُمَ  ػْمٍ خَ ل سمِ ٜمِ ثْ يُ وَ  ،٧ُم ىمْ دَّ َّم شمَ وَ  ٧ُم ٛمْ ُص وَ 
 غَم قمَ  ؿُ تِ خْ ٞمَ ومَ  ؟كَمَّ قمَ  دُ ٝمَ ِْم ي يَ ا اًمذِ ذَ  ـْ ُمَ  :فِ ًِ ٗمْ  ٟمَ ذِم  رُ ٙمَّ ٗمَ تَ يَ وَ  ،َؽ ٞمْ ٚمَ ٤م قمَ ٟمَ دَ ٤مهِ ؿَم  ٨ُم ٕمَ ٌْ ٟمَ  نَ أَ 

 ،فِ ٛمِ ٚمْ ٕمِ سمِ  فُ ٤مُمُ ٔمَ قمِ وَ  فُ ٛمُ حَلْ وَ  هُ ذُ خِ ومَ  ُؼ ٓمِ ٜمْ تَ ومَ  ،ل٘مِ ٓمِ اٟمْ  :فِ ٤مُمِ ٔمَ قمِ وَ  فِ ٛمِ حَلْ ه وَ ذِ خِ ٗمَ ًمِ  ٘م٤مُل يُ وَ  ،ٞمفِ ومِ 

 .(3)شفِ ٞمْ ٚمَ قمَ  اهلُل طُ خَ ًْ ي يَ اًمذِ  َؽ ًمِ ذَ وَ  ُؼ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  َؽ ًمِ ذَ وَ  ،فِ ًِ ٗمْ ٟمَ  ـْ ُمِ  رَ ذَ ٕمْ ٞمُ ًمِ  َؽ ًمِ ذَ وَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2441: رىمؿ ){أال لعنة اهلل على الظالمون}، ك اعمٔم٤ممل، سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم شصحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتح»( 1)

 (.4/2279ش: )ه٤مُمش صحٞمح ُمًٚمؿ»أي ومؾ: ُمٕمٜم٤مه ي٤م ومالن. ( 2)

 (.2968، ك اًمزهد واًمرىم٤مق دون اؾمؿ، سم٤مب سمرىمؿ: )شصحٞمحف»ؿ ذم رواه ُمًٚم( 3)
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 معهم

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ} :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 ٻ ٻ ٱ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی

 {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ } :وىم٤مل شمٕم٤ممم ،[21-19 :ؾمقرة ومّمٚم٧م]

 .[65 :يسؾمقرة ] {ہ ہ ہ ہ ھ

 ونَ رُ دْ شمَ  ْؾ هَ » :٘م٤ملحؽ ومَ ومَْم  طاهلل  ٜمد رؾمقل٤م قمِ يمٜمَّ  :ىم٤مل ڤواي٦م أٟمس وذم رِ 

 ٤ميَ  :قُل ٘مُ يَ  ،سمَّفُ رَ  دِ ٌْ اًمٕمَ  ٦مِ ٌَ ٤مـمَ خُمَ  ـْ ُمِ » :٤ملىمَ  .قًمف أقمٚمؿؾُم ورَ  اهلُل :٤مٚمٜمَ ىمُ  :ىم٤مل ،ش؟ُؽ حَ ْو أَ  ؿَّ ُمِ 
ْ أَ  بِّ رَ  َٓ ينِّ إِ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  :٤مَل ىمَ  ،غَم سمَ  :قُل ٘مُ يَ  :٤مَل ىمَ  ؟ؿِ ٚمْ اًمٔمُّ  ـَ  ُمِ يِن رْ دُمِ  مَل  َّٓ  إِ ِز ٗمْ  ٟمَ غَم قمَ  ٞمزُ ضمِ أُ   

 ،اقدً ٝمُ ؿُم  لمَ ٌِ ٤مشمِ اًمٙمَ  امِ رَ ٤مًمٙمِ سمِ وَ  ،اٞمدً ٝمِ ؿَم  ٞمَؽ ٚمَ قمَ  قمَ اًمٞمَ  َؽ ًِ ٗمْ ٜمَ سمِ  كٗمَ يمَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  :٤مَل ل ىمَ ٜمِّ ُمِ  ادً ٤مهِ ؿَم 

َ  ٤مُل ٘مَ ٞمُ ومَ  ٞمفِ  ومِ غَم قمَ  ؿُ تَ خُيْ  ؿَّ صمُ   لْمَ سمَ وَ  فُ ٜمَ ٞمْ  سمَ غمِّ خُيَ  ؿَّ صمُ  :٤مَل ىمَ  .فِ ًمِ اَم قمْ ٠مَ سمِ  ُؼ ٓمِ ٜمْ تَ ومَ  :٤مَل ىمَ  ،ل٘مِ ٓمِ اٟمْ  :فِ ٤مٟمِ يمَ رْ ِٕ

 .(1)شُؾ ٤مِو ٟمَ أُ  ٧ُم ٜمْ يمُ  َـّ ٙمُ ٜمْ ٕمَ ومَ  ٤م٘مً حْ ؾُم وَ  َـّ ٙمُ ًمَ  ادً سُمٕمْ  ،قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  :٤مَل ىمَ  .مِ اَل اًمٙمَ 

 :اًمٜم٤مس قمغم أرض اعمحنم اعمٜم٤موم٘مقن ذُّ  (ه
 مَ قْ يَ  ٤مسِ اًمٜمَّ  َذَّ  ونَ دُ دَمِ » :طاهلل  قلؾُم رَ  ىم٤مَل  :ىم٤مل ڤروى أسمق هريرة 

 هَ  ٠مِي ي يَ اًمذِ  ،لمِ ٝمَ ضْم ا اًمقَ ذَ  ٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ 
ِ
 وَ  فٍ ضْم قَ سمِ  ١ُمٓء

ِ
سمـ ي٤مه  وقمـ قمامر .(2)شفٍ ضْم قَ سمِ  َه١ُمٓء

 مَ قْ يَ  فُ ًمَ  ٤منَ ٤م يمَ ٞمَ ٟمْ  اًمدُّ ذِم  نِ ٤مٝمضْم وَ  فُ ًمَ  ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ » :طاهلل  قلؾُم ىم٤مل رَ  :ىم٤مل ڤ

 .(3)ش٤مرٍ ٟمَ  ـْ ُمِ  ٤منِ ٤مٟمَ ًَ ًمِ  ٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ 

 :ع ِبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦ميرائك اهلل وُيًٛمِّ  (و
٤من ضمزاؤهؿ ُمـ ضمٜمس ًمذا يمَ  ،ٖمػم وضمف اهللًمِ  ٛمُؾ ي٤مء واًمٕمَ إن قمٛمقد ظمٞمٛم٦م اًمٜمٗم٤مق اًمرَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2969، ك اًمزهد واًمرىم٤مئؼ دون اؾمؿ اًمٙمت٤مب، سمرىمؿ: )شصحٞمحف»رواه ُمًٚمؿ ذم ( 1)

ىمٞمؾ ذم ذي اًمقضمٞمٝمـ، وُمًٚمؿ، ذم ك اًمؼم  (، ك إدب. سم٤مب ُم٤م11/395) رواه اًمٌخ٤مري:( 2)

 (.2526واًمّمٚم٦م، سم٤مب ذم ذي اًمقضمٝملم، رىمؿ: )

 صحٞمح. ( وىم٤مل قمٜمف إًم٤ٌمين:4875، سم٤مب ذم ذم ذي اًمقضمٝملم، سمرىمؿ: )شؾمٜمٜمف»اه أسمق داود ذم رو( 3)



 

 

226 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ؾمٛمٕم٧م  :ىم٤مل (1)اهلل سمـ قمٌدِ  قمـ ضمٜمدب .ٞم٤مُم٦مٝمؿ ذم قمرص٤مت يقم اًم٘مِ ٚمِ قمٛمَ 

 .(2)شفِ سمِ  ك اهلُلائِ رَ ل يُ ائِ رَ يُ  ـْ ُمَ وَ  ،فِ سمِ  اهلُل عَ ٛمَّ ؾَم  ،عَ ٛمَّ ؾَم  ـْ ُمَ » :ي٘مقل طاهلل  قَل رؾُم 

حلدي٨م  :ٚمٞمؿاهلل سمف قمَ  ٤مٜم٤مومؼ ُمـ اإلذٓل واإلزدراء ُمَ اعمُ  ؽ يٜم٤مُل ذًمِ  وومقَق 

 ـْ ُمَ » :ي٘مقُل  طاهلل  ؾمقلرَ  ٕم٧ُم ؾمٛمِ  :ىم٤مل ڤسمـ اًمٕم٤مص  سمـ قمٛمرو اهلل قمٌد

ومذروم٧م قمٞمٜم٤م  ،شهُ رَ ٘مَّ طَم وَ  هُ رَ ٖمَّ َص وَ  فِ ٘مِ ٚمْ ظَم  عَ ٤مُمِ ًَ ُمَ  فِ سمِ  اهلُل عَ ٛمَّ ؾَم  فِ ٚمِ ٛمَ ٕمَ سمِ  ٤مَس اًمٜمَ  عَ ٛمَّ ؾَم 

 .(3)ڤقُمٛمر  اسمـ

 :٘م٤مليُ  .ٛمعأؾْم  ل ُجعُ ف هِ ٚم٘مِ ٤مُمع ظَم أؾَم  :فىمقًمُ وَ » :(4)$ىم٤مل آُم٤مم اًمٌٖمقي 

 ٤مُمع ظمٚم٘مف سمفِ ع أؾَم ُيًٛمِّ  ۴اهلل  ريد أنَّ يُ  ،ٛمعؾمٛمع وأؾمٛمع وأؾم٤مُمع ُجع اجلَ 

 ،٤مس هيرشمفُئمٝمر ًمٚمٜمَّ  ۴أن اهلل  سمفِ  ٛمؾ أن يٙمقن أرادَ وُيتَ  ،اًم٘مٞم٤مُم٦ميقم 

 :ڠيمام ىم٤مل  ،ٗمٕمٚمفًمِ  ائر ضمزاءً اًمنَّ  قي قمٚمٞمف ُمـ ظم٨ٌِم ٛمأل أؾمامقمٝمؿ سمام يٜمٓمَ ويَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌََجكِمُّ  اهلل سمـ قمٌد هق: ضُمٜمُْدُب ( 1) ـٌ ُمـ سَمِجٞمَٚم٦َم وسمٕمْمٝمؿ، يٙم سمـ ؾمٗمٞم٤من اًْم ، َوقَمَٚمَ٘م٦ُم سَمْٓم ٜمك أسم٤م صمؿ اًْمَٕمَٚمِ٘ملُّ

سمـ ؾمٗمٞم٤من. روى  سمـ ظم٤مًمد اهلل، ًمف صح٦ٌم، يٜم٥ًم شم٤مرة إمم أسمٞمف وشم٤مرة إمم ضمده، وي٘م٤مل: ضمٜمدب قمٌد

اهلل يمٜم٤م ُمع  سمـ قمٌد سمـ اًمٞمامن. وىم٤مل أسمققمٛمران اجلقين، قمـ ضمٜمدب ، وقمـ طمذيٗم٦مطقمـ: اًمٜمٌَّّل 

اًم٘مرآن، وم٤مزددٟم٤م  ، وٟمحـ ومتٞم٤من طمزاورة، ومتٕمٚمٛمٜم٤م اإليامن ىمٌؾ أن ٟمتٕمٚمؿ اًم٘مرآن صمؿ شمٕمٚمٛمٜم٤مطاًمٜمٌَّّل 

آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م »و (،5/137، ًمٚمٛمزي: )شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»سمف إيامٟم٤م. يٜمٔمر 

 (،6/35، ٓسمـ ؾمٕمد: )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»و (،1/256) اًمؼم: ، ٓسمـ قمٌدشإصح٤مب

 (.3/174) ، ًمٚمذهٌل:شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»و (،2/577) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»و

(، وُمًٚمؿ، ك اًمزهد واًمرىم٤مئؼ، 288ـ  11/287ك اًمرىم٤مئؼ، سم٤مب اًمري٤مء واًمًٛمٕم٦م: ) ٌخ٤مري،اًم( 2)

 (.2987سم٤مب ُمـ أذك ذم قمٛمٚمف همػم اهلل: )

(، وذيمره اهلٞمثٛمل ذم 7185)و (6986)و (6839)و (6519ش: )ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم ( 3)

(، وىم٤مل قمٜمف اًمِمٞمخ 1/31ش: )اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»(، وأورده اعمٜمذري ذم 11/222ش: )اعمجٛمع»

 إًم٤ٌمين صحٞمح.

 (.14/326) ، ًمإلُم٤مم اًمٌٖمقي:شذح اًمًٜم٦م»( 4)
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 معهم
 .(1)شفُ حَ َْم ٗمْ ك يَ تَّ طَم  فُ شمَ رَ قْ قمَ  اهلُل عَ ٌَّ تَ شمَ  لمَ ٛمِ ٚمِ ًْ اعمُ  اِت رَ قْ قمَ  عَ ٌَّ تَ شمَ  ـْ ُمَ »

 :٦م قمذر هلؿ ذم أرض اعمحنمسمٜمّم٥م أًمقي ِّتتؽ أؾمت٤مرهؿ (ز
ّل قمـ  ،ڤسمـ ُم٤مًمؽ  قمـ أٟمس  ٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ  مَ قْ اٌء يَ قَ ًمِ  رٍ ٤مدِ همَ  ؾِّ ٙمُ ًمِ » :ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

ّل قمـ  ،ڤوقمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري  ،(2)شفِ سمِ  ُف رَ ُيٕمْ   رٍ ٤مدِ همَ  ؾِّ ٙمُ ًمِ » :ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

 .(3)ش٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ  مَ قْ يَ  فِ تِ ؾْم اد ٜمْ قمِ  اءٌ قَ ًمِ 

 ٕمرف سمفِ ؿ يُ ٕمٚمَ سمِ  :أي :درقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمقاء همَ يَ  ٥م ًمفُ ٜمَّم يُ » :ىم٤مل اعمٜم٤موي قمـ اًمٖم٤مدر

ام ي٘مع ٤من إٟمَّ  يمَ ومٚمامَّ  ،ؤوس إؿمٝم٤مدًمف سم٤مًمٖمدر قمغم رُ  اِمٝمػمً شمَ  ؿِ قىمػ إقمٔمَ ذم ذًمؽ اعمَ 

يمر وذَ  ،شتفْمٞمحتف وشمِمٞمع قم٘مقسمَ ؽمه ًمتتؿ ومَ ؾِم  ٝمر ص٤مطمٌف سمٙمِمِػ تَ اؿْم  اُمًتقرً  ٤مُمٙمتقُمً 

راسم٦م ؿمٝمرشمف وىمٌٞمح ٤ٌمًمٖم٦م ذم همَ اًمٚمقاء يٜمّم٥م قمٜمد اؾمتف ُمُ  أن ذًمَؽ » :ذم رواي٦م أظمرى

 .(4)شوقمغم هذا وم٤مًمٚمقاء طم٘مٞم٘مل ،ٕمٚمتفومِ 

زاء وإظْم  ،ًمف سم٤مًمٖمدر اشمِمٝمػمً  ،فٚمٗمَ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ظم ًمف قمٚمؿٌ  رومعُ يُ » :٤موىم٤مل اعمٜم٤موي أيًْم 

ذه هَ  أٓ إنَّ  :ؽ اعمحٗمؾ اًمٕمٔمٞمؿُيٜم٤مدى قمٚمٞمف ذم ذًمِ  ،قمغم رؤوس إؿمٝم٤مد ٤موشمٗمْمٞمحً 

ك يتٛمٞمز قمـ رومع ذم ٟمًٌف طمتَّ ويُ  ،ومالن الُم٦م قمغم همدرة ومالن اسمـأي قمَ  ،همدرة ومالن

ًمف سمٛمثٚمٝم٤م ت همدراشمف يم٤من دَ وم٢من شمٕمدَّ  ،ة ًمقاءوفم٤مهره أن ًمٙمؾ همدرَ  ،٤مشم٤مُمًّ  اه متٞمٞمزً همػمِ 

 ،واًمٖمدر ظمٗمل ،ٟم٥ماًمذَّ  سمْمدِّ  ٤مٙمٛم٦م ٟمّم٥م اًمٚمقاء أن اًمٕم٘مقسم٦م شم٘مع هم٤مًمًٌ وطمِ  ،ي٦مقِ أًمْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ُمـ 4881) (، وأسمق داود:424ـ  4/421ش: )ُمًٜمده»ىمٓمٕم٦م ُمـ طمدي٨م أظمرضمف أمحد ذم ( 1)

 طمدي٨م أب سمرزة.

(، وُمًٚمؿ، ك اجلٝم٤مد، سم٤مب حتريؿ 6/212ك اجلٝم٤مد، سم٤مب إصمؿ اًمٖمدر ًمٚمؼم واًمٗم٤مضمر: ) اًمٌخ٤مري،( 2)

 (.1737ٖمدر: )اًم

 (.1738رواه ُمًٚمؿ، ك اجلٝم٤مد، سم٤مب حتريؿ اًمٖمدر: )( 3)

 (، ًمٚمٛمٜم٤موي.1/289ش: )ومٞمض اًم٘مدير»( 4)
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قرشم٤من ف ًمتٙمقن اًمّمُّ تِ ام يم٤من اًمٚمقاء قمٜمد اؾْم وإٟمَّ  ،(1)٤مر اًمٚمقاءوم٤مؿمتٝمرت قم٘مقسمتف سم٢مؿمٝمَ 

 .(2)شاًمٔم٤مهرة ذم إظمالق واًم٤ٌمـمٜم٦م ذم اخلٚمؼ :ُمٙمِمقومتلم

وؿمقاهد ذًمؽ ُم٤مصمٚم٦م قمؼم ؾمػمِّتؿ  :لموظمٞم٤مٟم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘م اوهؾ أطمٌد أقمٔمؿ همدرً 

ّل همػم اًمٕمٓمرة ُمع  ٤مٟمقا سمٕمد وظَم  ،دروا سمٕمد قمٝمقدومٙمؿ همَ  .ـمٞمٚم٦م اًمٕمٝمد اعمدين ط اًمٜمٌَّ

 .ا قمغم أدسم٤مرهؿ سمٕمد ظمروضمٝمؿ ًمٚمٖمزووارشمدو ،ُمقاصمٞمؼ

 .٤مُينمون يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٛمٞمً  (ج
ۆئ ۈئ ۈئ } :يِمٝمد ًمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم :فتِ ٝمؿ قمـ ذيمر اهلل وـم٤مقمَ راِو زاء إقمْ ضمَ 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ  ېئ ېئ ېئ

قمٛمل قمٚمٞمف يمُؾ رء  :ىم٤مل قمٙمرُم٦م .[125-124 :ـمفؾمقرة ] {يئ جب حب خب مب

ٓ ضمَ  ؾمقرة ] {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ} :وىم٤مل شمٕم٤ممم ،ٝمٜمؿإ

ويمٞمػ يٌٍم  ،اًمٍماطٞمػ ؾمٞمٛميض قمغم ف يمَ ٤مٟم٧م هذه طم٤مًمُ ومٛمـ يمَ  ،[97 :اإلهاء

 .اللٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمْمَّ ٟمَ  ؟فُمقوع ىمدُمِ 

يمٞمػ ُُينم اًمٙم٤مومر قمغم  ،ي٤م ٟمٌل اهللِ :ىم٤مل رضماًل  أنَّ  :ڤسمـ ُم٤مًمؽ  ذيمر أٟمس

 غَم قمَ  فُ ٞمَ ِِم ُيٛمْ  نْ  أَ غَم قمَ  ارً ٤مدِ ٤م ىمَ ٞمَ ٟمْ  اًمدُّ ذِم  لْمِ ٚمَ ضْم  اًمرِّ غَم قمَ  ٤مهُ َِم ُمْ ي أَ اًمذِ  َس ٞمْ ًمَ أَ » :ىم٤مل ؟وضمٝمف

   .(3)ش٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ  مَ قْ يَ  فِ ٝمِ ضْم وَ 

سمـ  وم٘مد روى أٟمس ،ط اًمٜمٌَّّل  قضِ وُمـ ؾمقء قم٤مىمٌتٝمؿ أهنؿ ُيذادون قمـ طَم  .(ط

دَ ًمَ » :٤ملىمَ  طاهلل  رؾمقل أنَّ  ڤُم٤مًمؽ   ٤مُل ُُيَ  ؿَّ  صمُ قيِن ومُ رِ ٕمْ يَ وَ  ؿْ ٝمُ ومُ رِ قمْ أَ  امٌ قَ ىمْ أَ  كَمَّ قمَ  نَّ ػَمِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ًمٚمٛمٜم٤موي.2/377ش: )ومٞمض اًم٘مدير»( 1)

 (، ًمٚمًٞمد اًمٕمٗم٤مين.2/249ش: )اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ»( 2)

ت اعمٜم٤موم٘ملم، سم٤مب (، ورواه ُمًٚمؿ، ك صٗم٤م6523، ك اًمرىم٤مق، سم٤مب اعمحنم: سمرىمؿ )شومتح اًم٤ٌمري»( 3)

 (، واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري.2816ُينم اًمٙم٤مومر قمغم وضمٝمف: )
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 معهم
ُ إِ  :قُل ىمُ ٠مَ ومَ  ،ؿْ ٝمُ ٜمَ ٞمْ سمَ ل وَ ٜمِ ٞمْ سمَ   :قُل ىمُ ٠مَ ومَ  ،كَ دَ ٕمْ قا سمَ صمُ دَ طْم أَ  ٤مي ُمَ رِ دْ شمَ  َٓ  َؽ ٟمَّ إِ  :٤مُل ٘مَ ٞمُ ومَ  .لٜمِّ ُمِ  ؿْ هنَّ

َ همَ  ـْ عمَِ  ٤م٘مً حْ ؾُم   .(1)شيدِ ٕمْ سمَ  ػمَّ

 :اعمٜم٤موم٘مقن قمغم ضمن ضمٝمٜمؿ .(ي

 اًم٘مَ  ٕمد ومّمؾِ سمٕمد ؾمٚم٥م اًمٜمقر قمٜمٝمؿ سمَ 
ِ
 ٜمزلٍ ٜم٤موم٘مقن إمم ُمَ ؾ اعمُ ٜمت٘مِ يَ  ،لم اًمٕم٤ٌمدسمَ  ْم٤مء

 ،سمؼ٤مء ذًمؽ ذم احلدي٨م اًم٤ًميمام ضَم  ،قب قمغم ضمٝمٜمؿُّم اط اعمٜمْ ٌقر اًمٍمِّ ًمٕمُ  اادً ظمر اؾمتٕمدَ آَ 

ًَ ٤م ي٘مًؿ اًمٜمُّ ة ومٞمٝمَ ٤مه فمٚمٛم٦م ؿمديدَ ذا اعمٜمزل يٖمَِم هَ   ٤م٤موم٘مً ُمٜمَ  ،ا٤من ٟمقرً قر وُيٕمٓمك يمؾ إٟم

وم٠مـمٗم٠م  ،ٚمٛم٦موفمُ  ٤مٞمٝمؿ رُيً ٕم٨م اهلل ومِ إذ سمَ  :ؿ يٛمِمقن هُ اَم ومٌٞمٜمَ  ،ٌقر اجلنًمٕمُ  ٤مُم١مُمٜمً  يم٤من أو

ٚمؿ ًرواه اإلُم٤مم ُمُ  غم ذًمؽ ُم٤مقمَ  يدلُّ  ،قءؿ اًمْمَّ وؾمٚم٥م ُمٜمٝمُ  (2)قر اعمٜم٤موم٘ملمٟمُ  اهلل سمذًمَؽ 

ك قمَ دْ تُ ومَ » :طاهلل  ٤مل رؾمقلىمَ  :ىم٤مل ڤاهلل  سمـ قمٌد ذم صحٞمحف قمـ ضم٤مسمر

 ـْ ُمَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  َؽ ًمِ ذَ  دَ ٕمْ ٤م سمَ ٜمَ سمُّ ٤م رَ ٞمٜمَ ٠مشمِ يَ  ؿَّ صمُ  ،ُل وَّ ٤مَٕ ومَ  ُل وَّ إَ  دُ ٌُ ٕمْ شمَ  ٧ْم ٤مٟمَ ٤م يمَ ُمَ ٤م وَ ٤مهِنَ صمَ وْ ٠مَ سمِ  ؿُ ُمَ إُ 

 غمَّ تجَ ٞمَ ومَ  ،َؽ ٞمْ ًمَ إِ  رَ ٔمُ ٜمْ ك ٟمَ تَّ طَم  :قنَ قًمُ ٘مُ ٞمَ ومَ  ؿْ ٙمُ سمُّ ٤م رَ ٟمَ أَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ،٤مٜمَ سمَّ رَ  رُ ٔمُ ٜمْ ٟمَ  :قنَ قًمُ ٘مُ ٞمَ ومَ  ؟ونَ رُ ٔمُ ٜمْ شمَ 

 ٌؼ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  ،ؿْ ٝمُ ٜمْ ُمِ  ٤منٍ ًَ ٟمْ إِ  ؾُّ ل يمُ ٓمَ ٕمْ يُ وَ  فُ قٟمَ ٕمُ ٌَ تْ يَ وَ  ؿْ ِِبِ  ُؼ ٚمِ ٓمَ ٜمْ ٞمَ ومَ » :٤مَل ىمَ  ،شُؽ حَ ْْم يَ  ؿْ هَلُ 

 ؿَّ صمُ  ،اهلُل ٤مءَ ؿَم  ـْ ُمَ  ذُ ٠مظُم شمَ  ٌؽ ًَ طَم وَ  ٞم٥ٌم ًمِ اَل يمَ  ؿَ ٜمَّ ٝمَ ضَم  ْنِ  ضمِ غَم قمَ وَ  فُ قٟمَ ٕمُ ٌَ تْ يَ  ؿَّ صمُ  ،اقرً ٟمُ  ـٌ ُمِ ١مْ ُمُ  وْ أَ 

 .(3)شلمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  قرُ ٠م ٟمُ ٗمَ ُيٓمْ 

ون ُمقاوع ٌٍِم ئ٤مِّتؿ ومال يُ ٞمِّ ٚمامت ؾَم ٞمط ِبؿ فمُ اط حُت ٜم٤موم٘مقن قمغم اًمٍمِّ  اعمُ وسمٞمٜماَم 

اخ ام هؿ ذم ِس وسمٞمٜمَ  .١مُمٜملم٤ًميرة اعمُ ٞمٕمقن ُمُ ٓمِ هؿ ومال يًتَ ٗمرُ ث٘مٚمٝمؿ يميُ و ،ٝمؿأىمداُمِ 

 ،[13 :احلديدؾمقرة ] {ڦ ڦ ڦ ڄ} :آمٚمٌقن ُمـ اعم١مُمٜملم ٟمقرً يَ  ًتٛمٞم٧ٍم ُمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وُمًٚمؿ، ك اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب إصم٤ٌمت 413ـ  11/412ك اًمرىم٤مق، سم٤مب احلقض: ) اًمٌخ٤مري،( 1)

 (.2291وصٗم٤مشمف: ) ططمقض ٟمٌٞمٜم٤م 

 (.246ـ  17/245ش: )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 2)

 (.191ًم٦م ومٞمٝم٤م: سمرىمؿ )، ك اإليامن، سم٤مب أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزشصحٞمح ُمًٚمؿ»( 3)
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ًُّ ٝمٙمُّ  ـمٞم٤مشمف اًمتَّ ذِم  ُؾ ٠مشمٞمٝمؿ صقت ُيٛمِ يَ  ذه احل٤ملِ ام هؿ قمغم هَ ومٌٞمٜمَ  خري٦م ؿ واًم

ؾمقرة ] {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ} :اًل ؿ ىم٤مئ٤مهلَ قت خيٞم٥م آُمَ َص  ،اءوآؾمتٝمزَ 

 !ي ىمًؿ ومٞمف اًمٜمقراًمذِ  ؿ ذًمؽ إمم اعمٙم٤منِ هلَ  ٤مُل غم اًمٗمقر يرضمٕمقن طملم ي٘مَ وقمَ  ،[13 :احلديد
قهنؿ ومال ويرضُم  ،ؿ يٚمح٘مقهنؿٝمُ نقملم إمم اعم١مُمٜملم قمٚمَّ ُمُ  قنَ ومٞمٜمٍمومُ  ،٤مؿمٞمئً  دونَ ومال جَي 

ٛملم ومٞمف ًٚمِ ٤مـمٜمف ُمـ ضمٝم٦م اعمُ سمِ  ،ٚمٛملم سمًقرًؿ وسملم اعمُ ٝمُ ًٝمؿ إٓ وىمد ضب سمٞمٜمَ ٗمُ جيدون أٟمْ 

 .(1)ٜم٤موم٘ملم اًمٕمذاب ذم ضمٝمٜمؿه ُمـ ضمٝم٦م اعمُ ٤مهرُ وفمَ  -٦مٜماجلَ –٦م واًمٜمٕمٞمؿ اًمرمحَ 

لم ٤م طمِ ٜملم ذم اًمدٟمٞمَ ؿ يمام اؾمتٝمزؤوا سم٤معم١مُمِ هذا ُمـ آؾمتٝمزاء ِبِ » :ي٘مقل ُم٘م٤مشمؾ

ًُ آُمٜمَّ  :ىم٤مًمقا ح٤موًمقن ومٞمُ  ،نةقن سم٤محلَ ٜم٤موم٘مقن ويّم٤مسمُ اعمُ  ٖمتؿُّ هٜم٤م يَ  ،(2)قا سمٛم١مُمٜملم٤م وًمٞم

ْ  :ويٕم٤مودون يمالُمٝمؿ ىم٤مئٚملم ،ٞم٥ماًمٓمَّ  ظمداع اعم١مُمٜملم سم٤مًمٙمالمِ   ؟ٟمٞم٤مٙمـ ُمٕمٙمؿ ذم اًمدُّ ٟمَ  أمل
غم سمَ  :١مُمٜملم ىم٤مئٚملم هلؿُمـ اعمُ  ٤مقاب هيٕمً ٠مشمٞمٝمؿ اجلَ ومٞمَ  ؟سمٞمٜمٜم٤م ا هذا اًمًقر أنَ ذا إذً ومٚماَم 

ًَ تٜمتًم٘مد ومَ  ،ٜم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦موًمٙمـ مل شمٙمقٟمقا ُمٕمَ  ،٤مهرٕمٜم٤م ذم اًمٔمَّ يمٜمتؿ ُمَ   ،ؿ سم٤مًمٙمٗمرٙمُ ؿ أٟمٗم

٤مين إُمَ  ؿُ وهمرشمٙمُ  ،طؿ ومٞمام أٟمزل اهلل قمغم رؾمقًمف ٌتُ رشمَ وا ،ؿ ذم ُمقاىمع اًمٙمٗمرتُ ّْم وشمرسمَّ 

ذه طمتك ضم٤مءيمؿ ٙمؿ هَ وًمٌثتؿ قمغم طم٤مًمِ  ،ٗم٤مقؽ اًمٜمِّ ٛمٜمقهن٤م سمًٚمقيمٙمؿ ُم٤ًمًمِ اًمتل يمٜمتؿ شمتَ 

 .(3)شتؿ ُمٖمؽمون سمقؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤منوأٟمْ  ،اعمقت

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :وذم سمٞم٤من هذا ي٘مقل شمٕم٤ممم

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، واًم٘مرـمٌل:43ـ  8/42ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»و (،27/131ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اٟمٔمر ( 1)

(17/247.) 

 (.27/176ش: )روح اعمٕم٤مين»( 2)

 (.1/568اًمرمحـ اعمٞمداين: ) ، ًمألؾمت٤مذ قمٌدشإظمالق اإِلؾْمالُمٞم٦م وأؾمًٝم٤م»يٜمٔمر ( 3)
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 معهم
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[15-13 :احلديدؾمقرة ] {ھ ھ ھ ہھ ہ ہہ ۀ ڻۀ ڻ

 :ُمـ قمالُمتٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمدم ىمدرِّتؿ قمغم اًمًجقد .(ك
ًُّ ومٞمَ  ، ًمٕم٤ٌمدهإذا دمغمَّ  اهللَ  وِم٤م ُيٕمرومقن سمف ذم ذًمؽ اًمٞمقم أنَّ   ،جقد ًمفٕمزُمقن قمغم اًم

 أراد أطمدهؿ اَم يمٚمَّ  ،٘م٤مرة اًمقاطمدة٘مرات فمٝمقرهؿ يم٤مًمٗمَ ومَ  ّمٌُح حٞم٨م شمُ ومال يًتٓمٞمٕمقن سمِ 

 خض حض جض مص حص مس خس حس} :ي٘مقل شمٕم٤ممم :(1)ًم٘مٗم٤مه د ظمرَّ أن يًج

ؾمقرة ] {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ڇ مض

 ذم يمام يقوح هذا اعمٕمٜمك احلدي٨م اًمذي رواه اإلُم٤مم اًمٌخ٤مريُّ  ،[43-42 :اًم٘مٚمؿ

 مَ قْ يَ  فُ ٟمَ وْ رَ شمَ  ؿْ ٙمُ ٟمَّ ٢مِ ومَ » :ىم٤مل طاهلل  أن رؾمقل ،ڤقمـ أب هريرة  ،شصحٞمحف»

 ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ  ؟عُ ٌِ تَّ يَ وَ  َس ٛمْ اًمِمَّ  دُ ٌُ ٕمْ يَ  ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ٤مَس اًمٜمَّ  اهللُ  عُ ٛمَ جَيْ  َؽ ًمِ ذَ يمَ  ،٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ 

 ،٤مقهَ ٘مُ ٤مومِ ٜمَ ٤م ُمُ ٞمٝمَ ومِ  ٦مُ ُمَّ إُ  هِ ذِ ك هَ ٘مَ ٌْ شمَ وَ  ؟٧َم ٞماهمِ قَ اًمٓمَّ  دُ ٌُ ٕمْ يَ  ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ  ؟عُ ٌِ تَّ يَ وَ  رَ ٛمَ اًم٘مَ  دُ ٌُ ٕمْ يَ 

 ٤مهللِ سمِ  قذُ ٕمُ ٟمَ  :قنَ قًمُ ٘مُ ٞمَ ومَ  ،ؿْ ٙمُ سمُّ ٤م رَ ٟمَ أَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  قنَ ومُ رِ ٕمْ ل يَ اًمتِ  ةِ قرَ اًمّمُّ  ػمِ  همَ ذِم  اهلُل ؿُ ٞمٝمُ ٠مشمِ ٞمَ ومَ 

 .(2)احلدي٨م ش ..٤مهُ ٜمَ ومْ رَ ٤م قمَ ٜمَ سمُّ ٤م رَ ٤مٟمَ شمَ ا أَ ذَ ٢مِ ومَ  ،٤مٜمَ سمُّ ٤م رَ ٜمَ ٞمَ ٠مشمِ ك يَ تَّ ٤م طَم ٜمَ ٤مٟمُ ٙمَ ا ُمَ ذَ هَ  ،َؽ ٜمْ ُمِ 

اهلل  قلرؾُم  ىم٤مَل  :ىم٤مل ڤقمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري  ،وذم رواي٦م ًمإلُم٤مم ُمًٚمؿ

 لْمِ شمَ رَّ ُمَ - ٤مئً ٞمْ ؿَم  ٤مهللِسمِ  كُ نْمِ ٟمُ  َٓ  ،َؽ ٜمْ ُمِ  ٤مهللِسمِ  قذُ ٕمُ ٟمَ  :قنَ قًمُ ٘مُ ٞمَ ومَ  ،ؿْ ٙمُ سمُّ ٤م رَ أٟمَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ » :ط

 فُ قٟمَ ومُ رِ ٕمْ تَ ومَ  ٦مٌ يَ آَ  فُ ٜمَ ٞمْ سمَ وَ  ؿْ ٙمُ ٜمَ ٞمْ سمَ  ْؾ هَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ،٥َم ٚمِ ٘مَ ٜمْ يَ  نْ أَ  ٤مدُ ٙمَ ٞمَ ًمَ  ؿْ ٝمُ َْم ٕمْ سمَ  نَّ ك إِ تَّ طَم  -٤مصمً اَل صمَ  وْ أَ 

 ٘مَ ٚمْ شمِ  ـْ ُمِ  هللِِ  دُ جُ ًْ يَ  ٤منَ يمَ  ـْ ك ُمَ ٘مَ ٌْ  يَ اَل ومَ  ،٤مٍق ؾَم  ـْ قمَ  ُػ َِم ٙمْ ٞمُ ومَ  .ؿْ ٕمَ ٟمَ  :قنَ قًمُ ٘مُ ٞمَ ومَ  ؟٤مِِبَ 
ِ
 فِ ًِ ٗمْ ٟمَ  ٤مء

ًُّ سمِ  فُ ًمَ  اهلُل نَ ذِ  أَ َّٓ إِ   هُ رَ ٝمْ فمَ  اهلُل َؾ ٕمَ  ضَم َّٓ إِ  ٤مءً يَ رِ وَ  ٤مءً ٘مَ شمِّ ا دُ جُ ًْ يَ  ٤منَ يمَ  ـْ ك ُمَ ٘مَ ٌْ  يَ َٓ وَ  ،قدِ جُ ٤مًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، سمتٍمف.8/226ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)

 (.6573، ك اًمرىم٤مق، سم٤مب اًمٍماط ضمن ضمٝمٜمؿ: رىمؿ )شصحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتح»( 2)
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 ذِم  َل قَّ حَتَ  دْ ىمَ وَ  ؿْ ٝمُ ؤوؾَم رُ  قنَ ٕمُ ومَ رْ يَ  ؿَّ صمُ  ،٤مهُ ٗمَ  ىمَ غَم قمَ  رَّ ظَم  دَ جُ ًْ يَ  نْ أَ  ادَ رَ  أَ اَم ٚمَّ يمُ  ،ةً دَ اطمِ وَ  ٦مً ٘مَ ٌَ ـمَ 

 ُب ْيَ يُ  ؿَّ صمُ  ،٤مٜمَ سمُّ رَ  ٧َم ٟمْ أَ  :قنَ قًمُ ٘مُ ٞمَ ومَ  .ؿْ ٙمُ سمُّ ٤م رَ ٟمَ أَ  :٤مَل ٘مَ ومَ  ،ةٍ رَّ ُمَ  َل وَّ ٤م أَ ٞمٝمَ ومِ  وهُ أَ ل رَ اًمتِ  فِ شمِ قرَ ُص 

   .(1)شؿْ ٚمِّ ؾَم  ؿْ ٚمِّ ؾَم  ؿَّ ٝمُ اًمٚمَّ  :قنَ قًمُ ٘مُ يَ وَ  ،٦مُ ٤مقمَ ٗمَ اًمِمَّ  ؾُّ حَتُ وَ  ،ؿَ ٜمَّ ٝمَ  ضَم غَم قمَ  ْنُ اجلِ 

ّٝ  :حاٍ املٓافكني يف ْاس دِٗٓ: اثاْ

ٌَّ ٌُ ٜم٤موم٘مقن يت٘مٚمَّ اعمُ  وٓ يزاُل  ك يّمٚمقا إمم طمتَّ  ،رىـ طمنة إمم أظْم ٤مر ُمِ قن سملم يدي اجل

ڳ ڳ ڳ ڱ } :دهؿ سمف ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمفشمققمَّ ٤م ُمَ 

ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .[6 :اًمٗمتحؾمقرة ] {ہ ھ ھھ ھ ے

ڇ ڍ ڍ ڌ } :٤مئل اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤مممٝمَ يّمٚمقن إمم اعم٠موى اًمٜمَّ 

وىمقًمف  ،[9 :اًمتحريؿؾمقرة ] {ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژژ ڑ ڑ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چچ ڇ } ؾمٌح٤مٟمف

 ،[95 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
 ،ٜمفِمع وأومٔمع ُمِ أسمْ  ذلَّ  ي ٓزي اًمٕمٔمٞمؿ اًمذِ واخلِ  لُّ اًمذُّ  طمٞم٨ُم  :ٚمقن إمم ضمٝمٜمؿِّم يَ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ } :دهؿ سمف ؾمٌح٤مٟمف ذم ىمقًمفواًمذي هدَّ 

 ،[63 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ
 ك اهلل سم٘مٚم٥م ؾمٚمٞمؿ ظم٤ملٍ سمٜمقن إٓ ُمـ أشمَ  وٓ يٜمٗمٕمٝمؿ ُم٤مٌل  ٓ طمٞم٨ُم  :ؿٜمَّ يّمٚمقن إمم ضمٝمَ 

ـ أُمراض اًمٜمٗم٤مق  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ} :يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،ُم

 ﯀ ﮿ ﮾﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

     .[17-16 :اعمج٤مدًم٦مؾمقرة ] {﯁
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.183، ك اإليامن، سم٤مب ُمٕمروم٦م ـمريؼ اًمرؤي٦م: سمرىمؿ )شصحٞمح ُمًٚمؿ»( 1)
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 معهم
 :ًهري بعض صٌز تعرٍبوٍ ًهٌانوٍ يف اهناز

 :شمٕمذيٌٝمؿ ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر -1

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ } :ف شمٕم٤مممذا ىمقًمُ وي١ميد هَ 

ومٗمل  ،٤متريمَ ٤مر دَ ومٙمذًمؽ اًمٜمَّ  ،٦م درضم٤متٜمَّ  أن اجلَ ويماَم  ،[145 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ۈ

ّل سمـ ضمٜمدب قمـ  ٤م رواه ؾمٛمرةًمؽ ِمَّ  ذَ يٌلمِّ  احلدي٨م ُم٤م  :ىم٤مل ذم أهؾ اًمٜم٤مر ط اًمٜمٌَّ
 هُ ذُ ٠مظُم شمَ  ـْ ُمَ  ؿْ ٝمُ ٜمْ ُمِ وَ  ،فِ ٞمْ تَ ٌَ يمْ  رُ مَم إِ  هُ ذُ ٠مظُم شمَ  ـْ ُمَ  ؿْ ٝمُ ٜمْ ُمِ وَ  ،فِ ٞمْ ٌَ ٕمْ  يمَ مَم إِ  ٤مرُ اًمٜمَّ  هُ ذُ ٠مظُم شمَ  ـْ ُمَ  ؿْ ٝمُ ٜمْ ُمِ  نَّ إِ »

 .(3)شفِ ٘مِ ٜمُ  قمُ مَم إِ » :وذم رواي٦م ،(2)شفِ شمِ قَ ىمُ رْ  شمُ مَم إِ  هُ ذُ ٠مظُم شمَ  ـْ ُمَ  ؿْ ٝمُ ٜمْ وُمِ  (1)،فِ شمِ زَ جْ  طُم مَم إِ 

ٝم٤م ريمِ ؿ ذم دَ ٗم٤مق وهؾ اًمٜمِّ أهْ  ٚمٞمف طم٤مُل ذاب ضمٝمٜمؿ وُم٤م قمَ ة قمَ دَّ ر ؿِم وطمتك ٟمتّمقَّ 

 ؾِ هْ أَ  نَ قَ هْ أَ  نَّ إِ » :طىم٤مل  :ىم٤مل ڤسمـ سمِمػم  دي٨م اًمٜمٕمامنؾ طَم ًمٜمت٠مُمَّ  :إؾمٗمؾ

 (5)،ُؾ ضَم رْ  اعمِ كِم ٖمْ  يَ اَم يمَ  فُ ٤مهمُ ُمَ دِ  اَم ٝمُ ٜمْ  ُمِ كِم ٖمْ يَ  ،٤مرٍ ٟمَ  ـْ ُمِ  (4)٤منِ ايمَ ِذَ وَ  نِ اَل ٕمْ ٟمَ  فُ ًمَ  ـْ ُمَ  ٤ماسمً ذَ قمَ  ٤مرِ اًمٜمَّ 

َ  فُ ٟمَّ إِ وِ  ٤ماسمً ذَ قمَ  فُ ٜمْ ُمِ  دَّ ؿَم أَ  ادً طَم ى أَ رَ يَ  ٤مُمَ   .(6)ش٤ماسمً ذَ قمَ  ؿْ هَنُ قَ هْ َٕ

يمام  ،٤مًٌٕملم ظمريٗمً ر سمِ ٘مدَّ ٤ًموم٦م شمُ  ُمَ ؿ ذِم ٜمَّ ٝمَ ٕمر ضَم ٤مر ذم ىمَ ؾ ُمـ اًمٜمَّ إؾمٗمً  ركِ ومٝمؿ ذم اًمدَّ 

ع رؾمقل ٤م ُمَ ٜمَّ يمُ  :ىم٤مل ڤريرة قمـ أب هُ  ،دي٨م اًمذي رواه ُمًٚمؿضم٤مء ذًمؽ ذم احلَ 

ّل وم٘م٤مل  ،٦مضمٌَ ع وَ إذ ؾُمٛمِ  :ط قًمف ؾُم ورَ  اهللُ  :ٚمٜم٤مىمُ  :ىم٤مل .ش؟اذَ هَ  ٤مُمَ  ونَ رُ دْ شمَ » :ط اًمٜمٌَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/332ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب»طمجزشمف: ُمقوع ُمٕم٘مد اًمناويؾ واإلزار ذم وؾمط اإلٟم٤ًمن. يٜمٔمر ( 1)

ًم٤ًمن »٤مشمؼ ُمـ اجل٤مٟمٌلم وُجٕمٝم٤م اًمؽماىمل. يٜمٔمر اًمؽمىمقة: هل قمٔمؿ وصؾ سملم صمٖمرة اًمٜمحر واًمٕم( 2)

 (.11/32ش: )اًمٕمرب

 (.4/2185رواه ُمًٚمؿ، يمت٤مب اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م، سم٤مب ؿمدة طمر اًمٜم٤مر: )( 3)

 (.11/451ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب»اًمنماك: ؾمػم اًمٜمٕمؾ. يٜمٔمر ( 4)

ـ احلج٤مرة واًمٜمح٤مس وىمٞمؾ ىمدر اًمٜمح٤مس ظم٤مص٦م. يٜمٔمر ( 5) ٤من اًمٕمرب»اعمرضمؾ: اًم٘مدر ُم  (.11/274) ش:ًم

 (.1/196أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب أهقن أهؾ اًمٜم٤مر قمذاسًم٤م: )( 6)
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 نَ أَ  ٤مرِ  اًمٜمَّ ي ذِم قِ َُيْ  قَ ٝمُ ومَ  ،٤ميٗمً رِ ظَم  لمَ ٕمِ ٌْ ؾَم  ذُ ٜمْ ُمُ  ٤مرِ  اًمٜمَّ ذِم  فِ سمِ  َل ُمِ رُ  رٌ جَ ا طَم ذَ هَ » :ىم٤مل ،ؿأقمٚمَ 

 .(1)ش٤مهَ رِ ٕمْ  ىمَ مَم ك إِ ٝمَ تَ ك اٟمْ تَّ طَم 

٦م إٟمام ٝم٤مٟمَ وهذه اعمَ  ،٤مر واًمٕمّم٤مة٤مر واًمٗمجَّ ٗمَّ ـ اًمٙمُ ُمِ  ،٤مئر أهؾ اًمٜم٤مرؾَم  ٧َم وم٤معمٜم٤موم٘مقن حَت 

ويقوح  ،(2)ٕهٚمف ٤موظمداقمً  ؾْمالم٤مإلِ قا إمم اًمٙمٗمر اؾمتٝمزاء سمِ ٛمُّ قه٤م ًمٙمقهنؿ َو اؾمتح٘مُّ 

٦م ٌٝمٛمَ يد ُمُ قاسمٞم٧م ُمـ طمدِ  شمَ ذِم » : ذًمؽ اًمدرك سم٘مقًمفشمٚمؽ اعمٜمزًم٦م ذِم  ڤُمًٕمقد  اسمـ

 .(3)شٝم٤م أطمدٌ دي عمٙم٤من ومتحِ تَ َُي  ٦م قمٚمٞمٝمؿ ٓ٘مٗمٚمَ ُمُ 

 :يٚمح٘مٝمؿ ُمـ ذل وهقان جيٛمٕمٝمؿ ُمع إظمقاهنؿ اًمٙمٗم٤مر ُم٤م -2

ؾمقرة ] {حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب} :ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف

ٛمٕمٝمؿ جَي  ،ةراسمٓم٦م اإلظمقٟمٞم٤م سمِ ٌح٤مٟمف يمام ُجٕمٝمؿ ذم اًمدُّ ؿ ؾُم ٕمٝمُ ٛمَ جَي  ،[141 :اًمٜم٤ًمء

هذا ُمـ  ،ثٞمؾف ُمَ ح٘مػم اًمذي ًمٞمس ًمَ ًمؽ هم٤مي٦م اًمتَّ  ذَ وذِم  ،قمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م قمغم اًمٙمٗمرِ ٓضمتاَم 

ٗمرطمقن ويَ  ،ة٦م اعمٜمتٍِم ٚمٗمئَ ًمِ  ٟمٞم٤م يتحٞمزونَ ٘مقن ذم اًمدُّ ٜم٤مومِ وم٤معمُ  ،رى٦م أظْم ٝمَ وُمـ ضمِ  ،ٝم٦مضمِ 

٦م ُمع ٜمَّ وٓ يدظمٚمٝمؿ اجلَ  ،ٙمـ ذم أظمرة خيذهلؿ اهلل ويذهلؿوًمَ  ،ٛمعز واجلَ حٞمُّ ًمذًمؽ اًمتَّ 

ـَ اًمٗمَ  اعم١مُمٜملم اعمٜمتٍميـ ف واًمذي ضم٤مء ذم ىمقًمِ  ،هلؿ ؾمٌح٤مٟمف هُ وِبذا يتح٘مؼ وقمدُ  ،٤مئزي

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې } :٤مممٕمَ شمَ 

 .[68 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ېى ى ائائ ەئ ەئ وئ

 :إص٤مسمتٝمؿ سم٤مجلرب -3

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ } :شمٕم٤ممم ي٘مقُل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سم٤مب ذم ؿمدة طمر ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ وسمٕمد ىمٕمره٤م وُم٤م ، أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م( 1)

 (2844) ح :شم٠مظمذ ُمـ اعمٕمذسملم

 (.5/177ش: )روح اعمٕم٤مين»يٜمٔمر ( 2)

 .(2/393ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»يٜمٔمر ( 3)
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طمزابؾمقرة ] {ڳ ڳ ڱ ڱ  ـقمَ  ،٤مشمؿأب طمَ  ج اسمـرَ وىمد أظْم  ،[58 :ٕا

ٌدوا ومٞمحٙمقن طمتك شمَ  ،٤مرقمغم أهؾ اًمٜمَّ  رُب ٚم٘مك اجلَ يُ » :٦مَم٤مهد ىمقًمف ذم هذه أيَ 

 .(1)شًٚمٛملم٤مل سم٠مذايمؿ اعمُ ومٞم٘مَ  ؟ٜم٤م سمامذا أص٤مسمٜم٤م هذارسمَّ  :ومٞم٘مقًمقن ،ٔم٤ممُ اًمٕمِ 

 :يٜم٘مٓمع ذم اًمٜم٤مر ٓ اًمٌٙم٤مء اًمٓمقيؾ اًمذي -4

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ} :٤مٟمفحَ قل ؾمٌْ ي٘مُ 

 ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[82-81 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 :ف ىم٤مل ذم هذه أي٦مأٟمَّ  (2)ريؼ أب رزيــ ـمُمِ  ؼميُّ ج اإلُم٤مم اًمٓمَّ رَ وىمد أظْم 
 ،يٜم٘مٓمع ٙمقا سمٙم٤مء ٓوم٢مذا ص٤مروا إمم أظمرة سمَ  ،ٟمٞم٤مذم اًمدُّ  :ىم٤مل ،{ژ ڑ}

 .(3)ومذًمؽ اًمٙمثػم

 :اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر -5

﯀  } :٘ملم ذم اًمٜم٤مرٜم٤مومِ ذاب اعمُ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف قمـ قمَ  ﮿  ﮽﮾ ﮼   ﮻

ۈ ٴۇ ۋ } :وقمال ؾَّ ٘مقل ضَم ويَ  ،[17 :اعمج٤مدًم٦مؾمقرة ] {﯁

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ېى ى ائائ ەئ ەئ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22/88ش: )روح اعمٕم٤مين»يٜمٔمر ( 1)

إؾمدى اًمٙمقرم، ُمقمم أسمك وائؾ إؾمدى )ُمـ أؾمد ظمزيٛم٦م، وهق  سمـ ُم٤مًمؽ، أسمق رزيـ هق: ُمًٕمقد( 2)

سمـ أسمك طم٤مشمؿ: ؾمئؾ أسمق زرقم٦م  اًمرمحـ هـ، ىم٤مل قمٌد 85همػم أسمك رزيـ قمٌٞمد(، ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم، شمقذم: 

ف ُمًٕمقد: يمقرم صم٘م٦م، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ي٘م٤مل: إٟمف ؿمٝمد صٗملم ُمع قمكم، وىم٤مل قمـ أسمك رزيـ، وم٘م٤مل: اؾمٛم

سمـ قمٞم٤مش قمـ قم٤مصؿ: ىم٤مل مم أسمق وائؾ:  همػمه: يم٤من أيمؼم ُمـ أسمك وائؾ، ويم٤من قم٤معم٤م ومٝمام. وىم٤مل أسمق سمٙمر

ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم »أٓ شمٕمج٥م ُمـ أسمك رزيـ ىمد هرم، وإٟمام يم٤من همالُم٤م قمغم قمٝمد قمٛمر وأٟم٤م رضمؾ. يٜمٔمر 

 (.11/119)ش: ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،27/477: )شضم٤ملأؾمامء اًمر

 (.11/141ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 3)
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ه ؾمٌح٤مٟمف دَ وىمد أيمَّ  ،٤مي٦م ًمفهِن  ٜم٤موم٘ملم ذم اًمٜم٤مر ٓذاب اعمُ ومٕمَ  ،[68 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {وئ

 :قًمفسمٕمد ىم [68 :ؾمقرة اًمتقسم٦م] {ەئ ەئ وئ} :سم٘مقًمف ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

 .(1)يٜم٘مٓمع وٓ يٌٞمد ٓ ف قمذاب دائؿٌ غم أٟمَّ دًٓم٦م قمَ  ،{ۉ ې}

ۈ ٴۇ ۋ } :يمره٤ممم ذِ قل شمٕمَ ي٘مُ » :ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي

قه٤م ٛمُ ّمٚمٞمٝمُ ن يُ أَ  ،{گ گ} سم٤مهلل [68 :ؾمقرة اًمتقسم٦م] {ۋ ۅ

ې } ،ٞمٝم٤م وٓ يٛمقشمقنٓ ُيٞمقن ومِ  ،ا٤م أسمدً ومٞمٝمَ ثلم ُم٤ميمِ  :ي٘مقل ،{ۆئ ۆئۈئ} ،٤مُجٞمٕمً 

 ،{ى ائائ} ،٤م قمغم يمٗمرهؿ سم٤مهلل٤م وصمقاسمً ٤مومٞمتٝمؿ قم٘م٤مسمً ل يمَ هِ  :ي٘مقُل  ،{ېى
ـ رمْحَ ٕمَ وأسمْ  :ي٘مقل  ،[37 :ؾمقرة اعم٤مئدة] {ڀ ڀ ڀ} ،تفدهؿ اهلل وأؾمح٘مٝمؿ ُم

 ،دائؿ ُم٘مٞمؿٌ  قمذاٌب  ،ٗمر قمٜمد اهللٗم٤مق واًمٙمُ أهؾ اًمٜمِّ يٕمٜمل ُمـ  ،٤مري٘ملم ُجٞمٕمً وًمٚمٗمَ  :ي٘مقل

 .(2)شٓ يزول وٓ يٌٞمد

ُمـ أهمالهل٤م وصمٞم٤مِب٤م  :ذاِب٤مقمَ  ٤م وأًمقانَ طمل أهقاهلَ ل وصػ ًمٜم٤م اًمقَ اًمتِ  ؿَ ضمٝمٜمَّ  ٤م ٟم٤مرُ إهنَّ 

ٌُ  ّمٝمر ُم٤مي يَ ٝم٤م اًمذِ ومحٞمٛمِ  ،ٕم٧م ُمـ ٟم٤مراًمتل ىُمٓمِّ   ،وهلؿ ُم٘م٤مُمع ُمـ طمديد ،ٓمقنذم اًم

 ،جرة َّترج ذم أصؾ اجلحٞمؿقم ؿَم ىمُّ ٝمؿ وم٤مًمزَّ ٕم٤مُمُ أُم٤م ـمَ  ،ُمٝم٤موأوديتٝم٤م وقم٘م٤مرِب٤م وهقا

ؼ داظمٚمٝم٤م سمًالؾمؾ يقصمَ  ،ٕمٝم٤م ومٛمـ طمديد٤مُمِ وأُم٤م ُم٘مَ  ،ـمٚمٕمٝم٤م يم٠مٟمف رؤوس اًمِمٞم٤مـملم

ٙمقن ويّمٞمحقن ،قمٔمٞمٛم٦م  {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ} :وٌي
 .ي٤م ىمٞمقم أضمرٟم٤م ُمـ اًمٜم٤مر ي٤م طملُّ  ٝمؿَّ وم٤مًمٚمَّ  ،[77 :اًمزظمرفؾمقرة ]

 ،اًمٕمذاب يالىمل اعمٜم٤موم٘مقن سمف ذم ضمٝمٜمؿ أؿمدَّ  ،ٙمٚمف أزواجيمؾ هذا وآظمر ُمـ ؿَم 

 .(3)ظم٤مًمديـ ومٞمٝم٤م أسمدا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/121) ش:شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼمي»( 1)

 (.11/121) ش:شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼمي»( 2)

ُمـ اًمٙمت٥م اعم٤ٌمريم٦م اًمتل اؾمتٗمدت ُمٜمٝم٤م يمثػًما ذم هذا اعمٌح٨م يمت٤مب اًمؽمهٞم٥م ذم اًمدقمقة ذم اًم٘مرآن ( 3)

سمـ حمٛمد ٟمٞم٤مز، اًمٜم٤مذ: دار  شم٠مصمػمه، اعم١مًمػ: د. رىمٞم٦م سمٜم٧م ٟمٍم اهلل –َم٤مٓشمف  -واًمًٜم٦م أٟمقاقمف 

 م.1999 -1421إؿمٌٞمٚمٞم٤م اًمٓمٌٕم٦م إومم 
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 املبخح اخلامط

 عبادٗ امليافقني

صٞم٤مم  وا سمٕمض اًمٕم٤ٌمدات ُمـ صالة أويم٤مٟمقا ًمٞم١مدُّ  ٜم٤موم٘ملم ُم٤ماعمُ  أنَّ  ومٞمفِ  ؿمؽَّ  ٤م ِٓمَّ 

 ،ٝمؿ ذم هذه احلٞم٤مةًَ ٗم٤مؾمٝمؿ وأٟمٗمُ ًتٌ٘مقا أٟمويَ  ،ٜمقا دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿًمٞمح٘مِ  إٓ طم٩مٍّ  أو

 .إمم اعمقت واًمدار أظمرة وُمّمػمهؿ طمتاًم 

ٌُّ اًمِمٕم٤مئر اًمتَّ  إنَّ   ِمٕمرُ يَ  ٓ ،امل اًمّم٤محل٦م ُمـ صالة وصٞم٤مم وزيم٤مة وطم٩م٦م وإقمَ ديَّ ٕم

 ٤ًمب واجلزَ ـ سم٤محلِ ُمقىمِ  ،قم أظمر١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمَ ُمُ  ٚم٥ُم حالوِّت٤م إٓ ىمَ سمِ 
ِ
 ،٤مر٦م واًمٜمَّ واجلٜمَّ  اء

ٌَ  اومؼ يم٤مومرً وعم٤م يم٤من اعمٜم٤م  ٕٟمفُ  ،اه٤من أدَّ ذه اًمِمٕم٤مئر وإِ هَ  الوةِ يِمٕمر سمحَ  ف ٢ٓمٟمَّ ٤مـمـ ومَ ذم اًم

 .٤مومٝمل يم٤مًمٖمؾ اًمذي ُيٞمط سمٕمٜم٘مف وٓ يًتٓمٞمع ُمٜمف ومٙم٤ميمً  ،٦مٛمٕمَ ي٤مء وؾُم ١مدُي٤م إٓ رِ يُ  ٓ

 زاءً ٤م ضَم يرضمقن ُمـ ورائٝمَ  ل ٓغم سمٕمض قم٤ٌمداِّتؿ اًمتِ ٦م قمَ ُمـ أضمؾ ذًمؽ ومٝمذه شمٓمقاومَ 

 .اُمـ اهلل وٓ ؿمٙمقرً 
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 املطوب األًي

 صالتوٍ

اًمّمالة سمذًمؽ  وظمصَّ  ،الة ذم همػم آي٦مـ اًمّمَّ ٙم٤مؾمؾ قمَ ػ اهلل اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمتَّ ىمد وَص 

ذم  ٤مى قمٚمٜمً ٤م شم١مدَّ ويمذًمؽ ٕهنَّ  ،س ُمراتقم اًمقاطمد مَخ ومٝم٤م وشمٙمراره٤م ذم اًمٞمَ ًمنَمَ 

 ،أُمره ٗم٤مىمف وفمٝمرٟمِ  ػ قمٜمٝم٤م سم٤منَ خٚمُّ ٜم٤مومؼ قمغم اًمتَّ اعمُ  وم٢مذا داومَ  ،٤مم اًمٜم٤مساعم٤ًمضمد أُمَ 

  } :شمٕم٤ممم اهللُ  وذم ذًمؽ ي٘مقُل  ،ـ أصم٘مؾ اًمٕم٤ٌمدات قمغم اعمٜم٤موم٘ملمُمِ  ٤مٟم٧م اًمّمالةُ يمَ  ًمَؽ وًمذَ 
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

   .[142 :ء٤مًٜمًما ةرقؾم] {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ٤مقن صمقاسمً يرضُم  ٓ ،ىمٚمقنهؿ ُمتٙم٤مؾمٚمقن ُمتث٤موَ  راءاةً قن ُمُ ّمٚمُّ أي يُ » :ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

 .(1)ش٤موٓ يٕمت٘مدون قمغم شمريمٝم٤م قم٘م٤مسمً 

ل ْمٚمٝم٤م وظمػمه٤م وهِ امل وأومْ ٜم٤موم٘ملم ذم أذف إقمْ اعمُ  ٗم٦مُ ِص  هذهِ » :يمثػم وىم٤مل اسمـ

ؿ ِب٤م ؿ وٓ إيامن هلَ ٦م هلَ ٟمٞمَّ  ؿ ٕٓهنَّ  ،ٜمٝم٤م٤ًممم قمَ ىم٤مُمقا وهؿ يمُ  ٤مٞمٝمَ إذا ىم٤مُمقا إًمَ  ،اًمّمالة

 .(2)شوٓ ظمِمٞم٦م وٓ يٕم٘مٚمقن ُمٕمٜم٤مه٤م

 {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ} :٤م ىمقًمفوأُمَّ » :وىم٤مل اًمٓمؼمي
ٝم٤م اهلل ل اًمتل ومرَو اَم ُمـ إقمْ  ٤مٕمٛمٚمقن ؿمٞمئً يَ  ٜم٤موم٘ملم ٓأن اعمُ  :وم٢مٟمف يٕمٜمل [142 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ]

٤مٍد وٓ صمقاب وٓ ؿ همػم ُمقىمٜملم سمٛمٕمَ ٕهنَّ  ،ب ِب٤م إمم اهللغم وضمف اًمت٘مرُّ ١مُمٜملم قمَ قمغم اعمُ 

ـ ُمِ  اوطمذارً  ،غم أٟمٗمًٝمؿقمَ  ٤مءً قمٛمٚمقا ُمـ إقمامل اًمٔم٤مهرة إسم٘مَ  ٕمٛمٚمقن ُم٤مام يَ ٟمَّ وإ ،قم٘م٤مب

ل ُمـ ل هِ ٤مُمقا إمم اًمّمالة اًمتِ ؿ إذا ىمَ ومٝمُ  ،ُيًٚمٌقا أُمقاهلؿ اعم١مُمٜملم قمٚمٞمٝم٤م أن ُي٘متٚمقا أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/422) ش:شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 1)

 (.1/626ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 2)
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 ،ٚمٛم١مُمٜملم ًمٞمحًٌقهؿ ُمٜمٝمؿ وًمٞمًقا ُمٜمٝمؿًمِ  ٤ًممم إًمٞمٝم٤م ري٤مءً ىم٤مُمقا يمُ  ،٤مهرةاًمٗمرائض اًمٔمَّ 

 .(1)شومٝمؿ ذم ىمٞم٤مُمٝمؿ إًمٞمٝم٤م يم٤ًممم ،ت٘مدي ومروٝم٤م ووضمقِب٤م قمٚمٞمٝمؿؿ همػم ُمٕمٕهنَّ 

وىمد ورد ذم  ،٦م٤ٌمدة اًمٕمٔمٞمٛمَ اًمٕمِ   شمٚمَؽ ـ طم٤مهلؿ وهؿ ي٘مقُمقن إمَم قمَ  ومٝمذا إظم٤ٌمرٌ 

 .(2)جراًمٗمَ  ِم٤مء وصالةُ اًمٕمِ  ٜم٤موم٘ملم صالةُ الة قمغم اعمُ ؾ َص أصم٘مَ  حٞمح أنَّ اًمّمَّ 

ؾ ومٞمث٘مُ  ،ٝم٤مرٛمؾ اًمٜمَّ ؿ قمَ ٝمُ ٕمٌَ ىمد أشم٠مي وَ شمَ  -٤مءاًمٕمَِم  :أي–تٛم٦م وم٢من اًمٕمَ » :ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

وًمقٓ  ،ٞمٝمؿ ُمـ ُمٗمروح سمفإًمَ  أطم٥مُّ  ٠مي واًمٜمقمُ شمَ  ِح الة اًمّمٌْ وَص  ،ٞم٤مم إًمٞمٝم٤مؿ اًم٘مِ ٚمٞمٝمِ قمَ 

 .(3)شىم٤مُمقا اًمًٞمػ ُم٤م

جروا هَ  طمٞم٨ُم  :وم٢ممم اهلل اعمِمتٙمك ُمـ طم٤مل يمثػٍم ُمـ اعمًٚمٛملم ُمع صالة اًمٗمجر

 .اعم٤ًمضمد وىمتٝم٤م إٓ ىمٚمٞماًل 

 هَ قاـمـ ٗم٦م سمَ صمؿ ذيمر شمٕم٤ممم ِص 
ِ
 :ي٤مءواًمرِّ  ،{ڌ ڌ} :اعمٜم٤موم٘ملم وم٘م٤مل ١ُمٓء

أن  :دي٨م أب هريرةوذم طَم  ،(4)اهلل ٤ٌمع أُمرِ شمِّ ٓ ٓ ،ٛمٞمؾ ًمػماه اًمٜم٤مسإفمٝم٤مر اجلَ 

 ؿَّ صمُ  ،٥َم ٓمَ حْ ٞمُ ومَ  ،٥ٍم ٓمَ حَ سمِ  رَ ُمُ آَ  نْ أَ  ٧ُم ٛمْ مَهَ  دْ ٘مَ ًمَ  هِ دِ ٞمَ  سمِ ِز ٗمْ ي ٟمَ اًمذِ وَ » :ىم٤مل طاهلل  رؾمقل

 ُق رِّ طَم ٠مُ ومَ  ،٤ملٍ ضَم  رِ مَم إِ  ُػ ٤مًمِ ظَم أُ  ؿَّ صمُ  ،٤مَس اًمٜمَّ  مُّ ١مُ ٞمَ  ومَ اًل ضُم رَ  رَ ُمُ آَ  ؿَّ صمُ  ،٤مهَلَ  نُ ذَّ ١مَ ٞمُ ومَ  ،ةِ اَل ٤مًمّمَّ سمِ  رَ ُمُ آَ 

 لمِ ٤مشمَ ُمَ رْ ُمِ  وْ أَ  ،٤مٞمٜمً ٛمِ ٤م ؾَم ومً رْ قمَ  دُ جَيِ  فُ ٟمَّ أَ  ،ؿْ هُ دُ طَم أَ  ؿُ ٚمَ ٕمْ يَ  قْ ًمَ  هِ دِ ٞمَ  سمِ ِز ٗمْ ي ٟمَ اًمذِ وَ  ،ؿْ قَِّتُ ٞمُ سمُ  ؿْ ٝمِ ٞمْ ٚمَ قمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/333ش: )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من»( 1)

(، واًمٚمٗمظ ًمف، 657اجلامقم٦م: ح ) أظمرج اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اجلامقم٦م واإلُم٤مُم٦م، سم٤مب ومْمؾ اًمٕمِم٤مء ذم( 2)

، يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة، سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م وسمٞم٤من اًمتِمديد ذم شصحٞمح ُمًٚمؿ»

ًمٞمس صالة أصم٘مؾ قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ : »ط(، قمـ أب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌَّّل 651اًمتخٚمػ قمٜمٝم٤م: ح )

 ش.اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء

 (.5/422) ش:شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 3)

 (.5/422) ش:٘مرـمٌلشمٗمًػم اًم»( 4)
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اهلل  ىم٤مل رؾمقل :وذم رواي٦م أظمرى قمـ أب هريرة ىم٤مل ،(1)ش٤مءَ َِم اًمٕمِ  دَ ٝمِ َِم ًمَ  ،لْمِ تَ ٜمَ ًَ طَم 

 ًَ اًمٜمِّ  ـَ ُمِ  قِت ٞمُ  اًمٌُ ٤م ذِم  ُمَ َٓ قْ ًمَ » :ط
ِ
َ  ٦مِ يَّ رِّ اًمذُّ وَ  ٤مء  َِم اًمٕمِ  ةَ اَل َص  ٧ُم ٛمْ ىمَ َٕ

ِ
 ٤ميِن ٞمَ تْ ومِ  ُت رْ ُمَ أَ وَ  ٤مء

ٌُ ذِم  ٤مُمَ  قنَ ىمُ رِّ ُُيَ   .(3()2)ش٤مرِ ٤مًمٜمَّ سمِ  قِت ٞمُ  اًم

 ٤ممم أن ٕمَ  شمَ صمؿ سملمَّ 
ِ
٤مءؾمقرة ] {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ} :اعمٜم٤موم٘ملم َه١ُمٓء  ،[142 :اًمٜم

 .ٜمد احلدي٨م قمـ اًمّمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٓم٤مرئ٦مقمِ  -٤مء اهللُ ؿَم  إنْ -ٞم٠مي سمٞم٤من ذًمؽ وؾَم 

وهل  ،رىأظْم   آي٦مٍ ذِم  -الةٚمٝمؿ قمـ اًمّمَّ ٙم٤مؾُم شمَ  :أي–ٗم٦م ذه اًمّمِّ وذيمر اهلل شمٕم٤ممم هَ 

      } :ىمقًمف شمٕم٤ممم ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽

 {           
 .[54 :اًمتقسم٦مؾمقرة ]

 وِم٤م يتٗمّرع قمـ اًمّمالة: 
 :أ ـ شمريمٝمؿ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ

َم٤مل ومٞمٝم٤م  ٦م اًمتل ٓٗمٞمَّ ٤ٌمدات اخلَ ٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمِ ىمِ  ٕنَّ  :ٜم٤مزع ومٞمف أطمدٌ يُ  وهذا ٓ

 :ىم٤مل اًمِم٤مقمر ،ًمٚمري٤مء واًمًٛمٕم٦م
ززززززززَ د ززززززززوََد د َدَهززززززززد كدو دَ ززززززززد  دؾك ززززززززػئدك دأَدد  دؾك دأ دفئدَْ

د

زززززززززززززلَداد  دوَ زززززززززززززرئدعَد  دلَدفَددد دااَكزززززززززززززمَد  دأَددَا دد  دج 

د زززززززأَدد َـكدمك زززززززََفزززززززوَدد  دَؼزززززززفَددارئدَفزززززززاَد دأئدفئدامَدقَدوَد  

د

ََظكزززززززف زززززززو ددد د د ددأ دَ ئد َدَ زززززززد  دََ
دااَكزززززززرَد  درئددقززززززز  دف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

(، واًمٚمٗمظ ًمف، 644ح ): سم٤مب وضمقب صالة اجلامقم٦م، أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اجلامقم٦م واإلُم٤مُم٦م( 1)

وُمًٚمؿ، يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة، سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م وسمٞم٤من اًمتِمديد ذم اًمتخٚمػ 

 (.651ح ): قمٜمٝم٤م

ط: صحٞمح وهذا إؾمٜم٤مد (، وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١مو8796( )2/367: )شهُمًٜمد»أظمرج أمحد ذم ( 2)

 .وٕمٞمػ ًمْمٕمػ أب ُمٕمنم ٟمجٞمح اًمًٜمدي

 (.627، 1/626ش: )شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ»يٜمٔمر ( 3)
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دَرزززززززعَد  دأَددأ دفئدَكئدَ د  زززززززأَدد زززززززػئدك دأَدد َدا دف زززززززدن  دأ دفئدَْ

د

ززززززززكَدأ دوَددد دػئ دَرززززززززعَد  دأَدد ك داَكَدَ د  ززززززززأَدد َدا دف ززززززززدن 

د دََ زززز َد ززززَئددن  ززززََ  ددَودو دَ ززززدأ دفئدومئد ئ دَْ دََ دَ ززززدا  

د

زززززززَكد َدوَددد َؾكدعئ ززززززز َددَ دق زززززززوََد د (0)اَكززززززز َد  د ئدوَدداقَ در دْ 

 
يذيمرون  ؿ اًمذيـ ٓوهُ  ،٤موىمرآٟمً  ٤مذا وصٗمٝمؿ شمًٌٞمحً هَ  وم٠مٟمك ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم أن يٙمقنَ  

ومٛمـ سم٤مب أومم  ،٦م إٓ وهؿ يم٤ًممَم ي٠مشمقن اًمٗمريَْم  ا يم٤مٟمقا ٓوإذَ  ..إٓ ىمٚمٞماًل  اهللَ

ّل قمـ  ڤأب هريرة قمـ  ،ٚم٦ماًمٜم٤مومِ   ٤مٍت ُمَ اَل قمَ  لمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ ٚمٛمُ ًمِ  نَّ إِ » :ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

٦ٌَمٌ  ؿْ ٝمُ ٤مُمُ ٕمَ ـمَ وَ  ،٦مٌ ٜمَ ٕمْ ًمَ  ؿْ ٝمُ تُ ٞمَّ حَتِ  :٤مِِبَ  قنَ ومُ رَ ُيٕمْ   َّٓ إِ  ةَ اَل اًمّمَّ  قنَ سمُ رَ ٘مْ  يَ َٓ وَ  ،قٌل ٚمُ همُ  ؿْ ٝمُ تُ ٞمٛمَ ٜمِ همَ وَ  ،هُنْ

ـَ ؼِمِ ٙمْ تَ ًْ ُمُ  ، َدسْمًرآَّ إَ  ةَ اَل اًمّمَّ  قنَ ٠مشمُ  يَ َٓ وَ  ،ْجًراهَ  ظُمُِم٥ٌم  ،قنَ ٗمُ  ُي١مًمَ َٓ وَ  قنَ ٗمُ ٠مًمَ يَ  َٓ  ي

 .(2)ش٤مرِ ٝمَ ٤مًمٜمَّ ُصُخ٥ٌم سمِ  ؾِ ٞمْ ٤مًمٚمَّ سمِ 

ٝمر وًمٙمـ ؾَم  ٤م همٓمٞمط ٟمقم أوومٚمٞمٚمٝمؿ إُمَّ  ،شؾِ ٞمْ ٤مًمٚمَّ سمِ  ٥ٌم ُِم ظُم » :اًمِم٤مهد ُمـ هذا احلدي٨م

ذم  :أي :ٜم٤مومؼٞمؾ ُمُ ؾمٝمر اًمٚمَّ  ٤مُمَ  :ُي٘م٤مل يم٤منَ » :$ىم٤مل ىمت٤مدة  ،طمرم اهلل قمغم ُم٤م

 .(3)شاًمٓم٤مقم٦م اًم٘مٞم٤مم أو

 :ب ـ َّتٚمٗمٝمؿ قمـ إدراك شمٙمٌػمة اإلطمرام ذم اعم٤ًمضمد

 ٤مُمً قْ يَ  لمَ ٕمِ سمَ رْ أَ  ِ هللَِّ غمَّ َص  ـْ ُمَ » :طاهلل  ىم٤مل رؾمقُل  :ىم٤مل ڤسمـ ُم٤مًمؽ  قمـ أٟمس

 ـَ ُمِ  ةٌ اءَ رَ سمَ وَ  ،٤مرِ اًمٜمَّ  ـَ ُمِ  ةٌ اءَ رَ سمَ  :٤منِ شمَ اءَ رَ سمَ  فُ ًمَ  ٧ْم ٌَ يُمتِ  :ومَم إُ  ةَ ػمَ ٌِ ٙمْ اًمتَّ  كُ رِ دْ يُ  ٦مٍ ٤مقمَ  َُجَ ذِم 

 .(4)ش٤مقٗمَ اًمٜمِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: 1991 – 1411شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة اًمٓمٌٕم٦م إومم  ، ًمٚمًٞمد اًمٕمٗم٤مين، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اسمـشره٤ٌمن اًمٚمٞمؾ»( 1)

(1/561.) 

 اٟمٔمر َّترجيف وذح ُمٗمرداشمف: ص...( 2)

 (.1153: )شُمًٜمده»(، واسمـ اجلٕمد ذم 31)ص ش: اًمزهد» اعم٤ٌمرك ذم رواه اسمـ( 3)

 - 2/7ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمتٙمٌػمة إومم: ) ، يمت٤مب أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤مشؾمٜمٜمف»رواه اًمؽمُمذي ذم ( 4)

 (.2/1189ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 9
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 :ج ـ َّتّٚمٗمٝمؿ قمـ صالي اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء

 لمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ ى اعمُ َؾ َقمَ  ةِ اَل اًمّمَّ  ُؾ ٘مَ صمْ أَ » :ىم٤مل طاهلل  أن رؾمقَل  ،شاًمّمحٞمحلم» ومٗمل

 َِم اًمٕمِ  ةُ اَل َص 
ِ
َ اَم ٞمٝمِ ومِ  ٤مُمَ  قنَ ٛمُ ٚمَ ٕمْ يَ  قْ ًمَ وَ  ،رِ جْ اًمٗمَ  ةُ اَل َص وَ  ٤مء َٕ  ٧ُم ٛمْ مَهَ  دْ ٘مَ ًمَ وَ  ،اقً ٌْ طَم  قْ ًمَ ٤م وَ مُهَ قْ شمَ  

 ؿْ ٝمُ ٕمَ ُمَ وَ  ٤ملٍ ضَم رِ ل سمِ ٕمِ ُمَ  ُؼ ٚمِ ٓمَ ٟمْ أَ  ؿَّ صمُ  ،٤مسِ ٤مًمٜمَّ  سمِ كمِّ َّم ٞمُ ومَ  اًل ضُم رَ  رَ ُمُ آَ  ؿَّ صمُ  ،٤ممُ ٘مَ تُ ومَ  ةِ اَل ٤مًمّمَّ سمِ  رَ ُمُ آَ  نْ أَ 

 .(1)ش٤مرِ ٤مًمٜمَّ سمِ  ؿْ قَِّتُ ٞمُ سمُ  ؿْ ٝمِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ُق رِّ طَم ٠مُ ومَ  ةَ اَل اًمّمَّ  ونَ دُ ٝمَ ِْم يَ  َٓ  مٍ قْ  ىمَ مَم إِ  ٥ٍم ٓمَ طَم  ـْ ُمِ  مٌ زَ طمِ 

ام يِمٝمدون سمؾ إٟمَّ  ،ع اهللُمَ  ؿ وٓ ُمٕم٤مُمٚم٦مالص هلَ إظْم  ٓ :أي» :يمثػم وىم٤مل اسمـ

رون ومٞمٝم٤م يُ  الة اًمتل ٓقمـ اًمّمَّ  اٗمقن يمثػمً تخٚمَّ وهلذا يَ  ،ّم٤مٟمٕم٦م٘مٞم٦م هلؿ وُمُ ٤مس شمُ اًمٜمَّ 

 .(2)شٚمساًمٖمَ  اًمّمٌح ذم وىم٧ِم  وصالةِ  ،٦مالة اًمٕمِم٤مء ذم وىم٧م اًمٕمتٛمَ يمَّم  ،٤مهم٤مًمًٌ 

ٌح صالة اًمّمُّ  طاهلل  قل٤م رؾُم سمٜمَ  صغمَّ  :ىم٤مل (3)ڤٕم٥م سمـ يمَ  وقمـ أب

 لْمِ ٤مشمَ هَ  نَّ إِ » :٤ملصمؿ ىمَ  ،الةِمٝمدوا اًمّمَّ ٜم٤موم٘ملم مل يَ ـ اعمُ ٗمر ُمِ ًمٜمَ  ،ش؟نٌ اَل ومُ  دٌ ٤مهِ ؿَم أَ » :٘م٤ملومَ 

َ اَم ٞمٝمِ ومِ  ٤مُمَ  نَ قٛمُ ٚمَ ٕمْ يَ  قْ ًمَ وَ  ،لمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ  اعمُ غَم قمَ  اِت قَ ٚمَ اًمّمَّ  ؾِ ٘مَ صمْ أَ  ـْ ُمِ  لْمِ شمَ اَل اًمّمَّ  َٕ  اقً ٌْ طَم  قْ ًمَ ٤م وَ مُهَ قْ شمَ  

 ،مِ دَّ ٘مَ اعمُ  ػِّ ٤مًمّمَّ سمِ  ؿْ ٙمُ ٞمْ ٚمَ قمَ » :طاهلل  صمؿ ىم٤مل رؾمقل ،ش-حٌْ ٤مء واًمّمُّ َِم ة اًمٕمِ اَل ل َص ٜمِ ٕمْ يَ -

ُ رَ دَ تَ سمْ َٓ  ٞمفِ ومِ  ٤مُمَ  قنَ ٛمُ ٚمَ ٕمْ شمَ  قْ ًمَ وَ  ،٦مِ ٙمَ ئِ اَل اعمَ  ػِّ َص  ُؾ ثْ ُمِ  فُ ٟمَّ ٢مِ ومَ   عَ ُمَ  َؽ شمُ اَل َص » :٤ملىمَ وَ  ،شقهُ مُت

 عَ ُمَ  َؽ شمِ اَل َص  ـْ ك ُمِ يمَ زْ أَ  لْمِ ٚمَ ضُم اًمرَّ  عَ ُمَ  َؽ شمُ اَل َص وَ  ،كَ دَ طْم وَ  َؽ شمِ اَل َص  ـْ ك ُمِ يمَ زْ أَ  ؾِ ضُم اًمرَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مقم٦م، وسمٜمحقه (، يمت٤مب إذان، سم٤مب ومْمؾ اًمٕمِم٤مء ذم ُج1/218ش: )صحٞمحف»رواه اًمٌخ٤مري ذم ( 1)

(، يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة، سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م، واسمـ 452 - 1/451ُمًٚمؿ: )

(، يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م ذم اًمّمالة، سم٤مب ذيمر أصم٘مؾ اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم وَّتقف 2/371) ظمزيٛم٦م:

 اًمٜمٗم٤مق قمغم شم٤مرك ؿمٝمقد اًمٕمِم٤مء واًمّمٌح ذم ُج٤مقم٦م.

 (.627 - 1/626ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 2)

سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري اًمٌخ٤مري أسمق اعمٜمذر ؾمٞمد اًم٘مراء ُمـ أصح٤مب اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م  سمـ يمٕم٥م ق أبه( 3)

 (.1/26ش: )اإلص٤مسم٦م»وؿمٝمد سمدًرا واعمِم٤مهد ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالصملم وىمٞمؾ ىمٌٚمف. اٟمٔمر 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .(1)ش۵  اهللِ مَم إِ  ٥مُّ طَم ق أَ ٝمُ ُثرت ومَ ٤م يمَ ُمَ وَ  ،ؾِ ضُم اًمرَّ 

وقمـ  (3)،قمـ قمٛمقُم٦م ًمف ُمـ إٟمّم٤مر (2)،سمـ أٟمس وذم اًم٤ٌمب قمـ أب قمٛمػم

سمـ  اًمرمحـ وقمٌد (5)،اعمًٞم٥م وقمـ ؾمٕمٞمد اسمـ (4)،٤مُمرومققمً  ڤُمًٕمقد  اسمـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أئٛم٦م  (، يمت٤مب اًمّمالة واًمٚمٗمظ ًمف، وىم٤مل: ىمد طمٙمؿ251 – 1/247ش: )ُمًتدريمف»رواه احل٤ميمؿ ذم ( 1)

سمـ ُيٞمك اًمزهكم وهمػمهؿ هلذا احلدي٨م سم٤مًمّمح٦م،  سمـ اعمديٜمل وحمٛمد سمـ ُمٕملم وقمكم احلدي٨م ُيٞمك

وىم٤مل: فمٝمر سم٠مىم٤مويؾ أئٛم٦م احلدي٨م صح٦م احلدي٨م وأُم٤م اًمِمٞمخ٤من وم٢مهنام مل خيرضم٤مه، وأمحد: 

(، يمت٤مب 115، 2/114) (، واًمٜم٤ًمئل:524، 1/523اًمرزاق: ) (، وقمٌد141 -5/141)

(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ذم 376، 1/375) قم٦م إذا يم٤مٟمقا اصمٜملم، وأسمق داود:اإلُم٤مُم٦م، سم٤مب اجلام

(، يمت٤مب اإلُم٤مم ذم اًمّمالة، سم٤مب ذيمر اًمٌٞم٤من 367، 2/366) ومْمؾ صالة اجلامقم٦م، واسمـ ظمزيٛم٦م:

)ص ش: ُمقارد اًمٔمٛمآن» يمثر ُمـ اًمٕمدد ذم اًمّمالة ُج٤مقم٦م يم٤مٟم٧م اًمّمالة أومْمؾ، واسمـ طم٤ٌمن، أن ُم٤م

 يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب أي اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم أصم٘مؾ، واًمٓمٞم٤مًمز:(، 1/291) (، واًمدارُمل:121

، 2/495ش: )إوؾمط»(، يمت٤مب اًمّمٚمقات، واًمٓمؼماين ذم 1/332(، واسمـ أب ؿمٞم٦ٌم: )75)ص 

سمـ  ( وىم٤مل: مل يروا هذا احلدي٨م قمـ أيقب إٓ وهٞم٥م وٓ قمـ وهٞم٥م إٓ ؾمٕمٞمد، شمٗمرد496

ضم٤مء ذم ومْمؾ  (، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م112، 68، 3/61ش: )ؾمٜمٜمف»ؾمٗمٞم٤من، ا هـ. واًمٌٞمٝم٘مل ذم 

اعمٌم إمم اعمًجد، وسم٤مب آصمٜملم ومام ومقىمٝمام ُج٤مقم٦م، وسم٤مب ومْمؾ اًمّمػ إول، وىمد شمردد إًم٤ٌمين 

 (.1/446ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»شمّمحٞمحف. اٟمٔمر  ذم حتًٞمٜمف أو

اهلل صم٘مف ُمـ اًمراسمٕم٦م ىمٞمؾ يم٤من أيمؼم وًمد  ، ىمٞمؾ اؾمٛمف قمٌدسمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري سمـ أٟمس هق أسمق قمٛمػم( 2)

 (.661)ص ش: اًمت٘مري٥م. »ڤسمـ ُم٤مًمؽ  أٟمس

(، يمت٤مب 1/332(، واسمـ ؿمٞم٦ٌم: )1/529اًمرزاق: ) (، وقمٌد58، 5/57رواه أمحد: )( 3)

ومل أرد أطمًدا روى  سمـ أٟمس، (: ومٞمف أسمق قمٛمػم41، 2/39ش: )اعمجٛمع»اًمّمٚمقات، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 

 سمـ أب وطمِمٞم٦م وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن. أب سمنم ضمٕمٗمر قمٜمف همػم

(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 8/375ش: )احلٚمٞم٦م»(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 11/122ش: )اًمٙمٌػم»رواه اًمٓمؼماين ذم ( 4)

 (: ورضم٤مًمف رضم٤مل صحٞمح.2/41ش: )اعمجٛمع»

 ش.فؾمٜمٜم»سمـ ُمٜمّمقر ذم  (، وم٘مد قمزاه إمم ؾمٕمٞمد1/93ش: )ُمٜمتخ٥م يمٜمز اًمٕمامل ِب٤مُمش اعمًٜمد»اٟمٔمر ( 5)



 

 

244 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 .(2)ُمرؾماًل  (1)طمرُمٚمف

-امقم٦م  اجلَ جر واًمٕمِم٤مء أظمرة ذِم ٝمقد صالي اًمٗمَ ٜم٤موم٘ملم قمـ ؿُم اعمُ  ِػ ويٕمقد ؾم٥ٌم َّتٚمُّ 

ُ إمَم  -واهلل أقمٚمؿ  وسم٤مًمت٤مزم ومال ،ٚمٛم٦م٥ًٌم اًمٔمُّ ٤م اًمِمخص سمَ ٙم٤مد ُيرى ومٞمٝمَ يَ  ام أوىم٤مت ٓ أهنَّ

٥ًٌم اًمًٝمر اعمٗمرط سمِ  أو ،قم قمٜمٝم٤ماًمٜمَّ  ٥ًٌِم وىمد يٙمقن ذًمؽ سمِ  ،ُيٗمت٘مد ذم أهمٚم٥م إطمٞم٤من

٥ًٌم أن سمِ  أو ،٤مئف قمـ صالة اًمٕمِم٤مء٘مٚمف سمٕمد قمَِم سم٥ًٌم صمِ  أو ،ومتْمٞمع صالة اًمٗمجر

واعمٝمؿ َّتٚمػ  ،(3)ٙمقن ًمٖمػم هذاوىمد يَ  ،اًمٜمٝم٤مر صالة اًمٕمِم٤مء شم٠مي وىمد أٟمّمٌٝمؿ قمٛمُؾ 

 ..أو إطمدامه٤م جيٕمٚمف ذم ُمقـمـ إؾم٤مءة اًمٔمـاعمٜم٤موم٘ملم قمـ ه٤مشملم اًمّمالشملم 

ذم صالة اًمٕمِم٤مء وصالة  ضمَؾ ٤م اًمرَّ ٟمَ ٘مدْ ٤م إذا ومَ يمٜمَّ » :ىم٤مل ڤقمٛمر  قمـ اسمـ

 .(4)شاًمٔمـ ٠مٟم٤م سمفِ اًمٗمجر أؾَم 

ّل إن ىمقل   ،شلمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ  اعمُ غَم قمَ  اِت قَ ٚمَ اًمّمَّ  ؾِ ٘مَ صمْ أَ  ـْ ُمِ  لْمِ شمَ اَل اًمّمَّ  لْمِ ٤مشمَ هَ  نَّ إِ » :ط اًمٜمٌَّ

 .ٚمٞمٝمؿ صالي اًمٗمجر واًمٕمِم٤مءه٤م قمَ وأؿمدُّ  ،ٚمٞمٝمؿقمَ  ٦مٌ ٞمع اًمّمٚمقات صم٘مٞمٚمَ َُج  غم أنَّ قمَ  دلُّ ٞمَ ًمَ 

 :ػم طم٤مضم٦م وسمال رضمٕم٦م إًمٞمفًجد اجلامقم٦م سمٕمد أذان ًمٖمَ د ـ اخلروج ُمـ ُمَ 

 (5)اذَ ي هَ دِ جِ ًْ  ُمَ ذِم  اءَ دَ اًمٜمِّ  عُ ٛمَ ًْ يَ  َٓ » :ط اهللِ  ىم٤مل رؾمقل :ىم٤مل ڤقمـ أب هريرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ؾمٜم٦م إؾمٚمٛمل أسمق طمرُمٚم٦م اعمدين، صدوق رسمام أظمٓم٠م ُمـ  سمـ قمٛمرو سمـ طمرُمٚم٦م اًمرمحـ هق: قمٌد( 1)

 (.339)ص ش: اًمت٘مري٥م»اًم٤ًمدؾم٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م. اٟمٔمر 

 (، يمت٤مب اًمّمالة سم٤مب ومرض اجلامقم٦م.3/59ش: )ؾمٜمٜمف»رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ( 2)

 (.1/511) ، ٓسمـ اًمٕمرب:شأطمٙم٤مم اًم٘مرآن»ر اٟمٔم( 3)

(، 371(، 2/371» (، يمت٤مب اًمّمٚمقات، واسمـ ظمزيٛم٦م:1/332ش: )اعمّمٜمػ»أب ؿمٞم٦ٌم ذم  رواه اسمـ( 4)

)ص ش: ُمقارد اًمٔمٛمآن» يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م ذم اًمّمالة سم٤مب ذيمر أصم٘مؾ اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم، واسمـ طم٤ٌمن،

(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب 3/59ش: )ؾمٜمٜمف»ٞمٝم٘مل ذم (، واًم12/271ٌش: )اًمٙمٌػم»(، واًمٓمؼماين ذم 121

 (.2/41ش: )اعمجٛمع»ومرض اجلامقم٦م، وىم٤مل اهلٞمثٛمل: ورضم٤مل اًمٓمؼماين ُمقصم٘مقن. اٟمٔمر 

ؾمٜمـ »وإٟمام شمٕمٛمؿ سمٚمٗمظ )اعمًجد(. اٟمٔمر  طَّتّمص ُمًجد اًمٜمٌَّّل  إطم٤مدي٨م إظمرى ٓ( 5)

 (.1/162ش: )اعمقـم٠م»و (،1/242ش: )ُم٤مضمف اسمـ
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .(1)شٌؼ ٤مومِ ٜمَ  ُمُ َّٓ إِ  فِ ٞمْ ًمَ إِ  عُ ضمِ رْ يَ  َٓ  ؿَّ صمُ  ٦مٍ ٤مضَم  حِلَ َّٓ إِ  فُ ٜمْ ُمِ  ُج رُ خَيْ  ؿَّ صمُ 

وقمـ  ،٤مُمرومققمً  ڤ (3)وأب هريرة (2)سمـ قمٗم٤من وسمٜمحقه قمـ قمثامن

 .(5)٤موُم٘مٓمققمً  (4)اعمًٞم٥م ُمرؾماًل  اسمـ

 ،ٚمٝم٤م قمٚمٞمف٘مَ ُمـ أداء اًمّمالة ًمثِ  ٤مسمً داء ِّترُّ ـ اعمًجد سمٕمد اًمٜمِّ ج ُمِ ٜم٤مومؼ خيرُ اعمُ  ر أنَّ وئمٝمَ 

ج همػم ومٞمخرُ  ،يمر وٟمحقه٤مواًمذِّ  الة واًمدقم٤مءر اعم٤ًمضمد سم٤مًمّمَّ ؽمة اٟمِمٖم٤مل قمامَّ  ومَ ومٞمتحلمَّ 

ف ىمد يراه سمٕمض اعم١مُمٜملم ٤موم٦م إمم أٟمَّ سم٤مإلَو  ،قمٚمٞمؿ سمام ومٕمؾ ام ىمد ارشمٙم٥م واهللُ سمِ  آسمفٍ 

 .حف اهلل شمٕم٤مممٗمَْم ومٞم

ًٌ  ـ اًمتخٚمػ قمـ صالة اجلامقم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م أو ه  :٤مهم٤مًم

ّل  أنَّ  ،ڤسمـ ُم٤مًمؽ  قمـ أٟمس  مَم إِ  ٤مَس ٤م اًمٜمَّ قمَ دَ  اًل ضُم رَ  نَّ أَ  قْ ًمَ » :ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

َ  (7)لمِ ٤مشمَ ُمَ رْ ُمَ  وْ أَ  (6)ٍف قَمرْ   اَل ومَ  ٦مٍ ٤مقمَ  َُجَ ذِم  ةِ اَل اًمّمَّ  هِ ذِ  هَ مَم إِ  نَ قْ قمَ ُيدْ  ؿْ هُ وَ  ،قهُ ٤مسمُ ضَم َٕ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًٓ قمـ أب هريرة همػم شإوؾمط»رواه اًمٓمؼماين ذم ( 1) ، وىم٤مل: شمٗمرد سمف أسمق ُمّمٕم٥م ومل يروه ُمقصق

 (،2/22ش: )َمٛمع اًمٌحريـ»صٗمقان وأب طم٤مزم. وىم٤مل اهلٞمثٛمل: ورضم٤مل رضم٤مل اًمّمحٞمح. اٟمٔمر 

 (.2/5ش: )َمٛمع اًمزوائد»و

جد (، يمت٤مب إذان واًمًٜم٦م ومٞمف، سم٤مب إذا أّذن وأٟم٧م ذم اعم1/242ًش: )ؾمٜمٜمف»ُم٤مضمف ذم  رواه اسمـ( 2)

(، وىم٤مل اًمٌقصػمي: ومٞمف 2/161ش: )اجل٤مُمع اًمّمٖمػم»ومال َّترج. رُمز ًمف اًمًٞمقـمل سم٤محلًـ ذم 

سمـ قمٛمر، وهق ذم  اجل٤ٌمر اهلل وهق وٕمٞمػ ويمذًمؽ قمٌد سمـ قمٌد أب ومروة واؾمٛمف إؾمح٤مق اسمـ

 (.1/259، ًمف: )شُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م»وهمػمه. اٟمٔمر ش صحٞمح ُمًٚمؿ»

ت٤مب اعم٤ًمضمد، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اخلروج ُمـ (، يم454، 1/453ش: )صحٞمحف»رواه ُمًٚمؿ ذم ( 3)

 اعمًجد إذا أذن اعم١مذن.

 (.1/518ش: )ُمّمٜمٗمف»اًمرزاق ذم  رواه قمٌد( 4)

(، يمت٤مب: ىمٍم اًمّمالة ذم اًمًٗمر، سم٤مب اٟمتٔم٤مر اًمّمالة 1/162سمالهًم٤م: )ش اعمقـم٠م»رواه ُم٤مًمؽ ذم ( 5)

 واعمٌم إًمٞمٝم٤م.

 (.3/221ش: )ٝم٤مي٦ماًمٜم»اًمٕمرف: سم٤مًمًٙمقن: اًمٕمٔمؿ إذا أظمذ قمٜمف ُمٕمٔمؿ اًمٚمحؿ. ( 6)

٤مسمؼ: ) اعمرُم٤مة: فمٚمػ اًمِم٤مة، وىمٞمؾ ُم٤م( 7)  (.271، 2/269سملم فمٚمٗمٞمٝم٤م، يريد سمذًمؽ طم٘م٤مرة اًمدقمقة. اٟمٔمر اًم



 

 

246 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 مٍ قْ  ىمَ مَم إِ  ُف ٍَمِ ٟمْ أَ  ؿَّ صمُ  ،٦مٍ ٤مقمَ  َُجَ ذِم  ٤مسِ ٤مًمٜمَّ  سمِ كمِّ َّم يُ  نْ أَ  اًل ضُم رَ  رَ ُمُ آَ  نْ أَ  ٧ُم ٛمْ مَهَ  دْ ٘مَ ًمَ  ،٤مقهَنَ ٠مشمُ يَ 

 ،(2)شٌؼ ٤مومِ ٜمَ  ُمُ َّٓ ٤م إِ ٝمَ ٜمْ قمَ  ُػ ٚمَّ خَ تَ يَ  َٓ  فُ ٟمَّ إِ  ،ا٤مرً ٟمَ  ؿْ ٞمٝمِ ٚمَ قمَ  (1)٤مٝمَ ُمُ ْضِ ٠مُ قا ومَ ٞمٌُ جُيِ  ؿْ ٚمَ ومَ  اءَ دَ قا اًمٜمِّ ٕمُ ٛمِ ؾَم 

طمدي٨م أب  ٤مىمريًٌ  وىمد ُمرَّ  ،داء إٓ اعمٜم٤مومؼـ صالة اجلامقم٦م وإضم٤مسم٦م اًمٜمِّ ػ قمَ يتخٚمَّ  هٙمذا ٓ

 دَ ٤مضمِ ًَ اعمَ  قنَ سمُ رَ ٘مْ  يَ َٓ وَ » :وُمٜمٝم٤م ،سمٕمض قمالُم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وومٞمفِ  ،٤مُمرومققمً  ڤهريرة 

ـِ َُي  :أي ،(3)شارً جْ  هَ َٓ إِ  الة ومٞمٝم٤م ُمع اًمّمَّ  جرون اعم٤ًمضمد واجلقاُمع ويٕمروقن قم

 .ٟٓمِمٖم٤مهلؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م وشم٠مصمػم اًمٜمٗم٤مق اًمِمديد قمٚمٞمٝمؿ -٤مهم٤مًمًٌ -اعمًٚمٛملم 

إٓ  (4)ٝم٤مقمٜمْ  ُػ ٜم٤م وُم٤م يتخٚمَّ أيتُ د رَ ًم٘مَ » :ىم٤مل ڤًٕمقد ُمَ  سمـ اهلل ٌدوقمـ قمَ 

ٌ  ُمٜم٤مومٌؼ  ٘م٤مم ذم لم طمتك يُ ٚمَ ضمؾ ًمُٞمٝم٤مدى سملم رضُم اًمرَّ  إنَّ ٜم٤م وَ وًم٘مد رأيتُ  ،٤مىمفٗمَ ٟمِ  سملمِّ

 ،اعمٜم٤موم٘ملم ذا هق طم٤مُل هَ  ،٤مأيًْم  (6)٤مسمـ ضمٌؾ ٟمحقه ُمقىمقومً  وقمـ ُمٕم٤مذ .(5)شاًمّمػ

 .ٓ يِمٝمدون اخلػم ُمع ُج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ،ؿ اًمٜمٗم٤مقٚمَّ اٟمتٝم٤مء ذم ؾُم  ٤م اسمتداء أوإُمَّ 

 :وُمـ صمؿ أداؤه٤م يمٞمٗمام اشمٗمؼ ،ك يٙم٤مد خيرج وىمتٝم٤مو ـ شم٠مظمػم صالة اًمٕمٍم طمتَّ 

سمـ ُم٤مًمؽ سمٕمد  س٤م قمغم أٟمَ ٚمٜمَ دظَم  :ىم٤مل (7)$اًمرمحـ  سمـ قمٌد قمـ اًمٕمالء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/86أضم اًمٜم٤مر: إذا أوىمده٤م. اًم٤ًمسمؼ: )( 1)

( وىم٤مل: مل يروه قمـ صم٤مسم٧م إٓ مح٤مد، 34، 2/33ش: )َمٛمع اًمٌحريـ»، شإوؾمط»رواه اًمٓمؼماين ذم ( 2)

 ورضم٤مًمف ُمقصم٘مقن.ش إوؾمط»(: رواه اًمٓمؼماين ذم 2/43ش: اعمجٛمع»ل ذم وىم٤مل اهلٞمثٛم

(، وطمًٜمف أمحد ؿم٤ميمر وًمف 62، 1/61ش: )يمِمػ إؾمت٤مر»(، واًمٌزار ذم 2/293رواه أمحد: )( 3)

 .ؿمقاهد وىمد شم٘مدم

 اًمْمٛمػم يٕمقد إمم صالة اجلامقم٦م.( 4)

 اجلامقم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلدى.(، يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة، سم٤مب صالة 1/453رواه ُمًٚمؿ: )( 5)

سمـ راهقيف  (، وم٘مد قمزاء إمم إؾمح٤مق111، 1/111) ، ٓسمـ طمجر:شاعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م»اٟمٔمر ( 6)

 ش.ُمًٜمده»ذم  $

سمـ يٕم٘مقب احلرىمل أسمق ؿمٌؾ اعمدين صدوق رسمام وهؿ ُمـ اخل٤مُم٦ًم ُم٤مت  اًمرمحـ سمـ قمٌد هق اًمٕمالء( 7)

 (.435)ص ش: اًمت٘مري٥م»ئ٦م. ؾمٜم٦م سمْمع وصمالصملم وُم٤م
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 :٤ملذيمره٤م وم٘مَ  الة أوٞمؾ اًمّمَّ  ومرغ ُمـ صالشمف ذيمرٟم٤م شمٕمجِ ومٚمامَّ  ،ٕمٍَم ٤مم يّمكم اًموم٘مَ  ،اًمٔمٝمر

 ةُ اَل َص  َؽ ٚمْ شمِ  ،لمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  ةُ اَل َص  َؽ ٚمْ شمِ  ،لمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  ةُ اَل َص  َؽ ٚمْ شمِ » :ي٘مقل طاهلل  ؾمقلرَ  ٛمٕم٧ُم ؾَم 

 وْ أَ  (1)٤منِ ٓمَ ٞمْ  اًمِمَّ يَن رْ ىمَ  لْمَ سمَ  ٧ْم ٤مٟمَ يمَ وَ  ،ُس ٛمْ اًمِمَّ  ِت رَ ٗمَ ا أْص ذَ ك إِ تَّ طَم  ؿْ هُ دُ طَم أَ  ُس ٚمِ جَيْ  ،لمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ اعمُ 

 .(3)شٞماًل ٚمِ  ىمَ َّٓ ٤م إِ ٞمٝمَ ومِ  اهللَ  ونَ رُ يمُ ذْ يَ  َٓ  ،٤مٕمً سمَ رْ أَ  (2)رَ ٘مَ ٜمَ ومَ  ٤ممَ ىمَ  ٤منِ ٓمَ ٞمْ اًمِمَّ  نِ رْ  ىمَ غَم قمَ 

 ؿْ يمُ ؼِمُ ظْم  أُ َٓ أَ » :طاهلل  ؾمقُل ىم٤مل رَ  :ىم٤مل ڤ (4)سمـ ظَمدي٩م وقمـ راومع

 .(6)ش٤مهَ الَّ َص  ةِ رَ ٘مَ اًمٌَ  (5)ِب يَمَثرْ  ٧ْم ٤مٟمَ ا يمَ ذَ ك إِ تَّ طَم  ٍْمَ اًمٕمَ  رَ ظمِّ ١مَ يُ  نْ أَ  ؟ِؼ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  ةِ اَل َّم سمِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/52ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م»ىمرين اًمِمٞمٓم٤من: أي ٟم٤مطمٞمتل رأؾمف وضم٤مٟمٌٞمف. ( 1)

يٛمٙم٨م ذم صالشمف إٓ ىمدر ووع اًمٖمراب ُمٜم٘م٤مره ومٞمام يريد  ٟمٗمر أرسمًٕم٤م: أي ظمٗمػ اًمًجقد، وأٟمف ٓ( 2)

 (.5/114ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م»أيمٚمف. اٟمٔمر 

اوع اًمّمالة، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب اًمٌٙمػم (، يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمق1/434ش: )صحٞمحف»رواه ُمًٚمؿ ذم ( 3)

(، يمت٤مب سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة سمٕمد اًمّمٌح وسمٕمد 1/221ش: )اعمقـم٠م»سم٤مًمٕمٍم، وُم٤مًمؽ ذم 

(، يمت٤مب اعمقاىمٞم٧م، سم٤مب اًمتِمديد ذم شم٠مظمػم اًمٕمٍم، وأسمق 1/254) اًمٕمٍم، واًمٚمٗمظ ًمف، واًمٜم٤ًمئل:

، 1/311: )(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ذم وىم٧م صالة اًمٕمٍم، واًمؽمُمذي289، 1/288) داود:

ضم٤مء ذم شمٕمجٞمؾ اًمٕمٍم. وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وأمحد:  (، يمت٤مب أسمقاب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م312

(3/112 ،113 ،149 ،185.) 

 (، واسمـ ظمزيٛم٦م:116، 8/115(، )6/367(، وأسمق يٕمكم: )551، 1/549اًمرزاق: ) وقمٌد

(، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ذيمر اًمتٖمٚمٞمظ ذم شم٠مظمػم صالة اًمٕمٍم إمم إصٗمرار 172، 1/171)

ش: ؾمٜمٜمف»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 1/254ش: )ؾمٜمـ»(، واًمدارىمٓمٜمل: ذم 284)ص  اًمِمٛمس، واًمٓمٞم٤مًمز:

 (، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب يمراهٞم٦م شم٠مظمػم اًمٕمٍم.444، 1/443)

أسمق ظمدي٩م، قُمرض قمغم  اهلل أو سمـ قمدي إٟمّم٤مري إود أسمق قمٌد سمـ راومع سمـ ظمٞم٩م هق: راومع( 4)

سمٕمده٤م، ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم  ر وم٤مؾمتّمٖمره، وأضم٤مزه ذم أطمد وؿمٝمد ُم٤ميقم سمدط اًمٜمٌَّّل 

 (.237، 3/236ش: )اإلص٤مسم٦م»ؾم٧م وصمامٟملم ؾمٜم٦م. اٟمٔمر  وهق اسمـ

)صمرب( وهق اًمِمحؿ اًمرىمٞمؼ يٖمِمك اًمٙمرش وإُمٕم٤مء.. وُمٕمٜمك أٟمف شم١مظمر صالة اًمٕمٍم طمتك إذا ( 5)

 (.1/219ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م» شمٗمرىم٧م اًمِمٛمس وظمّم٧م ُمقوًٕم٤م دون ُمقوع قمٜمد اعمٖمٞم٥م. اٟمٔمر

 =سمـ  (، يمت٤مب اًمّمالة، وىم٤مل: أظمرج ُمًٚمؿ طمدي٨م اًمٕمالء1/195ش: )ُمًتدريمف»رواه احل٤ميمؿ ذم ( 6)
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سمٜمقم  جرُ ٤م طمتك يم٤مد أن خَي ٝمَ ىمتِ ٍم ذم والة اًمٕمَ اء َص ٜم٤مومؼ قمـ أدَ ِم٤مهمؾ اعمُ ًم٘مد شمَ  ،ٟمٕمؿ

يمام مل  ،٥ُم ٤مقم٦م يمام جيِ  ي١مده٤م ذم َُج ف ملَ ويالطمظ أٟمَّ  ،٦مَمرد يمًؾ قمـ ـم٤مقمَ  ٛمؾ أوقمَ  أو

ٗمق اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمَ  ٟم٠ًمُل - ص ُمٜمٝم٤مخٚمُّ ريد اًمتَّ ف يُ ويم٠مٟمَّ  ،قعٝم٤م سم٤مـمٛمئٜم٤من وظمُِم ٘مٛمْ يُ 

ـ اًم٘مقل ُمِ  ٔم٤مهرٍ سمِ الص ُمٜمٝم٤م ٥م اخلَ ٚمُ ومٞمٓمْ  ،يراه٤م أصم٘مؾ قمٚمٞمف ُمـ اجلٌؾ فُ ٕٟمَّ  -واًمٕم٤مومٞم٦م

 .(1)يمر إن اىمتّمد٤م جيزيء ومٞمٝم٤م ُمـ اًمذِّ ُمَ  ؾِّ وسم٠مىمَ  ،ٛمؾواًمٕمَ 

 رَج ك خَي ه٤م طمتَّ رُ ٝمق ي١مظمِّ ومَ  ،ٚمقات٤مئر اًمّمَّ ذم ؾَم  طم٤مل اعمٜم٤مومِؼ  -واهلل أقمٚمؿ-وهذا 

 :أي ،(2)شارً سمْ  دَ َّٓ إِ  ةَ اَل اًمّمَّ  قنَ ٠مشمُ  يَ َٓ وَ » :ذيمره وذم احلدي٨م اًمذي ُمرَّ  ،يٙم٤مد ىمتٝم٤م أووَ 

 .ؿم٤مرف اخلروج خيرج أو :أي ،ىمتٝم٤م٤م طمتك ُيدسمر وَ وهَن ي١مدُّ  ٓ

 :ز ـ شمرك صالة اجلٛمٕم٦م

 َث اَل صمَ  كَ رَ شمَ  ـْ ُمَ » :طاهلل  رؾمقل ىم٤مَل  :َ  ىم٤مل ڤسمـ زيد  قمـ أؾم٤مُم٦م

 .(3)شلمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  ـَ ُمِ  ٥َم تِ يمُ  رٍ ذْ قمُ  ػْمِ همَ  ـْ ُمِ  ٤مٍت ٕمَ ُُجُ 

ُيدث قمـ  (5)لٛمِّ قمَ  ٛمٕم٧ُم ؾَم  :ىم٤مل (4)۹اًمرمحـ  سمـ قمٌد وقمـ حمٛمد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحٞمح »(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 253، 1/252اًمرمحـ قمـ أٟمس، ورواه اًمدارىمٓمٜمل: ) قمٌد =

 .٤ًمسمؼاًم ُمًٚمؿدي٨م طم(، وؿم٤مهده ذم 519، 1/518ش: )اجل٤مُمع

 (.1/512) ، ٓسمـ اًمٕمرب:شم اًم٘مرآنأطمٙم٤م»اٟمٔمر ( 1)

 ( وهمػمه، وطمًٜمف أمحد ؿم٤ميمر وًمف ؿمقاهد وىمد شم٘مدم َّترجيف.2/293ش: )ُمًٜمده»رواه أمحد ذم ( 2)

(: وومٞمف ضم٤مسمر اجلٕمٗمل 2/193ش )اعمجٛمع»(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 1/134ش: )اًمٙمٌػم»رواه اًمٓمؼماين ذم ( 3)

(، وًمف ؿمقاهد 2/1158ش: )٤مُمعصحٞمح اجل»وهق وٕمٞمػ قمـ إيمثريـ، وصححف إًم٤ٌمين ذم 

 ؾمت٠مي.

صم٘م٦م، ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع سمـ زرارة إٟمّم٤مري  سمـ أؾمٕمد اًمرمحـ سمـ قمٌد هق حمٛمد( 4)

 (.492)ص : شاًمت٘مري٥م»وقمنميـ وُم٤مئ٦م. 

أسمقه ذم اًمًٜم٦م إومم ُمـ اهلجرة. اٟمٔمر سمـ زرارة إٟمّم٤مري صح٤مب، ُم٤مت  سمـ أؾمٕمد قمٛمف ُيٞمك( 5)

 (.11/335ش: )اإلص٤مسم٦م»



  
251 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

ّل  ْ  أو- ٠مِت يَ  ؿْ ٚمَ ومَ  ٦مِ ٕمَ ٛمُ اجلُ  مَ قْ يَ  اءَ دَ اًمٜمِّ  عَ ٛمِ ؾَم  ـْ ُمَ » :ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ  عَ ٛمِ ؾَم  ؿَّ صمُ  ،-٥ْم جُيِ  مَل

 (1)عَ َ ٌَ ـمَ  ،-٥ْم  جُيِ ملَ  أو- ٠مِت يَ  ؿْ ٚمَ ومَ  اءَ دَ اًمٜمِّ  عَ ٛمِ ؾَم  ؿَّ صمُ  ،-٥ْم جُيِ  ؿْ ٚمَ ومَ  أو- ٠مِت يَ  ؿْ ٚمَ ومَ  اءَ دَ اًمٜمِّ 

 ،(4()3)وٟمحقمه٤م قمـ أب اجلٕمد اًمْمٛمري .(2)شٍؼ ٤مومِ ٜمَ ٥م ُمُ ٚمْ ىمَ  َؾ ٕمِ جُ ومَ  فِ ٌِ ٚمْ  ىمَ غَم قمَ  ۵

ّل وقمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب   .٤مُمرومققمً  ڤ (6)وهمػمهؿ (5)ط اًمٜمٌَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/112ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م»ـمٌع اهلل قمغم ىمٚمٌف: أي ظمتؿ قمٚمٞمف وهمِم٤ّمه وُمٜمٕمف أًمٓم٤مومف. ( 1)

ش: اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م»طمجر ذم  (، وقمزاه اسمـ119، 13/118ش: )ُمًٜمده»رواه أسمق يٕمغم ذم ( 2)

سمـ  ، وىم٤مل اهلٞمثٛمل: اًمراوي ًمف قمـ حمٛمدأب ؿمٞم٦ٌم وُمًدد (، إمم اسمـ174، 173، 1/113)

سمـ ؿمٛمٞمؾ  إسمراهٞمؿ اجلدي واًمٜمي اعمٚمؽ اسمـ اًمرمحـ ؿمٕم٦ٌم، واظمتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمف ومرواه قمٜمف قمٌد قمٌد

اًمرمحـ قمـ قمٛمف، ورواه أسمق إؾمح٤مق اًمٖمزاري قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ  سمـ قمٌد قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ حمٛمد

 (.2/191ش: )عاعمجٛم»اًمرمحـ قمـ أب أورم وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت. اٟمٔمر  سمـ قمٌد حمٛمد

سمـ سمٙمر، ويم٤من قمغم ىمقُمف  قمٛمرو ضمٜم٤مدة أو : صح٤مب اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف وم٘مٞمؾ: أدرع أوأسمق اجلٕمد اًمْمٛمري( 3)

 (.61، 11/61ش: )اإلص٤مسم٦م»ذم وىمٕم٦م اجلٛمؾ. اٟمٔمر  ڤذم هَمزَوة اًمٗمتح، وىمتؾ ُمع قم٤مئِم٦م 

، ك اًمّمالة، سم٤مب اًمتِمديد ذم شؾمٜمٜمف»داود ذم (، وأسمق 425، 3/424ش: )اعمًٜمد»رواه أمحد ذم ( 4)

ضم٤مء ذم شمرك اجلٛمٕم٦م ُمـ همػم قمذر،  (، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ُم٤م2/373) شمرك اجلٛمٕم٦م، واًمؽمُمذي:

(، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ذيمر اًمدًمٞمؾ قمغم أن 3/176ش: )صحٞمحف»وىم٤مل: طمًـ، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم 

(، وواوم٘مف اًمذهٌل، واسمـ 1/292) (، وصححف احل٤ميمؿ:3/175) اًمٓمٌع قمغم اًم٘مٚم٥م، وأسمق يٕمغم:

إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح. اٟمٔمر  ( وىم٤مل إًم٤ٌمين:147، 146، 44)ص ش: ُمقارد اًمٔمٛمآن» طم٤ٌمن،

 (.3/176ش: )ظمزيٛم٦م ُمع إقمٔمٛمل َّترجيف قمغم صحٞمح اسمـ»

سمـ صمقسم٤من اًمٕم٤مُمري اعمدين  اًمرمحـ سمـ قمٌد (، قمـ حمٛمد3/165ش: )اعمّمٜمػ»اًمرزاق ذم  رواه قمٌد( 5)

 ط.(، قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌَّّل 492)ص: شت٘مري٥ماًم»صم٘م٦م ُمـ اًمث٤مًمث٦م، 

، وومٞمف ُج٤مقم٦م مل أضمد ُمـ شمرُجٝمؿ. اٟمٔمر شإوؾمط»، ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين ذم ڤيم٤من قمٛمر ( 6)

، ڤاهلل  سمـ قمٌد (، وضم٤مسمر221، 2/221ش: )َمٛمع اًمٌحريـ»و (،2/193ش: )َمٛمع اًمزوائد»

(، 3/247ش: )ؾمٜمٜمف»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 141، 4/141) (، وأسمق يٕمغم:3/333ش: )ُمًٜمده»رواه أمحد ذم 

ش ؾمٜمٜمف»، رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ڤسمـ اًمٜمٕمامن  يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب اًمتِمديد ذم شمرك اجلٛمٕم٦م، وطم٤مرصم٦م

 (، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب اًمتِمديد ذم شمرك اجلٛمٕم٦م، وهمػمهؿ.3/247أيًْم٤م: )
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٤مدوه ُمـ ٤م اقمتَ ٕمٞم٦م عمَ ٞمٌتٞمج٦م ـمَ وم٠ميمثر ٟمَ  ٤مالصمً ٘ملم قمـ صالة اجلٛمٕم٦م صمَ ٜم٤موماعمُ  َػ ٚمُّ إن ََّت 

ٝمؿ قمٜمٝم٤م ًٚمِ ٕمقد إمم يمَ يَ  وذًمَؽ  ،وشم٠مظمػم سمٕمض اًمّمٚمقات ،امقم٦ماجلَ  ػ قمـ صالةِ خٚمُّ اًمتَّ 

ًَّ ؿ سم٤مًمدُّ وشمِم٤مهمٚمٝمِ  ،ه٤متٝم٤م وومقائدِ ٞمَّ ٝمؿ ٕمهِّ رايمِ وقمدم إدْ  ٤مب ًَ ٕمل وراءه٤م قمغم طمِ ٟمٞم٤م واًم

 .ٙمقن ذًمؽ سم٥ًٌم شمرك اعمدن واًم٘مرى إمم اًم٤ٌمدي٦موىمد ي ،أظمرة وحتّمٞمؾ إضمر

 ُمَّ أُ  كُ اَل هَ » :ي٘مقل طاهلل  ؾمقلرَ  ٕم٧ُم ؾمٛمِ  :ىم٤مل ڤسمـ قم٤مُمر  قمـ قم٘م٦ٌم
ل تِ

 فُ قٟمَ ًمُ وَّ ٠مَ تَ ٞمَ ومَ  نَ آَ رْ اًم٘مُ  قنَ ٛمُ ٚمَّ ٕمَ تَ يَ » :ىم٤مل ؟ٌـواًمٚمَّ  ت٤مُب ٤م اًمٙمِ ُمَ  :ىم٤مًمقا .شـِ ٌَ اًمٚمَّ وَ  ٤مِب تَ  اًمٙمِ ذِم 

 .(2()1)شونَ دُ ٌْ يُ وَ  عِ ٛمَ اجلُ وَ  ٤مِت قمَ اَم اجلَ  قنَ قمُ دَ ٞمَ ومَ  ـَ ٌَ اًمٚمَّ  قنَ ٌُّ ُُيِ وَ  ،فِ يٚمِ ٠موِ شمَ  ػْمِ  همَ غَم قمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

».. ٤مب واًمٚمٌـ هالك أُمتل ذم اًمٙمت»سمـ حمٛمد اًمّمٖمػم قمـ طمدي٨م  ؾمئؾ اًمِمٞمخ اًمديمتقر: وم٤مًمح( 1)

ُي٥م ط اهلل  هق اًمٚمٌـ اعمٕمروف، وطمٌف ًمٞمس سمٛمحذور سمؾ يم٤من رؾمقل -واهلل أقمٚمؿ –وم٘م٤مل: اًمٚمٌـ 

قم٤ٌمس ىم٤مل: دظمٚم٧م ُمع  اًمٚمٌـ ويدقمق ومٞمف: اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ومٞمف وزدٟم٤م ُمٜمف. وذم احلدي٨م قمـ اسمـ

وأٟم٤م قمغم  طاهلل  سمـ اًمقًمٞمد قمغم ُمٞمٛمقٟم٦م ومج٤مءشمٜم٤م سم٢مٟم٤مء ومٞمف ًمٌـ ومنمب رؾمقل أٟم٤م وظم٤مًمدط رؾمقل 

يمٜم٧م أوصمر قمغم  يٛمٞمٜمف وظم٤مًمد قمغم ؿمامًمف وم٘م٤مل زم: اًمنمسم٦م ًمؽ وم٢من ؿمئ٧م آصمرت ِب٤م ظم٤مًمدا؟ وم٘مٚم٧م: ُم٤م

ُمـ أـمٕمٛمف اهلل اًمٓمٕم٤مم ومٚمٞم٘مؾ: اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ومٞمف وأـمٕمٛمٜم٤م ط: »اهلل  ؾم١مرك أطمدا. صمؿ ىم٤مل رؾمقل

ًمٞمس ط: »اهلل  رؾمقل وىم٤مل». ظمػما ُمٜمف، وُمـ ؾم٘م٤مه اهلل ًمٌٜم٤م ومٚمٞم٘مؾ: اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ومٞمف وزدٟم٤م ُمٜمف 

( وىم٤مل: هذا طمدي٨م 3455) رواه اًمؽمُمذي:ش. رء جيزئ ُمٙم٤من اًمٓمٕم٤مم واًمنماب همػم اًمٚمٌـ

(. واعمحذور هق احل٥م اعمتزايد ًمٚمٌـ وُمـ إٟمٕم٤مم ذوات اًمٚمٌـ، 3322طمًـ، واسمـ ُم٤مضمف: )

إمم  وًمذًمؽ يدع اًمًٙمقٟم٦م ذم اعمدن وُي٥م اًم٤ٌمدي٦م ومٞمؽمك اجلٛمع واجلامقم٤مت، وُمٕمٜمك يٌدون خيرضمقن

ُيتٛمقن سم٤مجلٛمع واجلامقم٤مت وشمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وإمم  اًم٤ٌمدي٦م، وأهؾ اًمٌقادي قم٤مدة ٓ

)إن اًم٘مًقة وهمٚمظ اًم٘مٚمقب ذم اًمٗمداديـ قمٜمد أصقل أذٟم٤مب اإلسمؾ( ط: اهلل  ذًمؽ أؿم٤مر رؾمقل

[. وًمذا يم٤من اًمّمح٤مسم٦م يٙمرهقن اًمًٙمقٟم٦م ذم 51، صحٞمح ُمًٚمؿ: 3312]صحٞمح اًمٌخ٤مري: 

إيمقع ذم اًم٤ٌمدي٦م ىم٤مل ًمف احلج٤مج: ارشمددت قمغم  إٓ ًميورة يم٤مشم٘م٤مء اًمٗمتـ، وعم٤م ؾمٙمـ اسمـ اًمٌقادي

أذن زم ذم اًمٌدو، وإٟمام ظمرج ط اهلل  وًمٙمـ رؾمقل إيمقع: ٓ قم٘مٌٞمؽ شمٕمرسم٧م، وم٘م٤مل اسمـ

 .ڤسمـ قمٗم٤من  إيمقع إمم اًمٌدو عم٤م ىمتؾ قمثامن اسمـ

اٟمٔمر ل حم٘م٘مقه: إؾمٜم٤مداه طمًٜم٤من. (، وىم٤م17415سمرىمؿ )ش: ُمًٜمده»رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ( 2)

ِحٞمَح٦م»  (.2778ش: )اًمّمَّ
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 

 املطوب اهثانُ

 ذكسهٍ هلل

٘مٞم٘م٦م ه طمَ ذِ وهَ  ،[142 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ} :٤مممٕمَ ي٘مقل شمَ 

 ،ِم٥م اعمًٜمّدةذيمر اهلل وهؿ اخلُ ـم٦ٌم سمِ ًمًٜم٦م رَ اوح٦م ومٛمتك يم٤من ٕهؾ اًمٜمٗم٤مق أوَ 

 .ي٠مُمرون سم٤معمٜمٙمر ويٜمٝمقن قمـ اعمٕمروف

ثرة يمَ  إنَّ » :ذم اًمٗم٤مئدة اًمث٤مُمٜم٦م واًمًتلم ُمـ ومقائد اًمذيمر ،$اًم٘مٞمؿ  ي٘مقل اسمـ

 ۵ىم٤مل اهلل  ،۵وم٢من اعمٜم٤موم٘ملم ىمٚمٞمٚمق اًمذيمر هلل  ،ـ اًمٜمٗم٤مقُمِ  أُم٤منٌ  ۵ذيمر اهلل 

٤مءؾمقرة ] {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ} :ذم اعمٜم٤موم٘ملم ـ أيمثر  :ٕم٥موىم٤مل يمَ  ،[142 :اًمٜم ُم

 (اعمٜم٤موم٘ملم) قرةتؿ اهلل شمٕم٤ممم ؾُم ظَم  -واهلل أقمٚمؿ-وهلذا  :ـ اًمٜمٗم٤مقُمِ  رَئ سمَ  ۵ذيمر اهلل 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ } :سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 اذيرً حَت  ذًمَؽ  وم٢من ذم ،[9 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ہ ھ ھ ھ ھ ے

ٕمض سمَ  ئَؾ وؾُم  ،قا ذم اًمٜمٗم٤مقٕمُ ومقىمَ  ۵ٗمٚمقا قمـ ذيمر اهلل ٜم٤موم٘ملم اًمذيـ همَ ـ ومتٜم٦م اعمُ ُمِ 

يذيمرون اهلل  ٜم٤موم٘مقن ٓاعمُ  ،َٓ  :ىم٤مل ؟ؿٜم٤موم٘مقن هُ ُمُ  :قمـ اخلقارج ڤ٦م اًمّمح٤مسمَ 

 ،يمره أُم٤من ُمـ اًمٜمٗم٤مقة ذِ ويمثرَ  ،۵يمر اهلل ىمٚم٦م ذِ  ،ٗم٤مقٝمذا ُمـ قمالُم٦م اًمٜمِّ ومَ  ،إٓ ىمٚمٞماًل 

وإٟمام ذًمؽ ًم٘مٚمقب همٗمٚم٧م قمـ ذيمر  ،ٗم٤مقسم٤مًمٜمِّ  اذايمرً  ٤مٚمًٌ ـ أن يٌتكم ىمَ ُمِ  مُ أيمرَ  ۵واهلل 

 .(1)ش۵اهلل 

وهؿ ُمـ ٟمًك  ،واًمذايمرات اوأّٟمك ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم أن يٙمقٟمقا ُمـ اًمذايمريـ اهلل يمثػمً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ  سمـ أيقب سمـ أب سمٙمر ، حمٛمدشاًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م»يٜمٔمر ( 1)

اًم٘م٤مهرة، رىمؿ  –هـ(، حت٘مٞمؼ: ؾمٞمد إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: دار احلدي٨م 751ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اعمتقرم: 

 (.1/111م: ) 1999اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، 
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ٞمٝمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئمئ } :اهلل ومٜم

ل ،[19 :اعمج٤مدًم٦مؾمقرة ] {ىئ يئ جب حب خب مب ېئ ىئ }» :ىم٤مل اًمثٕم٤مًٌم

 .(1)شٗمقؾمٝمؿهمٚم٥م قمغم ٟمُ وَ  ٦مٍ ؿ ُمـ يمؾ ضمٝمَ ٝمُ ٙمَ متٚمَّ  :ُمٕمٜم٤مه ،[19 :ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م] {ىئ

قه إْذ أـم٤مقمُ  :[19 :ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م] {ېئ ىئ ىئ}» :يمثػم وىم٤مل اسمـ

ٌٍمون هدى يُ  ومٝمؿ ٓ ،ؿ همِم٤موة٤مرهٛمٕمٝمؿ وقمغم أسمَّم ؿ وقمغم ؾَم ختؿ اهلل قمغم ىمٚمقِِب ومَ 

 .(2)ش٘مٚمقنقن وٓ يٗم٘مٝمقن وٓ يٕمَ ٕمُ ٓ يًٛمَ وَ 

 ،۵روا اهلل ذيمُ ٞمٓم٤من طمتك أٟم٤ًمهؿ أن يَ ٚمقِبؿ اًمِمَّ اؾمتحقذ قمغم ىمُ » :وىم٤مل

ٛمـ سم٤مب أومم يمر ومَ وإذا ىمٞمؾ هذا ذم اًمذِّ  ،(3)شويمذًمؽ يّمٜمع سمٛمـ اؾمتحقذ قمٚمٞمف

 ،٤مقمتفًمف وازوراره قمـ ـمَ قمتف ومٙمٞمػ يدقمق اهلل ويرضمقه ُمـ يٕمٚمؿ خم٤مدَ  ،قم٤مءاًمدُّ 

يٙمقن  سمؾ وُمٕم٤مداشمف ٕوًمٞم٤مئف ٓ ،وٟم٘مْمف عمٞمث٤مىمف ،وُمقآشمف ٕقمدائف وظمٞم٤مٟمتف ًمٕمٝمده

 .[41 :إقمرافؾمقرة ] {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ} :ذًمؽ

 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/281) ش:شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل»( 1)

 (.1/174ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 2)

 (.8/53اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )( 3)
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 معهم

 

 املطوب اهثاهث

 وقسآن اهلسٍٍهقساءتوٍ 

 ُمقؾمك أِب  دي٨ِم الل طَم ظِم  ريؿ ُمـاًمٙمَ  لم ُمع اًم٘مرآنِ ٜم٤موم٘مِ ٠من اعمُ ىمد ؾمٌؼ إيْم٤مح ؿَم 

 نَ آَ رْ اًم٘مُ  أُ رَ ٘مْ ي يَ اًمذِ  ـِ ١مُمِ اعمُ  ُؾ ثَ ُمَ » :ط اهلل ؾمقلرَ  ىم٤مَل  :ىم٤مل ڤٕمري إؿْم 

َٓ اًمذِ  ـِ ُمِ ١مْ اعمُ  ُؾ ثَ ُمَ وَ  ،٥ٌم ٞمِّ ٤م ـمَ ٝمَ ٛمُ ٕمْ ـمَ وَ  ٥ٌم ٞمِّ ٤م ـمَ ٝمَ ُيُ رِ  (1)،٦مِ ضمَّ رُ شمْ إُ  ؾِ ثَ ٛمَ يمَ   نَ آَ رْ اًم٘مُ  أُ رَ ٘مْ يَ  ي 

 ؾِ ثَ ٛمَ يمَ  نَ آَ رْ اًم٘مُ  أُ رَ ٘مْ ي يَ اًمذِ  ِؼ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  ُؾ ثَ ُمَ وَ  ،قٌ ٚمْ ٤م طُم ٝمَ ٛمُ ٕمْ ـمَ ٤م وَ هَلَ  يَح رِ  ٓ ،ةِ رَ ٛمْ اًمتَّ  ؾِ ثَ ٛمَ يمَ 

َٓ اًمذِ  ِؼ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  ُؾ ثَ ُمَ وَ  ،٤م ُُمرٌّ ٝمَ ٛمُ ٕمْ ـمَ وَ  ٥ٌم ٞمِّ ٤م ـمَ ٝمَ ُيُ رِ  ،٦مِ ٤مٟمَ ُْيَ اًمرَّ   ؾِ ثَ ٛمَ يمَ  نَ آَ رْ اًم٘مُ  أُ رَ ٘مْ يَ  ي 

 .(3)ش٤م ُُمرٌّ ٝمَ ٛمُ ٕمْ ـمَ وَ  يٌح ٤م رِ هَلَ  َس ٞمْ ًمَ  (2)،٦مِ ٚمَ ٔمَ ٜمْ احلَ 

 رِّ ٤مٟم٦م اعمُيَ ٦م سمٓمٕمؿ اًمرَّ ٛمٕمَ ٤مٟم٧م ري٤مء وؾُم ٤م يمَ ؼ عمَّ ٜم٤مومِ اءة اعمُ رَ ؿمٌف ىمِ » :سمٓم٤مل ىم٤مل اسمـ

 .(4)ششمف وصمقاِب٤مراءَ رائل سم٠مضمر ىمِ ٜم٤مومؼ واعمُ ذ اعمُ ٚمتَ يَ  يمام ٓ ،فٚمُ ذ سمف آيمِ يٚمتَ  ي ٓاًمذِ 

ٗمع إمم رشمَ ؼ ٓ شمَ ٜم٤مومِ ٤مضمر واعمُ راءة اًمٗمَ ىمِ  ٤مب أنَّ ذا اًمٌَ ك هَ ُمٕمٜمَ » :وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر

 ،ضمٝمفوَ  ٤م أريد سمفِ امل ُمَ ـ إقمْ ُمِ  ٗمع إًمٞمفِ زيمق قمٜمده ويرشمَ ام يَ وإٟمَّ  ،زيمق قمٜمدهاهلل وٓ شمَ 

رآن ٤مضمر اًمذى ي٘مرأ اًم٘مُ ف ؿمٌف اًمٗمَ رى أٟمَّ أٓ شمَ  ،شمٕم٤ممم إًمٞمفِ  رسم٦مٍ ٦م وىمُ ـ ٟمٞمَّ ويم٤من قمَ 

 ،هحالوة أضمرِ ٗمز سمِ ومل يَ  ،لم مل يٜمتٗمع سمؼميم٦م اًم٘مرآنطمِ  ٥م وـمٕمٛمٝم٤م ُمرٌّ ٝم٤م ـمٞمرُيُ  ،ُي٤مٟم٦مسم٤مًمرَّ 

 ؛ًمؽ اًمٓمٞم٥مؿ ذَ ٚمقِبِ ٚمغ إمم ىمُ وٓ سمَ  ،ٞم٥م طمٚمقىمٝمؿ ُمـ ُمقوع اًمّمقت٤موز اًمٓمِ ؿ جُي ومٚمَ 
ُمع  ،ٕمؿ اًمرُي٤مٟم٦م رم قمقده٤مـمَ  ًتن يمام اؾمتنَّ ٗم٤مق اعمُ ر وهق اًمٜمِّ ؿ ُمُ ٕمؿ ىمٚمقِِب ـمَ  ٕنَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش: شم٤مج اًمٕمروس»إشمرضم٦م: ُجع أشمرج وأشمرضم٤مت وهق وم٤ميمٝم٦م طمٚمقة طم٤مُمْم٦م وهل٤م ومقائد ـمٌٞم٦م. اٟمٔمر ( 1)

(5/437 - 438.) 

 (.11/183ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب»احلٜمٔمٚم٦م: واطمدة احلٜمٔمؾ وهق اًمِمجر اعمر. ( 2)

 ؾمٌؼ َّترجيف وذطمف.( 3)

 (.11/283ٓسمـ سمٓم٤مل يمت٤مب اًمتٕمٌػم: ) ،شذح صحٞمح اًمٌخ٤مري»( 4)
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 و ،فمٝمقر رائحتٝم٤م
ِ
اًمًٝمؿ ُمـ  ُق ـ اًمديـ يمام يٛمرِ ُمِ  ـ يٛمرىمقنَ هؿ اًمذي َه١ُمٓء

 .(1)ش٦مُمٞمَّ اًمرَّ 

يٕمٛمر  اراء هذه اًمتالوة صدرً وَ  رَت وم٤معمٜم٤مومؼ إذا ؾمٛمٕمتف يتٚمق اًم٘مرآن شمّمقَّ 

تٜمٍمف قمٜمد ذًمؽ ؾَم  ،ف٤ًمد قم٘مٞمدشمِ روم٧م طم٤مل وومَ ؽ ًمق شم٠مُمٚم٧م أيمثر قمَ وًمٙمٜمَّ  ،نسم٤مإلياَم 

 .ّرة ظمٌٞمث٦م اًمٓمٕمؿؼم ـمٕمٛمٝم٤م ومُقضمدت ُمُ تُ ٚم٘مٞمف يمام ُيٚم٘مك سم٤مًمتٛمرة إذا اظْم قمٜمف وشمُ 

ُـّ  ،رآنٜم٤مومؼ اًمذي ي٘مرأ اًم٘مُ وإذا يم٤من هذا طم٤مل اعمُ  ي٘مرأ  سم٤معمٜم٤مومؼ اًمذي ٓ ومام اًمٔم

٘مٚمٌف وم٤مؾمد ومَ  ،٨ٌم اًمرائح٦مظُم  -أي وم٤ًمد اًمٕم٘مٞمدة-وم٘مد ُجع إمم ُمرارة اًمٓمٕمؿ  ؟رآناًم٘مُ 

 
ِ
ر دسمُّ قمـ اًمتَّ  ْماًل ومَ  ،ٕمت٘مده ورائحتف وم٤مؾمدة سم٢مقمراوف قمـ يمت٤مب اهلل شمالوةُمُ  سمًقء

 .ر واًمٕمٛمؾواًمت٠مصم

ٚم٦م اًمتل شمٜمٗمر ُمـ ُمٜمٔمره٤م وشمٕم٤مومٝم٤م ف يمٛمثؾ احلٜمٔمَ ٛمثٚمُ ومَ  ،٤مـمـ واًمٔم٤مهراًمٌَ  ومٝمذا دءُ 

ـ اًمٔمٚمامت سمٕمْمٝم٤م ُمِ  ومٝمق ذم سمحر جللٍّ  ،ٌٞم٨مظَم  ـ ُمرارة وـمٕمؿٍ ٤م ُمِ عم٤م ومٞمٝمَ  ،طمتك اإلسمؾ

٤مق واًم٘مرآن ؿم ،(2)[41 :ؾمقرة اًمٜمقر] {ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ} ومقق سمٕمض

قمغم  ج٤مرة أهقنُ احلِ  ٘مُؾ ٟمَ » :(3)اجلقزاء ىم٤مل أسمق ،قمغم ٟمٗمقس اعمٜم٤موم٘ملم وأرواطمٝمؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/556ٓسمـ سمٓم٤مل يمت٤مب اًمتٕمٌػم: ) ،شذح صحٞمح اًمٌخ٤مري»( 1)

 1423، ُمّمٓمٗمك احلٛميص، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٖمزازم، دُمِمؼ اًمٓمٌٕم٦م إومم: شأٟمقار اًم٘مرآن»اٟمٔمر ( 2)

سمـ أمحد يمرزون، اًمٜم٤مذ ُم١مؾم٦ًم اًمٓم٤ٌمقم٦م  ، د. أٟمسششمرشمٞماًل ورشمؾ اًم٘مرآن »(، 92 – 89هـ: ص )

 (.17 – 16هـ: ص ) 1418واًمّمح٤موم٦م واًمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

سمـ  اهلل ، اًمرسمٕمل، اًمٌٍمي، طمدث قمـ قم٤مئِم٦م، واسمـ قم٤ٌمس، وقمٌداهلل، أسمق اجلقزاء سمـ قمٌد هق: أوس( 3)

سمـ  سمـ ُم٤مًمؽ اًمٜمٙمري، وسمديؾ ؿمٝم٥م اًمٕمٓم٤مردي، وقمٛمروسمـ اًمٕم٤مص وهمػمهؿ. وقمٜمف أسمق إ قمٛمرو

ُمٞمنة وهمػمهؿ. يم٤من أطمد اًمٕم٤ٌمد اًمذيـ ىم٤مُمقا قمغم احلج٤مج، وم٘مٞمؾ: إٟمف ىمتؾ يقم اجلامضمؿ ؾمٛمٕمف 

سمـ ُم٤مًمؽ ي٘مقل: ُم٤م ًمٕمٜم٧م ؿمٞمًئ٤م ىمط، وٓ أيمٚم٧م ؿمٞمًئ٤م ُمٚمٕمقًٟم٤م ىمط وٓ آذي٧م أطمًدا ىمط )شمقذم:  قمٛمرو

 (.1/383) ، ٓسمـ طمجر:شِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،4/371ش: )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»هـ(. يٜمٔمر 83
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 .(2()1)شاعمٜم٤مومؼ ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن

وهٜم٤مك إؿم٤مرة إمم سمٕمض آي٤مت ضم٤مءت ؾمٞم٤مىم٤مِّت٤م ُمِمٕمرة أن ُم٘مّمقده٤م اعمٜم٤موم٘ملم 

 ِ  ،[24 :حمٛمدؾمقرة ] {ک گ گ گ گ ڳ ڳ} :شمٕم٤ممم فِ يمٛمثؾ ىمقًم

 {ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  } :ف ؾمٌح٤مٟمفوىمقًم
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ} :۵ فًمقىمو ،[124 :٦مسمقتًما ةرقؾم]

 نإو ٦مورٕمُمُ  ؿَِب قٚمىم نإ ،[127 :٦مسمقتًما ةرقؾم] {ڻڻ ڻ ڻ ں ں

 .فسم ؾٛمٕمًماو هرسمدشم ـقم ؽٞمه٤مٟم ،لطمقًما عامؾم ـقم ةرسمِ دُمُ  ؿٝمطَم اورأ

ـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  :[127 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {گ ڳ ڳ ڳ} :ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل قم

قل اعمٜم٤موم٘ملم هذا ىمَ » :اجلقزي ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ..(3)شاعمراد اعمٜم٤موم٘مقنٚم٦م وَ ِص  (٤مُمَ )»

   .(4)شسمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض اؾمتٝمزاًء سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم

 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( يمت٤مب اًمزهد، 14/44)و (، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن،11/553ش: )ُمّمٜمٗمف»أب ؿمٞم٦ٌم ذم  رواه اسمـ( 1)

 (.3/81ش: )احلٚمٞم٦م»وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 

(، 116 – 111اًمرمحـ اًم٘مّم٤مص ُمـ )ص  هذا اعمٌح٨م يمٜم٧م قم٤مًم٦م ومٞمف قمغم رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ قمٌد( 2)

 زاء.ومجزاه اهلل قمٜمل ظمػم اجل

 (.8/189) ش:شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 3)

 (.3/518ش: )زاد اعمًػم»( 4)



 

 

256 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 

 املطوب اهسابع

 صدقتوٍ

وم٢من  ، ؾمٌٞمؾ اهللع ذِم ؼمُّ قا ًمٚمتَّ ُدقمُ  خٚمٝمؿ إذا ُم٤مؿ سمُ ٕم٤مفمَ ٤مس ويتَ ؾ اًمٜمَّ خَ ـ أسمْ ن ُمِ اعمٜم٤موم٘مق

 ٗمَ اوٓمروا إمم إٟمْ 
ٍ
    } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،٤مءً وؾمٛمٕم٦موريَ  ٤مومٙمرهً  ٤مق رء

 .[54 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {      

ٛمز اًمٚمَّ  ٤مًمٞم٥َم ٤مرؾمقا أؾمقأ أؾَم سمؾ ُمَ  ،ًمؽذؿ ايمتٗمقا سمِ َُي وًمٞمتٝمؿ إْذ سمخٚمق وىمٌْمقا أيدِ 

 .ٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل٥م ذم اإلٟمْ همَّ رَ  ؼ أوٗمَ يؾ عمـ أٟمْ ذِ ٛمز واًمتخْ واًمٖمَ 

 } :ٛمؾ٦م ذم اًمٕمَ ٓ مهَّ وَ  ،ٞمحْصٌد صحِ ؿ َق َٞمس هلُ ًمَ  :َأْي » :$يمثػم  ىم٤مل اسمـ

٤مدق اعمّمدوق  اًمّمَّ د أظمؼَم وىمَ  ،[54 :ؾمقرة اًمتقسم٦م] {  } ،ٟمََٗمَ٘م٦مً  ،{

َ تَّ طَم  ؾُّ ٛمَ يَ  َٓ  اهللَ  نَّ إِ » :ط ومٚمٝمذا ٓ  ،(2)ش٤مًٌ ٞمِّ  ـمَ َّٓ إَ  ُؾ ٌَ ٘مْ يَ  َٓ  ٥ٌم ٞمِّ ـمَ  اهللَ  نَّ إِ »و ،(1)شقاٚمُّ ك مَت

 يت٘مٌؾ اهلل ُمـ 
ِ
َٓ قَمَٛماًل ٕٟمَّ ٟمَ  َه١ُمٓء  .(3)ت٘ملمام يت٘مٌؾ ُمـ اعمف إٟمَّ ٗم٘م٦ًم َو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأظمرضمف 43أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب أطم٥م اًمديـ إمم اهلل أدوُمف، طمدي٨م رىمؿ: )( 1)

(، وأظمرضمف 1151يٙمره ُمـ اًمتِمديد ذم اًمٕم٤ٌمدة، طمدي٨م رىمؿ: ) أيًْم٤م، يمت٤مب اًمتٝمجد، سم٤مب ُم٤م

( وأظمرضمف أيًْم٤م، يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس، 1971ؿمٕم٤ٌمن، طمدي٨م رىمؿ: )أيًْم٤م، يمت٤مب اًمّمقم، سم٤مب صقم 

(، وأظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب صالة 5861سم٤مب اجلٚمقس قمغم احلّمػم وٟمحقه، طمدي٨م رىمؿ: )

(، وسم٤مب أُمر ُمـ ٟمٕمس ذم صالشمف 215اعم٤ًمومريـ، سم٤مب ومْمٞمٚم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدائؿ، طمدي٨م رىمؿ: )

أظمرضمف أيًْم٤م، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم، ( و221اًمذيمر سم٠من يرىمد، طمدي٨م رىمؿ: ) اؾمتٕمجؿ قمٚمٞمف اًم٘مرآن أو أو

 (.177ذم همػم رُمْم٤من، طمدي٨م رىمؿ، )ط سم٤مب صٞم٤مم اًمٜمٌَّّل 

(، وأظمرضمف 65أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب ىمٌقل اًمّمدىم٦م ُمـ اًمٙم٥ًم اًمٓمٞم٥م، طمدي٨م رىمؿ: )( 2)

(، وأظمرضمف اًمدارُمل، يمت٤مب 2989اًمؽمُمذي، يمت٤مب اًمتٗمًػم، سم٤مب )وُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة( طمدي٨م رىمؿ: )

 (.2/328ش: )اعمًٜمد»( وأظمرضمف أمحد ذم 2717ذم أيمؾ اًمٓمٞم٥م، طمدي٨م رىمؿ: ) اًمرىم٤مق، سم٤مب

 (.2/399ش: )شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ»( 3)
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 ٤مرُمً ٗم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل همُ ٕمدون اًمٜمَّ ؿ يَ ٕهنَّ  ،٤ميٜمٗم٘مقن إٓ ري٤مًء وٟمٗم٤مىمً  وهؿ ٓ

ؾمقرة ] {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ} :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وظم٤ًمرة

 وم ،[98 :اًمتقسم٦م
ِ
 ومال يت٘مٌؾ اهلُل ،ي٤مء واًمًٛمٕم٦مـ إٟمٗم٤مىمٝمؿ اًمرِّ ُمِ  ٘مقا يم٤من اًم٘مّمدُ ٗمَ إذا أٟمْ  َٝم١ُمٓء

ىم٤مل  ،ومٌئس اًم٘مريـ وظمٚمٞماًل  ٤موص٤مطمًٌ  ٤مؿ ىمد اَّتذوا اًمِمٞمٓم٤من ىمريٜمً ٕهنَّ  :ؿ٘م٤مُِّت ٜمٝمؿ ٟمٗمُمِ 

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ    } :شمٕم٤ممم

 ل٤مىم» :لٌـمر٘مًما ل٤مىم ،[38 :ء٤مًٜمًما ةرقؾم] {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

   .(1)شق٤مٗمٜمًما ـُم ء٤مئرًماو ،{ٻ ٻ} :مم٤مٕمشم فًمق٘مًم لم٘موم٤مٜمعما ذِم  ٧ْم ًمزٟمَ  :رقٝمٛمجلا

 و» :ىم٤مل اًمِمقيم٤مين
ِ
د اًمري٤مء رَّ عمجَ  ،ٝم٤مٕمِ قاهلؿ ذم همػم ُمقاِو أُمْ  ـمقا سمٌذلِ رَ أومْ  َه١ُمٓء

تٓم٤مول قمغم همػمه ويَ  ،٤مس سم٠مٟمف يمريؿ يٗمٕمٚمف ُمـ يريد أن يت٤ًمُمع اًمٜمَّ يماَم  ،واًمًٛمٕم٦م

ٕمقد قمٚمٞمف سم٤مًمير ًمذي يَ ؿ إمم هذا اإلٟمٗم٤مق اُمع ُم٤م َو  ،٠مٟمٗمف قمٚمٞمفويِمٛمخ سمِ  ،ذًمؽسمِ 

 .(2)شُمـ قمدم اإليامن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر

الق الق اإليامن وأظْم أظَم  :الُق إظْم  ذا شمتحددُ وهٙمَ » :$ىم٤مل ؾمٞمد ىمٓم٥م 

 ،ق اإليامن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمرٞم٥م هُ ٚمؼ اًمٓمَّ واخلُ  غم اًمٕمٛمؾ اًمٓمٞم٥موم٤مًم٤ٌمقم٨م قمَ  ،ٗمراًمٙمُ 

ٜمتٔمر ص٤مطمٌف ضمزاء ُمـ يَ  ٓ قم٨م رومٞمعٌ سم٤م قَ ومٝمُ  ،٤مء اهلل وضمزاء أظمرة رَو ع إمَم ٓمٚمُّ واًمتَّ 

 ،ل وضمٝمفٖمِ يٌتَ  وم٢مذا مل يٙمـ هٜم٤مك إيامن سم٢مًمفٍ  !٤مس٤مه اسمتداء ُمـ قمرف اًمٜمَّ تٚم٘مَّ وٓ يَ  ،اًمٜم٤مس

ٞمقم آظمر يتؿ سمِ  وإذا مل يٙمـ هٜم٤مك اقمت٘م٤مدٌ  ، رو٤مهذِم  قاقم٨م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرهم٦ٌمِ سمَ  دُ وشمتحدَّ 

َ  ،زاءاجلَ  ومٞمفِ  وهذه  ،ة ُمـ قمرف اًمٜم٤مسدَّ ٦م اعمًتٛمَ وٞمٞمؾ اًم٘مٞمؿ إرْ اًمٜم٤مس إمم ٟمَ  ف هؿُّ ادمَّ

٤مسم٧م ذم صمَ  قمـ أن يٙمقن هل٤م و٤مسمطٌ  ْماًل ومَ  ،اطمد ذم رىمٕم٦م واطمدةوَ  ٤مسمط هل٤م ذم ضمٞمؾٍ َو  ٓ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/193) ش:شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 1)

هـ(، 1251اهلل اًمِمقيم٤مين اًمٞمٛمٜمل )اعمتقرم:  سمـ قمٌد سمـ حمٛمد سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: حمٛمدشومتح اًم٘مدير»( 2)

 (1/538)هـ:  1414 -دُمِمؼ، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم  -اًمٓمٞم٥م  اًمٜم٤مذ: دار اسمـ يمثػم، دار اًمٙمٚمؿ
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ح ويم٤من هٜم٤مك اًمت٠مرضُم  ،ٛمؾِ قاقمثٝمؿ ًمٚمٕمَ ٧م هذه هل سمَ ويم٤مٟمَ  !وذم يمؾ ُمٙم٤من يمؾ زُم٤منٍ 

٤م شمٚمؽ ويم٤من ُمٕمٝمَ  ،شمث٧ٌم قمغم طم٤ملٍ  ٤مس وىمٞمٛمٝمؿ اًمتل ٓقاء اًمٜمَّ أهْ  ًتٛمر يمت٠مرضمِح اعمُ 

اًمتجرد  ٤مس ٓواًمٌخؾ واًمتٌخٞمؾ وُمراءاة اًمٜمَّ  ،٦م ُمـ اًمٗمخر واخلٞمالءُمٞمٛمَ اًمّمٗم٤مت اًمذَّ 

 .(1)شواإلظمالص

٠مشمقهن٤م يَ  ٓ ،الوة ىمرآن٦م وشمِ هذه سمٕمض قم٤ٌمدات اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ صالة وذيمر وصدىمَ 

٤م سمقاـمٜمٝمؿ ومٙمٗمر أُمَّ  ،قمّمٛم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ وٓ يٗمٕمٚمقهن٤م إن ومٕمٚمقا إٓ ،٤ميمرهً  إٓ

 .ًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللساح وا
 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/661ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن»( 1)
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 املبخح الضادظ

 :وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م

 املطوب األًي

 عداء اهلٌن هوٌنافقني

ف إمم اهلل ضمِّ ؾمامواشمف ُمتقوَ  اُمف وأروفِ رَ وأضْم  ٤مئٜم٤مشمفِ ويمَ  اليمف٤ًمئر أُمْ إن هذا اًمٙمقن سمِ 

٧م ٘مَّ إٓ سمٕمض ُمـ طَم  ،هرِ ٓمٞمع ُٕمْ ًمٕمٔمٛمتف ؾمٌح٤مٟمف ُمُ  ف وظم٤مؿمعٌ ًمَ  عٌ سم٤مًمٕم٤ٌمدة وظم٤مِو 

ػم ُج٤مدات خٚمقىم٤مت ُمـ ُج٤مدات وهمَ ذه اعمَ هَ  وقمٚمٞمف وم٢منَّ  ،٘مٚملمالًم٦م ُمـ اًمثَّ ٚمٞمف اًمْمَّ قمَ 

ٕمٔمٛمٝم٤م ضمٜمد ُمـ ضمٜمقد ومٝمل يمذًمؽ ذم ُمُ  ،٤مًمٕمٌقدي٦مسمِ  ام هل ظم٤موٕم٦م هللِيمَ  ،٦م٦م وؾمٗمٚمٞمَّ قيَّ قمٚم

٤مرب اهلل ـ طَم ومٝمل قمدوة عمِ  ،ِم٤مءُ ِب٤م ُمـ يَ  ه ويٕمذُب ـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمدِ  ِب٤م ُمَ يٜمٍُم  ،اهللِ

ًَّ ٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة ورؾُم  راد واجلَ  َؼ يح واًمّمقاقمِ جر واًمرِّ واحلَ  اٟمٔمر اًمٌحرَ  ،المواًم

وىمٌؾ ذًمؽ  ،ايملم وإوسمئ٦مٓزل واًمؼَم م واًمٓمػم واًمزَّ واًمْمٗم٤مدع واًمدَّ  َؾ ٛمَّ واًم٘مُ 

 وأٟم٤مسٍ  ؿٍ ر ُمـ أُمُ ب اهلل وأهٚمؽ ودُمَّ ذَّ يمؿ قمَ  ،وؾمالُمف ٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهللِ اعمالئٙم٦م قمَ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې } :قمٚمٞمٜم٤م ُمٜمٝمؿ يمثػمٜم٤م سمٕمْمٝمؿ وظمٗمل ٛمْ سمٛمثؾ هذا اجلٜمد اًمذيـ قمٚمِ 

 .[31 :اعمدصمرؾمقرة ] {ې ې ې ى ى

ًَ خٚمقىم٤مت عمـ يَ ٤م يدل قمغم قمداوة هذه اعمَ وِمَّ  ٚمؽ وُُي  ٤مدِ ًٕمك ذم إرض سم٤مًمٗم

 :يكم احلرث واًمٜمًؾ ُم٤م
 ،شفُ ٜمْ ُمِ  اٌح ؽَمَ ًْ ُمُ  وْ أَ  يُح ؽَمِ ًْ ُمُ » :قمٜمدُم٤م ُمرت قمٚمٞمف ضمٜم٤مزة ۴ىم٤مل  -

 ـَ ُمِ ١مْ اعمُ  دَ ٌْ اًمٕمَ  نَّ إِ » :ىم٤مل ؟فُ اح ُمٜمْ ًؽَم ُم٤م اعمُ يح وَ ًؽمِ اعمُ  ٤مُمَ  ،اهلل ٤م رؾمقليَ  :٘م٤مًمقاومَ 

 فُ ٜمْ ُمِ  يُح ؽَمِ ًْ يَ  رُ ٤مضمِ اًمٗمَ  دُ ٌْ اًمٕمَ وَ  ،٤ممَم ٕمَ شمَ  اهللِ ٦مِ مْحَ  رَ مَم ٤م إِ اهَ ذَ أَ ٤م وَ ٞمَ ٟمْ اًمدُّ  ٥ِم َّم ٟمَ  ـْ ُمِ  يُح ؽَمِ ًْ يَ 

رُمٝم٤م اعمٓمر ف سمٛمٕم٤مصٞمف وآصم٤مُمف طَم وراطمتٝم٤م ُمٜمف ٕٟمَّ  ،شابُّ وَ اًمدَّ وَ  رُ جَ اًمِمَّ وَ  دُ اَل اًمٌِ وَ  ٤مدُ ٌَ اًمٕمِ 
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 .واًمٕمِم٥م واًمؼميم٤مت ومٝمل شمٕم٤مديف ومت٘متف

﯀  } :ىم٤مل شمٕم٤ممم - ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸

 يٙم٤مدُ  :أي» :$يمثػم  ىم٤مل اسمـ ،[91-91 :ُمريؿؾمقرة ] {     ﯁

ًٓ  ًمٚمربِّ  ٤مإقمٔم٤مُمً  :سمٜمل آدم رةجَ ومَ ٤مًم٦م ُمـ ٘مَ قمٝمـ هذه اعمَ اَم ٙمقن ذًمؽ ُمـ ؾَم يَ   ،وإضمال

َـّ  ٤مٌت قمَ خَم  ٕهن ًَ ف وٓ ًمَ  ذيَؽ  ف ٓوأٟمَّ  ،قإًمف إٓ هُ  ف ٓوأٟمَّ  ،غم شمقطمٞمدهٚمقىم٤مت َوُُم١َمؾمَّ

 :{﮼ ﮽} :وىم٤مل قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم ،(1)شوٓ وًمد ًمف وٓ ص٤مطم٦ٌم ًمف ،ٔمػمٟمَ 

   .(2)ش۵هلل  ٤مهمْمًٌ »

٤مر ىمد ىمرأ جَّ سمٜمل اًمٜمَّ  ضمؾ ُمـ٤م رَ ٜمَّ ٤من ُمِ يمَ » :ىم٤مَل  ڤسمـ ُم٤مًمؽ  قمـ أٟمس -

٠مهؾ سمِ  َؼ طمتك حلَ  ٤مٚمؼ ه٤مرسمً ٓمَ وم٤مٟمْ  ،طاهلل   رؾمقلإمَم  ٥ُم ٘مرة وآل قمٛمران ويم٤من يٙمتُ اًمٌَ 

ّمؿ ومام ًم٨ٌم أن ىمَ  ،قا سمفِ ٌُ وم٠مقمجِ  ،دحٛمَّ ٥م عمِ هذا يٙمتُ  :٤مًمقاقه وىمَ ٕمُ ومرومَ  :ىم٤مل ،اًمٙمت٤مب

صمؿ قم٤مدوا  ،ضمٝمٝم٤مغم وَ ٟمٌذشمف قمَ  دىمَ  وم٠مصٌح٧م إرُض  ،روا ومقاروهحٗمَ ومَ  ،٘مف ومٞمٝمؿاهلل قمٜمُ 

قم٤مدوا ومحٗمروا ًمف  ؿَّ صمُ  ،قمغم وضمٝمٝم٤م (3)فٌذشمُ د ٟمَ قاروه وم٠مصٌح٧م إرض ىمَ ٗمروا ًمف ومَ ومحَ 

 .(4)شومقاروه وم٠مصٌح٧م إرض ىمد ٟمٌذشمف قمغم وضمٝمٝم٤م ومؽميمقه ُمٜمٌقذا

٦م ه٤مضم٧م ريح ديٜمَ  يم٤من ىمرب اعمَ ومٚمامَّ  ،م ُمـ ؾمٗمرىمدِ  طاهلل  أن رؾمقل» :وقمـ ضم٤مسمر

 :ىم٤مل طاهلل  ؾمقلرَ  أنَّ  -ضم٤مسمر :أي-ايم٥م ومزقمؿ اًمرَّ  (5)شمدومـشمٙم٤مد أن  ةُ ؿمديدَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/261ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)

 (.5/261اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: )( 2)

 ٟمٌذشمف: أي ـمرطمتف.( 3)

 (، يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ، ومل يذيمر ًمف سم٤مسًم٤م.2781رواه ُمًٚمؿ: سمرىمؿ )( 4)

، يمذا اًمرواي٦م ومٞمف رم ُجٞمع شه٤مضم٧م ريح ؿمديدة شمٙم٤مد أن شمدومـ اًمرايم٥م»يض قمٞم٤مض: وىمقًمف: ىم٤مل اًم٘م٤م( 5)

سم٤مًم٘م٤مف، أى شمّمٌف وشمٚم٘مٞمف. واًمدومؼ: اًمّم٥م. »شمدومؼ »ٟمًخ ُمًٚمؿ سم٤مًمٜمقن. ىم٤مل سمٕمض اعمت٘مٜملم: ًمٕمٚمف 

 =وهذا شمٙمٚمػ رم اًمتٗمًػم ُمع شمٗمًػم اًمرواي٦م، واًمرواي٦م صحٞمح٦م اعمٕمٜمك. ويمذا ذيمرمه٤م اسمـ أسمك ؿمٞم٦ٌم رم 
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 دْ ىمَ  لمَ ٘مِ ٜم٤مومِ ـ اعمُ ُمِ  ٞمؿٌ ٔمِ قمَ  ٌؼ ٤مومِ ٜمَ ا ُمُ ذَ ٢مِ ومَ  ٦مَ يٜمَ دِ اعمَ  مَ دِ  ىمَ امَّ ٚمَ ومَ  ،شٍؼ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  ِت قْ عمَِ  يُح اًمرِّ  هِ ذِ هَ  ٧ْم ثَ ٕمِ سمُ »

أي قم٘مقسم٦م ًمف وقمالُم٦م عمقشمف وراطم٦م  :ًمريح عمقت ُمٜم٤مومؼوسمٕم٨م هذه ا ،(1)ش٤مَت ُمَ 

 .ًمٚمٌالد واًمٕم٤ٌمد ُمٜمف

٤مث هذا ثَ ك اهلل اًمري٤مح واًمٕمقاصػ ٓضمتِ ٞمػ طمرَّ ؽ اهلل يمَ مِح وم٤مٟمٔمر ي٤م رَ  :ىمٚم٧ُم 

طمتك ُأُمرت اًمريح واًمٕمقاصػ أن  ،ٓمقرشمفوظُم  قمغم ؿم١مم اًمٜمٗم٤مِق  وهذا يدلُّ  ،اعمٜم٤مومؼ

 .[31 :اعمدصمرؾمقرة ] {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ} ِّت٥م ٕظمذ اعمٜم٤مومؼ

سم٠من احلجر واًمِمجر  طؾمقل ؼم اًمرَّ أمل خُي  ،وٓ قمجٞم٥م وهذا إُمر ًمٞمس سمٖمري٥ٍم 

 ٤مَل ٕمَ تَ  ومَ ٌمٗمٚمْ ظَم  يٌّ قدِ ا َُيُ ذَ هَ  اهللِ دَ ٌْ ٤م قمَ يَ  ؿَ ٚمِ ًْ ٤م ُمُ يَ » :يٜمٓم٘م٤من ذم آظمر اًمزُم٤من ي٘مقٓن

 .(2)شقدِ ٝمُ اًمٞمَ  رِ جَ ؿَم  ـْ ُمِ  فُ ٟمَّ ٢مِ ومَ  دَ ىمَ رْ  اًمٖمَ َّٓ إِ  فُ ٚمْ تُ ٤مىمْ ومْ 

سمـ اخلٓم٤مب  وم٘مد روى قمٛمر ،سمٜمل آدم ك هالك قمّم٤مةويتٛمٜمَّ  رُ طمتك اًمٌحر يتٛمٕمَّ  -

ّل قمـ  ڤ ٤م ٞمٝمَ ومِ  ُف ُينْمِ  رُ حْ اًمٌَ  وَ َّٓ إِ  ٦مً ٚمَ ٞمْ ًمَ  َس ٞمْ ًمَ  :٤ممَم ٕمَ شمَ  اهلُل ٤مَل ىمَ » :ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

ٌح٤من ومٞم٤م ؾُم  .(3)ش۵ اهللُ  فُ ُٙمٗمُّ ٞمَ ومَ  ؿْ ٝمِ ٞمْ ٚمَ قمَ  َح ِْم تَ ٜمْ يَ  نْ  أَ ٤ممَم ٕمَ شمَ  اهللَ نُ ٠مذِ تَ ًْ يَ  اٍت رَّ ُمَ  َث اَل صمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمف يمام ىم٤مل ُمًٚمؿ، ويٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م: شمذه٥م سمف وشمٖمٞمٌف قمـ اًمٜم٤مس ًم٘مقِّت٤م، وُمٜمف ىمقًمف: ٟم٤مىم٦م دومقن: إذا يمت٤م =

ذح صحٞمح ُمًٚمؿ »يم٤من شمٖمٞم٥م قمـ إيمؾ، وقمٌد دومقن: إذا يم٤من يتٖمٞم٥م قمـ اعمٍم وي٠مسمؼ ومٞمف. يٜمٔمر 

سـم  سمـ قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك ، اعم١مًمػ: قمٞم٤مضشًمٚم٘م٤مى قمٞم٤مض اعمًٛمك إيمامل اعُمْٕمٚمِِؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ

هـ(، اعمح٘مؼ: اًمديمتقر ُْيَٞمك إؾِْماَمقِمٞمؾ، اًمٜم٤مذ: 544ٛمرون اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل، أسمق اًمٗمْمؾ )اعمتقرم: قم

 م 1998 -هـ  1419دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 (.2782أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ، سم٤مب: ح )( 1)

(، ذم يمت٤مب ٤2922مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ىمت٤مل اًمٞمٝمقد، وُمًٚمؿ: سمرىمؿ )(، يمت6/75) رواه اًمٌخ٤مري:( 2)

 اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م.

(، وىم٤مل حم٘م٘مقه: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م اًمِمٞمخ اًمذي 313سمرىمؿ )ش: ُمًٜمده»رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ( 3)

 سمـ طمقؿم٥م وأسمق ص٤مًمح ُمقمم قمٛمر َمٝمقل أيًْم٤م. روى قمٜمف اًمٕمقام
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 ،ٗمًديـ ذم إرضِ حر قمٌقدي٦م اهلل ذم قمداوشمف ًمٚمٛمُ ٘مؼ هذا اًمٌحر ويمؾ سمَ ُُي  اهلل يمٞمَػ 

٤م ورؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ ٤م قمت٧م قمـ أُمر رِبِّ وومٞمْم٤مٟم٤مت عمَّ  ٤مهمرىمً  ٤موىمد أهٚمؽ اهلل سم٤معم٤مء أِمً 

 .اًمّمالة واًمًالم

ىم٤مل  ،{ھ ے} :وهذا هق أطمد إىمقال اعمقضمقدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ٙمٗمقف قمـ إرض ًمئال يٖمٛمره٤م قر واعمٛمٜمقع اعمَ ًجُ سم٤معمَ  اعمرادُ  :وم٘مٞمؾ» :يمثػم اسمـ

 .(1)شومُٞمٗمرق أهٚمٝم٤م

ڇ ڍ } :وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،صػ اهلل اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مإلوم٤ًمد ذم إرضِ ىمد وَ  -

ؾمقرة ] {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک

 ،ي٤م حمٛمد َؽ أدسمر وذه٥م قمٜمْ  :أي ،{ڇ ڍ}» :ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ،[215 :اًمٌ٘مرة

ٕمؾ ومَ  ٤مإذا يم٤من واًمٞمً  :أي ؛إٟمف سمٛمٕمٜمك اًمقٓي٦م :وىمٞمؾ ،وهمْم٥م ف سمٛمٕمٜمك وؾَّ إٟمَّ  :ٞمؾوىمِ 

ًُّ  ُم٤م  .(2)شقء ُمـ اًمٗم٤ًمد ذم إرضيٗمٕمٚمف وٓة اًم

يمالُمف  ،ٕمٚمفذا ومِ وهَ  ،ومذًمؽ ىمقًمف ،إومٕم٤مل ءُ اعم٘م٤مل َد  أي أقمقُج » :يمثػم وىم٤مل اسمـ

 .(3)شوأومٕم٤مًمف ىمٌٞمح٦م ،٤مؾمدومَ  واقمت٘م٤مده ،ذبيمَ 

ء ؾ ٟماَم وهق حَم  ،رثاحلَ  ٦م إٓ اًمٗم٤ًمد ذم إرض وإهالكِ ومٝمذا اعمٜم٤مومؼ ًمٞمس ًمف مهَّ 

 .(4)ىمقام ًمٚمٜم٤مس إٓ ِبام وهق ٟمت٤مج احلٞمقاٟم٤مت اًمذيـ ٓ ،ًؾاًمزروع واًمثامر واًمٜمَّ 

ًؾ واًمزروع واًمٜمَّ  قان وإرض واحلرِث ر قمغم اإلٟم٤ًمن واحلٞمَ وم٤مًمٜمٗم٤مق ي١مصمِّ 

ؽ وذًمِ » :ىم٤مل اًمزضم٤مج ،ٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملماًمٜمِّ  ّمٞمٌٝم٤م ضرُ ومٙمؾ هذه اًمٙم٤مئٜم٤مت يُ  ،رواًمثام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/241ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)

 (.1/228ش: )ومتح اًم٘مدير»( 2)

 (.1/264ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 3)

 (.1/264اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )( 4)
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 .(1)شالك اخلٚمؼوومٞمف هَ  ،٤ملاًم٘متَ  ووىمقعِ  ،ٗم٤مق ي١مدي إمم شمٗمريؼ اًمٙمٚمٛم٦ماًمٜمِّ  ٕنَّ 

ًُّ وىمد ذَ  ومٕمٚمف سمٕمض  ق ُم٤مقر ذم أي٦م هُ راد سم٤مإلهالك اعمذيمُ اعمُ  ي إمم أنَّ دِّ ه٥م اًم

 .ـ اعمًٚمٛملم وقم٘مر حلٛمرهؿٜم٤موم٘ملم ُمـ طمرق ًمزرع ىمقم ُماعمُ 

٤مشم٩م قمـ ومٕمؾ هذا ق ىمدر اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمَّ هُ  ى أن ذًمؽ اإلهالكَ وأُم٤م َم٤مهد ومػَم 

ذًمؽ ومٞمحٌس اهلل سمِ  ،ٚمؿٕمك ذم إرض سم٤مًمٕمدوان واًمٔمُّ  ؾَم قممَّ إذا شمَ » :وم٘م٤مل ،ٜم٤مومؼاعمُ 

 .(2)شومٞمٝمٚمؽ احلرث واًمٜمًؾ رَ اًم٘مٓمْ 

ؾمقرة ] {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ} :ؾ ىمقًمف شمٕم٤ممموشم٠مُمَّ 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڃ} وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ،[15 :اًمرقمد

 ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

   .[18 :٩محلا ةرقؾم] {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑڑ

ـٌ  ظم٤موعٌ  وم٤مجلٛمٞمعُ   ِؼ واعمٜم٤مومِ  رِ ومٙمٞمػ سم٤مًمٙم٤مومِ  ،ًمٕمٔمٛمتف ُم٘مٌر سمرسمقسمٞمتف وإهلٞمتف ًمف ُمذقم

ه٤م شمتٛمٞمز وسمْمدِّ  ،٤مقمتف ؾمٌح٤مٟمفٜمٙمػ قمـ ـمَ ف واعمًتيتِ ام قمـ قمٌقدِ ٝمُ ؾ ُمٜمْ يمُ  ضِ اعمٕمرِ 

 ٤موؾمالُمً  ا٤مر شمّمٌح سمردً وم٤مًمٜمَّ  ،ة ًمٚمٛم١مُمٜملمدة وٟم٤مِس ومجٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت ُم١ميِّ  :إؿمٞم٤مءُ 

ًً  ،قمغم إسمراهٞمؿ  ،سمٜمل إهائٞمؾ ُمٕمف ُمـ وُمـ ۴عمقؾمك  ٤مواًمٌحر يّمػم يٌ

 .ٍم اهلل ِب٤م أوًمٞم٤مءه اًمّم٤مدىملمواًمريح يمؿ ٟمَ  ،اهلل اعم١مُمٜملم ٘م٤مشمؾ ُمع طمزِب شمُ  واعمالئٙم٦مُ 

 ،قمك ه٤مًمٙملمومٞمٚم٘مٞمٝمؿ َس  اقءً ف ؾُم ُيتز سمٛمـ أرادوا سمِ  ٌُؾ اجلَ  ،وذم ىمّم٦م همالم إظمدود

 .عملمأُم٤م هق ومرضمع ُمـ اًم٤ًم ،ؿقن ُمٜمف همرىمك ذم اًمٞمِبؿ ومٞمت٤ًمىمٓمُ  ٤مء يرشم٩مُّ اعمَ  وىم٤مرُب 

ومٝمل  ،اهلل ورؾمقًمف وقم٤مدى اعم١مُمٜملم ُمـ طم٤مدَّ  ُض ٙمره وشمٌٖمِ سمؾ إن هذه اخلالئؼ يمام شمَ 

 :ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ،ٗمرح وشمًٕمد سمٕم٤ٌمد اهلل اعمخٚمّملموشمَ  ٥مُّ ذم اعم٘م٤مسمؾ حُت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/228ش: )ومتح اًم٘مدير»( 1)

 (.331 – 2/329ش: )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من»( 2)
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اهلل اعم١مُمٜملم  ٤ٌمدِ ٙم٦م اهلل ُمع قمِ الئِ إن عمِ  :اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف .1

س ون َم٤مًمِ ذًمؽ ُيُي  وومقَق  ،(2)ؿ قمٚمٞمٝمؿوصالِِّت  (1)ؿ هلؿٝمِ ؾ ذم حمٌتيتٛمثَّ  ٤م٠مٟمً ًمَِم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إذا أطم٥م قمًٌدا ٟم٤مدى ضمؼميؾ: إن اهلل ىمد أطم٥م ومالًٟم٤م وم٠مطمٌف، ومُٞمحٌف ط: »ىم٤مل ( 1)

يؾ ذم اًمًامء: إن اهلل ىمد أطم٥ّم ومالًٟم٤م وم٠مطمٌقه ومُٞمحٌف أهؾ اًمًامء وُيقوع ًمف ضمؼميؾ، صمؿ يٜم٤مدي ضمؼم

 (.2637(، ورواه ُمًٚمؿ: سمرىمؿ )7485سمرىمؿ ) رواه اًمٌخ٤مري:ش. اًم٘مٌقل ذم إرض

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىتيت جث }ىم٤مل شمٕم٤ممم: ( 2)

 [، واًمّمالة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم صمٜم٤مؤه قمغم اًمٕمٌد قمٜمد ُمالئٙمتف،43]ؾمقرة إطمزاب:  {مث ىث

ُمٜم٤موم٤مة  طمٙم٤مه اًمٌخ٤مري قمـ أب اًمٕم٤مًمٞم٦م، وىم٤مل همػمه: اًمّمالة ُمـ اهلل قمز وضمؾ اًمرمح٦م، وىمد ي٘م٤مل: ٓ

سملم اًم٘مقًملم. وأُم٤م اًمّمالة ُمـ اعمالئٙم٦م ومٌٛمٕمٜمك اًمدقم٤مء ًمٚمٜم٤مس وآؾمتٖمٗم٤مر هلؿ، وهذا 

 ؾمٜمقوحف ومٞمام ي٠مي ٟمامذج ُمـ إقمامل اًمتل شمّمكم اعمالئٙم٦م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م: ُم٤م

ط : روى اًمٓمؼماين واًمؽمُمذي سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح، قمـ أب أُم٤مُم٦م، أن اًمرؾمقل . ُمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس اخلػم1

إن اهلل وُمالئٙمتف طمتك اًمٜمٛمٚم٦م ُمـ ضمحره٤م وطمتك احلقت ذم اًمٌحر ًمٞمّمٚمقن قمغم ُمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس »ىم٤مل: 

 (.2/133ش: )صحٞمح اجل٤مُمعش. »اخلػم

ي اعمًجد أن اعمالئٙم٦م شمّمكم قمغم اًمذي ي٠مش: »صحٞمح ُمًٚمؿ». اًمذيـ ي١مُمقن اعم٤ًمضمد ًمٚمّمالة: ذم 2

 ش.ًمٚمّمالة ومت٘مقل: اًمٚمٝمؿ صّؾ قمٚمٞمف، اًمٚمٝمؿ ارمحف ُم٤ممل ي١مذ ومٞمف وُم٤م مل ُيدث ومٞمف

، قمـ اًمؼماء شُمًٜمد أمحد»و ،شاسمـ ُم٤مضمف»و ،شؾمٜمـ أب داود». اًمذيـ يّمٚمقن ذم اًمّمػ إول: ذم 3

صحٞمح ش. »إن اهلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اًمّمػ إول»ىم٤مل: ط اهلل  أن رؾمقل ڤ

ش. إن اهلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اًمّمػ اعم٘مدمش : »ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»وذم (، 2/133ش: )اجل٤مُمع

(. اًمذيـ يٛمٙمثقن ذم ُمّمالهؿ سمٕمد اًمّمالة: روى أسمق داود ذم 2/134ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»

اعمالئٙم٦م شمّمكم قمغم أطمديمؿ »ىم٤مل: ط ، واًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح، قمـ أب هريرة أن اًمٜمٌَّّل شؾمٜمٜمف»

صحٞمح ش. »ي٘مؿ: اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمف، اًمٚمٝمؿ ارمحف مل ُيدث، أودام ذم ُمّماله اًمذي صغم ومٞمف، ُم٤م ُم٤م

 (.6/21ش: )اجل٤مُمع

ُمًتدرك »و ،شُمًٜمد أمحد»و ،شُم٤مضمف ؾمٜمـ اسمـ». اًمذيـ يًّدون اًمٗمرج سملم اًمّمٗمقف: ذم 5

إن اهلل شمٕم٤ممم وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم »ىم٤مل: ط سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ قم٤مئِم٦م أن اًمرؾمقل  ،شاحل٤ميمؿ

 = (.2/135ش: )صحٞمح اجل٤مُمعش. »٦م رومٕمف اهلل ِب٤م درضم٦ماًمذيـ يّمٚمقن اًمّمٗمقف، وُمـ ؾمّد ومرضم
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 طؾمقل ٖمقن اًمرَّ ويٌٚمِّ  (2)ٍم واًمٗمجر٤م ذم صالي اًمٕمَ ويتٕم٤مىمٌقن قمٚمٞمٜمَ  (1)ذيمرهؿ

 ،(4) يٗمرطمٝمؿور سمٌِم٤مرِّتؿ سماَم ؿ اًمنُّ سمؾ وُيدظمٚمقن قمٚمٞمٝمِ  ،(3)قمـ أُمتف اًمًالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ شُمٕمجؿ اًمٓمؼماين إوؾمط»و ،شطم٤ٌمن صحٞمح اسمـ». اًمذيـ يتًحرون: وذم 6 =

ش. إن اهلل شمٕم٤ممم وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اعمتًحريـ»ىم٤مل: ط اهلل  ، أن رؾمقلڤقمٛمر  اسمـ

 (.2/135ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»

سمـ  ، قمـ قم٤مُمرشاعمخت٤مرة»، واًمْمٞم٤مء ذم شُمًٜمده»روى أمحد ذم  ط:. اًمذيـ يّمٚمقن قمغم اًمٜمٌَّّل 7

دام يّمكّم قمكم،  ُمـ قمٌد يّمكم قمكّم إّٓ صّٚم٧م قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م ُم٤م ُم٤م»ىم٤مل: ط اهلل  رسمٞمٕم٦م، أن رؾمقل

 (.5/174ش: )صحٞمح اجل٤مُمعش. »ًمٞمٙمثر ومٚمٞم٘مؾ اًمٕمٌد ُمـ ذًمؽ أو

ط اهلل  حٞمح، قمـ قمكم أن رؾمقلسم٢مؾمٜم٤مد صش صحٞمحف»طم٤ٌمن ذم  . اًمذيـ يٕمقدون اعمرى: روى اسمـ8

ُمـ اُمرئ ُمًٚمؿ يٕمقد ُمًٚماًم إٓ سمٕم٨م اهلل ؾمٌٕملم أًمػ ُمٚمؽ يّمٚمقن قمٚمٞمف ذم أي ؾم٤مقم٤مت  ُم٤م»ىم٤مل: 

 (.5/159ش: )صحٞمح اجل٤مُمعش. »اًمٜمٝم٤مر يم٤من طمتك يٛمز وأي ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ يم٤من طمتك ُيّمٌح

ـ أب هريرة ( 1) ٤مرك وشمٕم٤ممم ُمالئٙم٦م ط: »اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ڤقم يٓمقومقن ذم اًمٓمرق يٚمتٛمًقن إن هلل شم

أهؾ اًمذيمر، وم٢من وضمدوا ىمقًُم٤م يذيمرون اهلل شمٕم٤ممم شمٜم٤مدوا إمم طم٤مضمتٙمؿ، ىم٤مل ومٞمحٗمقهنؿ سم٠مضمٜمحتٝمؿ إمم اًمًامء 

خ٤مري، يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب ومْمؾ ذيمر اهلل قمز وضمؾ: ح )ش. اًمدٟمٞم٤م  (.6418أظمرضمف اًٌم

سم٤مًمٚمٞمؾ وُمالئٙم٦م سم٤مًمٜمٝم٤مر يتٕم٤مىمٌقن ومٞمٙمؿ ُمالئٙم٦م »ىم٤مل: ط اهلل  أن رؾمقل ڤوقمـ أب هريرة ( 2)

وجيتٛمٕمقن ذم صالة اًمٕمٍم واًمٗمجر صمؿ يٕمرج اًمذيـ سم٤مشمقا ومٞمٙمؿ ومٞم٠ًمهلؿ وهق أقمٚمؿ ِبؿ ومٞم٘مقل 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري، ش. يمٞمػ شمريمتؿ قم٤ٌمدي؟ ومٞم٘مقًمقن شمريمٜم٤مهؿ وهؿ يّمٚمقن وأشمٞمٜم٤مهؿ وهؿ يّمٚمقن

ؿ، يمت٤مب (، وُمًٚم7148يمت٤مب اًمتقطمٞمد، سم٤مب يمالم اًمرب ُمع ضمؼميؾ وٟمداء اهلل اعمالئٙم٦م: ح )

 (.632اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة، سم٤مب ومْمؾ صالي اًمّمٌح واًمٕمٍم واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝمام: ح )

إن هلل ُمالئٙم٦م »ىم٤مل: ط اهلل  أن رؾمقل سمـ ُمًٕمقد، اهلل قمـ قمٌد روى اإلُم٤مم أمحد واًمٜم٤ًمئل،( 3)

 (.2853ش: )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش. »ؾمٞم٤مطملم يٌٚمٖمقين قمـ أُمتل اًمًال

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ }قمٚمٞمٝمام صٚمقات اهلل وؾمالُمف وم٘مد سمنّمت زيمري٤م سمٞمحٞمك ( 4)

ؾ ذًمؽ إسمراهٞمؿ 39]ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م:  {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ىم٤مل  ۴[ وىٌم

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى }شمٕم٤ممم: 

 [.28 – 24]ؾمقرة اًمذاري٤مت:  {ائېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ مئ
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١مُمٜملم ٘م٤مشمٚمقن ُمع اعمُ ويُ  ،(2)ٝمٞمد سم٠مضمٜمحتٝم٤مقن اًمِمَّ وُئمٚمِّ  ،(1)هؿِمٝمدون ضمٜم٤مئزَ ويَ 

 .(3)ويثٌتقهنؿ ذم طمروِبؿ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذي حتّرك ًمف اًمٕمرش هذا اًم»سمـ ُمٕم٤مذ:  ذم ؾمٕمدط ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م جلٜم٤مزة اًمّم٤محللم.. ىم٤مل اًمرؾمقل ( 1)

رواه ش. وومتح٧م ًمف أسمقاب اًمًامء وؿمٝمده ؾمٌٕمقن أًمًٗم٤م ُمـ اعمالئٙم٦م، ًم٘مد ُوّؿ وٛم٦م صمّؿ ومرج قمٜمف

 (.6/72ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»قمٛمر سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح.  اًمٜم٤ًمئل قمـ اسمـ

ىم٤مل: عم٤م ىمتؾ أب ضمٕمٚم٧م أيمِمػ اًمثقب قمـ وضمٝمف وأسمٙمل ويٜمٝمقٟمٜمل  ڤاهلل  سمـ قمٌد قمـ ضم٤مسمر( 2)

تل وم٤مـمٛم٦م شمٌٙمل، وم٘م٤مل اًمٜمٌَّّل ي ٓط واًمٜمٌَّّل  زاًم٧م  شمٌٙملم ُم٤م ٓ شمٌٙملم أوط: »ٜمٝم٤مين، ومجٕمٚم٧م قمٛمَّ

أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمٜمٞم٤مطم٦م ش. اعمالئٙم٦م شمٔمٚمف سم٠مضمٜمحتٝم٤م طمتك رومٕمتقه

(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ، سم٤مب 1231قمغم اعمٞم٧م: ح )

 (.2471سمـ طمرام واًمد ضم٤مسمر رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام: ح ) سمـ قمٛمرو اهلل قمٌدُمـ ومْم٤مئؾ 

وىمد سمقب ًمف اًمٌخ٤مري سم٘مقًمف: سم٤مب فمؾ اعمالئٙم٦م قمغم اًمِمٝمٞمد، وًمٞمس هذا ُم٘مّمقًرا قمغم إٟمٌٞم٤مء 

زار رضمؾ أظًم٤م ًمف ذم ىمري٦م »ىم٤مل: ط واعمرؾمٚملم، سمؾ ىمد شمٌنم اعم١مُمٜملم ومٕمـ أب هريرة قمـ اًمٜمٌَّّل 

ُمٚمًٙم٤م، ومٚمام أشمك قمٚمٞمف ىم٤مل: أيـ شمريد؟ ىم٤مل: أريد أظًم٤م  -ـمري٘مف–ًمف قمغم ُمدرضمتف  أظمرى، وم٠مرصد اهلل

همػم أين أطمٌٌتف ذم اهلل قمز وضمؾ، ىم٤مل:  زم ذم هذه اًم٘مري٦م ىم٤مل: هؾ ًمؽ قمٚمٞمف ُمـ ٟمٕمٛم٦م شمرِّب٤م؟ ىم٤مل: ٓ

أظمرضمف ُمًٚمؿ: يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م ش. اهلل إًمٞمؽ سم٠من اهلل ىمد أطمٌؽ يمام أطمٌٌتف ومٞمف وم٢مين رؾمقل

 (.2567ب، سم٤مب ذم ومْمؾ احل٥م ذم اهلل: ح )وأدا

اهلل! هذه ظمدجي٦م ىمد أشمتؽ  ي٤م رؾمقل»أشم٤مين ضمؼميؾ وم٘م٤مل: ط: اهلل  وقمـ أب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل

ذاب وم٢مذا هل ىمد أشمتؽ، وم٤مىمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم ُمـ رِب٤م وُمٜمل وسمنمه٤م  ـمٕم٤مم أو ُمٕمٝم٤م إٟم٤مء ومٞمف إدام أو

أظمرضمف ُمًٚمؿ: يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ».  صخ٥م ومٞمٝم٤م وٓ ٟمّم٥م سمٌٞم٧م ذم اجلٜم٦م ُمـ ىمّم٥م ٓ

 (.2432رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ سم٤مب ومْم٤مئؾ ظمدجي٦م أم اعم١مُمٜملم رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م ح )

ي٘م٤مشمٚمقن ُمع اعم١مُمٜملم ويثٌتقهنؿ ذم طمروِبؿ.. وىمد أُمد اهلل اعم١مُمٜملم سم٠مقمداد يمثػمة ُمـ اعمالئٙم٦م ذم ( 3)

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ}ُمٕمريم٦م سمدر 
ٟمٗم٤مل ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ } [،9: ]ؾمقرة ٕا

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ 

 =]ؾمقرة آل قمٛمران:  {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا ضمؼميؾ آظمذ سمرأس ومرؾمف، قمٚمٞمف أداة »ذم يقم سمدر: ط وىمد ىم٤مل اًمرؾمقل [. 123-125 =

 (.3995أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م سمدًرا: )ش. طمرب

لم اهلل احلٙمٛم٦م واًمٖم٤مي٦م ُمـ هذا اإلُمداد، وهق شمثٌٞم٧م اعم١مُمٜملم، واعمح٤مرسم٦م ُمٕمٝمؿ، وىمت٤مل أقمداء وىمد سم

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ }اهلل وىمتٚمٝمؿ سميب أقمٜم٤مىمٝمؿ وأيدُيؿ: 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک } [،126]ؾمقرة آل قمٛمران:  {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ٟمٗم٤مل:  {ں ں ڻ ڻ ژ ژ ڑ ڑ }ل ذم ؾمقرة آل قمٛمران: وىم٤م [،12]ؾمقرة ا

ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

اعمالئٙم٦م ط وىمد رأى اًمرؾمقل  [،127-126]ؾمقرة آل قمٛمران:  {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

راومع  طاهلل  سمـ طمزام، ىم٤مًمقا: عم٤م طمي اًم٘مت٤مل ورؾمقل ذم يقم سمدر ومٗمل دٓئؾ اًمٜمٌقة قمـ طمٙمٞمؿ

ًمٚمٝمؿ إن فمٝمروا قمغم هذه اًمٕمّم٤مسم٦م فمٝمر اًمنمك وٓ ي٘مقم ا "يديف ي٠ًمل اهلل اًمٜمٍم وُم٤م وقمده وي٘مقل: 

، وأسمق سمٙمر ي٘مقل: واهلل ًمٞمٜمٍمٟمؽ اهلل أو ًمٞمٌٞمْمـ وضمٝمؽ، وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ أًمٗم٤م ُمـ "ًمؽ ديـ 

أسمنم ي٤م أسم٤م سمٙمر، هذا ضمؼميؾ ُمٕمتجر سمٕمامُم٦م : »طاهلل  اعمالئٙم٦م ُمردوملم قمٜمد أيمت٤مف اًمٕمدو، وىم٤مل رؾمقل

ء وإرض، ومٚمام ٟمزل إمم إرض شمٖمٞم٥م قمٜمل ؾم٤مقم٦م، صمؿ ـمٚمع قمغم صٗمراء آظمذ سمٕمٜم٤من ومرؾمف سملم اًمًام

 (.225)ص: ش: وم٘مف اًمًػمة»طمًٜمف إًم٤ٌمين ذم ش. صمٜم٤مي٤مه اًمٜم٘مع ي٘مقل: أشم٤مك ٟمٍم اهلل إذ دقمقشمف

وىمد ؾمٛمع أطمد اعم٘م٤مشمٚملم ُمـ اعمًٚمٛملم صقت ضسم٦م عمٚمؽ، ييب أطمد اًمٙمٗم٤مر، وصقشمف وهق يزضمر 

ًٚمٛملم يِمتّد ذم أصمر رضمؾ ُمـ اعمنميملم أُم٤مُمف إذ ؾمٛمع ضسم٦م قم٤ٌمس: سمٞمٜم٤م رضمؾ ُمـ اعم ومرؾمف، ومٕمـ اسمـ

سم٤مًمًقط ومقىمف، وصقت اًمٗم٤مرس ي٘مقل: أىمدم طمٞمزوم، إذ ٟمٔمر إمم اعمنمك أُم٤مُمف، ومخّر ُمًتٚم٘مًٞم٤م، ىم٤مل: 

ومٜمٔمر إًمٞمف، وم٢مذا هق ىمد طمٓمؿ أٟمٗمف، وؿمّؼ وضمٝمف، يميسم٦م اًمًقط، وم٤مظمي ذًمؽ أُجع، ومج٤مء إٟمّم٤مري، 

أظمرضمف ُمًٚمؿ: يمت٤مب ». صدىم٧م، ذًمؽ ُمـ ُمدد اًمًامء اًمث٤مًمث٦م »وم٘م٤مل:  طاهلل  ومحدث ذًمؽ رؾمقل

 (.1763اجلٝم٤مد واًمًػم سم٤مب اإلُمداد سم٤معمالئٙم٦م ذم هَمزَوة سمدر وإسم٤مطم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ ح )

ڦ ڦ ڦ }وىمد طم٤مرسم٧م اعمالئٙم٦م ذم ُمقاىمع أظمرى: ومٗمل هَمزَوة اخلٜمدق أرؾمؾ اهلل ُمالئٙمتف: 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

[، واعمٕمٜمك سم٤مجلٜمقد اًمتل مل يروه٤م اعمالئٙم٦م، يمام صم٧ٌم ذم اًمّمح٤مح 9اب: ]ؾمقرة إطمز {ڍڌ

 =عم٤م رضمع يقم اخلٜمدق وووع اًمًالح، واهمتًؾ وم٠مشم٤مه  طاهلل  : أن رؾمقلڤومٕمـ قم٤مئِم٦م 
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 ؿم٠من اعمالئٙم٦م ُمع ٤م مل ي٠مت احلدي٨م قمٜمف ذِم ه٤م ِمَّ ؾ هذه إقمامل وهمػمَ ـ يت٠مُمَّ إن ُمَ 

 وُمـ صمؿَّ  ،٦م اعم١مُمـ قمٜمد ظم٤مًم٘مفًمَ ويٕمٚمؿ ىمدر وُمٜمزِ  ،فٟمِ إمم إياَم  ٤مًمٞمزداد إيامٟمً  ،اعم١مُمٜملم

 .ُمـ اعمالئٙم٦م اًمٕمداوة واًمٕمذابؿ هل ظم٤ًمرة اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يٜم٤مهلؿ  ًمف يمَ لمَّ يتٌ

 :طم٥م احلٞمقاٟم٤مت ًمٚمٛم١مُمٜملم واؾمتٖمٗم٤مره٤م هلؿ .2

 َؾ هْ أَ وَ  فُ تَ ٙمَ ئِ اَل ُمَ وَ  اهللَ نَّ إِ » :۴ىم٤مل  :٤مس اخلػمؿ اًمٜمَّ ٚمِّ اؾمتٖمٗم٤مره٤م عمٕمَ  -أ 

 ًَّ  ؿِ ٚمِّ ٕمَ  ُمُ غَم قمَ  قنَ ٚمُّ َّم ٞمُ ًمَ  ،قَت ك احلُ تَّ طَم وَ  ،٤مهَ رِ جْ  طمِ ذِم  ٦مَ ٚمَ ٛمْ ك اًمٜمَّ تَّ طَم  ،ضِ رْ إَ وَ  اِت قَ ٛمَ اًم

 .شػْم اخلَ  ٤مسِ اًمٜمَّ 

 ،ومض اًمرُّ ٠م اجلٞمش سم٠مرْ أظمٓمَ  طأن ؾمٗمٞمٜم٦م ُمقمم رؾمقل » :اعمٜمٙمدر قمـ اسمـ -ب 

أسم٤م  :وم٘م٤مَل  ،د٤مٕؾَم ق سمِ وم٢مذا هُ  ،ٞمشاجلَ  ٛمُس يٚمتَ  ٤مؼ ه٤مرسمً ٚمَ وم٤مٟمٓمَ  ،ذم أرض اًمروم أِهَ  أو

ف ؾمد ًمَ ٌؾ إَ ٠مىمَ ومَ  ،٤من ُمـ أُمري يمٞم٧م ويمٞم٧ميمَ  ،طاهلل  ؾمقلِ قمم رَ ٤م ُمَ أٟمَ  ،٤مرثاحلَ 

 ،ٜمٌفِ ٛمٌم إمم ضَم ٌؾ يَ أىمْ  ؿَّ صمُ  ،أهقى إًمٞمفِ  ٤مع صقشمً ٛمِ ام ؾَم ٚمَّ ف يمُ ٌِ ٤مم إمم ضمٜمْ ٌّم٦م طمتك ىمَ ّمسمَ 

 .(1)شٞمش صمؿ رضمع إؾمدٚمغ اجلَ ك سمَ طمتَّ  َؽ ؿ يزل يمذًمِ ومٚمَ 

أؾمف ٤مصؿ أرادت هديؾ أظمذ رَ تؾ قمَ  ىمُ ومٚمامَّ  ..» :طمدي٨م مح٤مي٦م اًمدسمر ًمٕم٤مصؿ -ج 

٤م يقم ٞمٝمَ رت طملم أص٤مب اسمٜمَ ذَ ٤مٟم٧م ىمد ٟمَ ويمَ  ،سمـ ؿمٝمٞمد سمٜم٧م ؾمٕمد قه ُمـ ؾمالوم٦مٞمٌٞمٕمُ ًمِ 

 .ٛمر ومٛمٜمٕمتف اًمدسمرف اخلَ حٗمِ نمسمـ ذم ىمَ درت قمغم رأس قم٤مصؿ ًمتَ ًمئـ ىمَ  :أطمد

 ،ف ومٜم٠مظمذه٥م قمٜمْ قمقه ُيٛمز ومتذهَ دَ  :ىم٤مًمقا (2)(اًمدسمر) ٝمؿٞمٜمَ ٞمٜمف وسمَ ومٚمام طم٤مًم٧م سمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: طاهلل  ضمؼميؾ وىمد قمّم٥م رأؾمف اًمٖم٤ٌمر، وم٘م٤مل: ووٕم٧م اًمًالح ومقاهلل ُم٤م ووٕمتف، وم٘م٤مل رؾمقل =

. أظمرضمف اًمٌخ٤مري، طاهلل  ٔم٦م، ىم٤مًم٧م: ومخرج إًمٞمٝمؿ رؾمقلىم٤مل، ه٤م هٜم٤م، وأوُم٠م إمم سمٜمل ىمري»وم٠ميـ »

 (.2658يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب اًمٖمًؾ سمٕمد احلرب واًمٖم٤ٌمر: ح )

 (.5949ش: )ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»صححف إًم٤ٌمين ذم ( 1)

 (.3/364: )شاًمروض إٟمػ»صٖم٤مر اجلراد وىمد ُي٘م٤مل أيًْم٤م ًمّمٖم٤مر اًمٜمحؾ. يٜمٔمر اًمدسمر: ( 2)
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ٝمدا أن قمَ  ؿ ىمد أقمٓمك اهللَ وىمد يم٤من قم٤مِص  ،ه٥م سمفومذَ  ،ٛمؾ قم٤مصاًم تَ ٕم٨م اهلل اًمقادي وم٤مطْم ومٌَ 

ًً شمَ  اأسمدً  ٤مٛمًف ُمنمك وٓ يٛمس ُمنميمً يَ  ٓ ي٘مقل  ڤسمـ اخلٓم٤مب  ومٙم٤من قمٛمر ،٤مٜمج

يٛمًف ُمنمك  ذر أن ٓيم٤من قم٤مصؿ ٟمَ  ،اعم١مُمـ دٚمٖمف أن اًمدسمر ُمٜمٕمتف ُيٗمظ اهلل اًمٕمٌْ سمَ  طملمَ 

 .(1)شومٛمٜمٕمف اهلل سمٕمد ووم٤مشمف يمام اُمتٜمع ُمٜمف ذم طمٞم٤مشمف ،ذم طمٞم٤مشمف اأسمدً  ٤منميمً وٓ يٛمس ُمُ 

 (3)قن ظمٚمٗمٝمؿّمٚمُّ ويُ  (2)ومٝمؿ يٜمٍموهنؿ :اعم١مُمٜملم ؿم٠من اجلامدات واًمٜم٤ٌمشم٤مت ُمع .3

 .(5)ويِمٝمدون هلؿ (4)قن شمٚمٌٞمتٝمؿٌُّ ويٚم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/278) ش:هِم٤مم ِّتذي٥م ؾمػمة اسمـ»( 1)

شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك ُي٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛمقن اًمٞمٝمقد  ٓ»ىم٤مل: ط اهلل  أن رؾمقل ڤقمـ أب هريرة ( 2)

اًمِمجر ي٤م ُمًٚمؿ  ومٞم٘متٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن طمتك خيتٌئ اًمٞمٝمقدي ُمـ رواء احلجر واًمِمجر ومٞم٘مقل احلجر أو

رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ». اهلل هذا ُيقدي ظمٚمٗمل ومتٕم٤مل وم٤مىمتٚمف إٓ اًمٖمرىمد وم٢مٟمف ُمـ ؿمجر اًمٞمٝمقد  ي٤م قمٌد

ومال يٌ٘مك رء ِم٤م ظمٚمؼ اهلل شمقارى سمف ُيقدي إٓ أٟمٓمؼ اهلل ذًمؽ اًمٌمء ». وذم رواي٦م: 2922

إٓ ىم٤مل  -شمٜمٓمؼ  طمجر وٓ ؿمجر وٓ طم٤مئط وٓ داسم٦م إٓ اًمٖمرىمدة وم٢مهن٤م ُمـ ؿمجرهؿ ٓ ٓ

ّم٦م صحٞمح ىم»صحٞمح، أورده اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم ش. اهلل اعمًٚمؿ هذا ُيقدي ومتٕم٤مل وم٤مىمتٚمف ي٤مقمٌد

 (.37رىمؿ ) ش:اعمًٞمح اًمدضم٤مل

إذا يم٤من اًمرضمؾ سم٠مرض ىمّل ومٙم٤مٟم٧م ط: »اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ڤقمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ( 3)

اًمّمالة ومٚمٞمتقو٠م، وم٢من مل جيد ُم٤مء ومٚمٞمتٞمٛمؿ، وم٢من أىم٤مم صغّم ُمٕمف ُمٚمٙم٤مه، وإن أذن وأىم٤مم صغّم ظمٚمٗمف ُمـ 

واًم٘ملء: إرض اًم٘مٗمر (، 249ش: )صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش. »ضمٜمقد اهلل ُم٤مٓ ُيرى ـمروم٤مه

 (.15/316، سمتٍمف: )شًم٤ًمن اًمٕمرب»يم٤مًمّمحراء وٟمحقه٤م. 

ٌّك ُم٤م ُم٤م»ىم٤مل: ط قمـ اًمٜمٌَّّل  ڤسمـ ؾمٕمد  قمـ ؾمٝمؾ( 4) قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف  ُمـ ُمٚم٥ّم يٚمٌل إٓ ًم

صحٞمح ش. »ُمدر طمتك شمٜم٘مٓمع إرض ُمـ ه٤مهٜم٤م وه٤مهٜم٤م قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف ؿمجر أو ُمـ طمجر أو

 (.1134ش: )اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م

إن اهلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اًمّمػ اعم٘مدم واعم١مذن ُيٖمٗمر ًمف ُمّد صقشمف وُيّمّدىمف ُمـ ط: »ىم٤مل ( 5)

 (.235ش: )صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش. »ؾمٛمٕمف ُمـ رـم٥م وي٤مسمس وًمف ُمثؾ أضمر ُمـ صغّم ُمٕمف
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 :اعمخٚمقىم٤مت اًمٕمٚمقي٦م وُمقىمٗمٝم٤م اًمٙمريؿ ُمـ اعم١مُمٜملم .4
ًَّ  ٤مُمَ » :طٕمٝم٤م ىم٤مل اعمخٚمقىم٤مت وأقماله٤م وأوؾَم  ؿُ أقمٔمَ  :قمرش اًمرمحـ (أ  اُت قَ ٛمَ اًم

 ًَّ  ِدِّ رْ  اًمٙمُ غَم قمَ  شِ رْ اًمٕمَ  ُؾ ْْم ومَ وَ  ،ةاَل ومَ  ضٍ رْ ٠مَ سمِ  ةٍ ٤م٘مَ ٚمْ ُمُ  ٦مٍ ٘مَ ٚمَ حَ  يمَ َّٓ إِ  ِدِّ رْ  اًمٙمُ ذِم  عُ ٌْ اًم

 .(1)ش٦مِ ٘مَ ٚمَ احلَ  َؽ ٚمْ  شمِ غَم قمَ  ةِ اَل اًمٗمَ  َؽ ٚمْ شمِ  ؾِ ْْم ٗمَ يمَ 

قت عمِ  وُمع ذًمؽ ُيتزُّ  ،ريؿأي قمٔمٛم٦م وأي ؾمٕم٦م هلذا اًمٕمرش اًمٙمَ  ،ٓ إًمف إٓ اهلل

 بِّ اًمرَّ  ِح رَ ومَ  ـْ ُمِ  ٤مذٍ ٕمَ ُمُ  ـِ سمْ  دِ ٕمْ ؾَم  ِت قْ عمَِ  ُش رْ اًمٕمَ  زَّ تَ اهْ » :طىم٤مل  :قمٌد ُمـ قم٤ٌمد اهلل

 .(2)ش۵

 ٌؾ ضُم رَ  َل ٠مَ ؾَم  ٤مُمَ » :طىم٤مل  :ىم٤مل ڤسمـ ُم٤مًمؽ  سقمـ أٟمَ  :اجلٜم٦م واًمٜم٤مر (ب

 اهللَ ؿٌ ٚمِ ًْ ُمُ  ٌؾ ضُم رَ  ٤مرَ جَ تَ  اؾْم َٓ وَ  ،٦مَ ٜمَّ اجلَ  فُ ٚمْ ظِم دْ أَ  ؿَّ ٝمُ اًمٚمَّ  :٦مُ ٜمَّ اجلَ  ٧ِم ٤مًمَ  ىمَ َّٓ إِ  ٤مصمً اَل صمَ  ٦مَ ٜمَّ اجلَ  اهللَ ؿٌ ٚمِ ًْ ُمُ 

 .(3)شلٜمِّ ُمِ  هُ رْ ضمِ أَ  ؿَّ ٝمُ اًمٚمَّ  :٤مرُ اًمٜمَّ  ٧ْم ٤مًمَ  ىمَ َّٓ إِ  ٤مصمً اَل صمَ  ٤مرِ اًمٜمَّ  ـَ ُمِ 

ومٞم٠ًمٓن  ،١مُمـ٤مر ُمع دقم٤مء اعمُ تج٤موب هل واًمٜمَّ شمَ  ٦مُ ك اجلٜمَّ طمتَّ  ،ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده

٤م ٗمٚمٞمٝمَ ٚمقُي٤م وؾُم قمُ  ،ٚمقىم٤مت اهللل خَم قم٤مك اهلل يمٞمػ هِ وم٤مٟمٔمر ي٤م رَ  ،ف٤مسم٦م دقم٤مئِ إضَم  اهللَ

وهمػم ذًمؽ ِم٤م  ،ٍمة ودقم٤مءً وحم٦ٌم وٟمُ  اشم٠ميٞمدً  :٤م ُمع اعم١مُمٜملم اًمّم٤محللمٞم٤مؤه٤م وُج٤مداُِّت أطَم 

 .ومٚمٚمف احلٛمد قمغم ؾم٤مسمغ ومْمٚمف وضمزيؾ قمٓم٤مي٤مه ،مل ٟمٕمٚمٛمف

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.119رىمؿ )ش: اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»( 1)

 (.1288رىمؿ )ش: اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»( 2)

 (.11567ؿ )سمرىمش: صحٞمح اجل٤مُمع»( 3)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 

 املطوب اهثانُ

 ؟باهنفاق ڤهى هنان ًن زًٓ اهصحابْ 

ًُّ  ؾِ ى أهْ ٕمٚمقم ًمدَ ُمـ اعمَ  إنَّ  ـ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمِ ح٤مسم٦م روقان اًمّمَّ  امقم٦م أنَّ ٦م واجلَ ٜمَّ اًم

ًِ أظْم  ـَ قف اًمٜم٤مس قمغم أٟمٗم ٜمف وأزيم٤مهؿ ٤مس وأسمرأهؿ ُمِ ك اًمٜمَّ ٗم٤مق ُمع أهنؿ أشم٘مَ اًمٜمِّ  ٝمؿ ُم

 .ف ٟم٤مهٞمؽ قمـ اقمت٘م٤مديفـ أن ي٘مٕمقا ذم قمٛمٚمٞمُمِ 

ّل ٤مب حَ أدريم٧م يمذا ويمذا ُمـ أْص » :أب ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل اسمـ ٤مت ُمٜمٝمؿ ومام ُمَ  ،ط اًمٜمٌَّ

ف قمغم إيامن ضمؼميؾ ي٘مقل إٟمَّ  ُمٜمٝمؿ ُمـ ُم٤م ،ٗم٤مق قمغم ٟمٗمًفق خيِمك اًمٜمِّ رضمٌؾ إٓ وهُ 

 .(1)شوُمٞمٙم٤مئٞمؾ

ٗم٤مق ٤مف اًمٜمِّ ٝمؿ خَي يمٚمُّ  طد ٤مب حمٛمَّ حَ الصملم ُمـ أْص صمَ  أدريم٧ُم » :وذم أصمر آظمر ىم٤مل

واًمذي ًمق يم٤من ٟمٌٌل  ،ط اًمٜمٌَّّل ُمـ ؿمٝمد ًمف  ڤوه٤م هق قمٛمر  .(2)شقمغم ٟمٗمًف

سمـ اًمٞمامن  ٘مقل حلذيٗم٦ميَ  ،ًمٙم٤من قمٛمر يمام صح سمذًمؽ احلدي٨م طاهلل  سمٕمد رؾمقل

 ؟ك ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمُمع ُمـ ؾمٛمَّ  طاهلل  ين ًمؽ رؾمقلك اهلل هؾ ؾمامَّ دُ أٟمِِم » :ڤ
 .(3)شاوٓ أزيمل سمٕمدك أطمدً  ٓ :ڤوم٘م٤مل طمذيٗم٦م 

 ؾْمالم٘مقل ؿمٞمخ اإلِ يَ  ،سم٤مًمٜمٗم٤مق ڤرُمل اًمّمح٤مسم٦م وُمع ذًمؽ يمٚمف ٟمجد ُمـ يَ 

اومْم٦م إن اًمرَّ  صمؿَّ » :ـ رُمك اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٜمٗم٤مقأن اًمراومْم٦م ِمَّ  ٤مُمٌٞمٜمً  :$شمٞمٛمٞم٦م  اسمـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٕمزيز  سمـ قمٌد ، ُيٞمك اًمٕمٛمراين، حت٘مٞمؼ ؾمٕمقدشآٟمتّم٤مر ذم اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م اًم٘مدري٦م إذار»( 1)

(، وىمد رواه اإلُم٤مم 3/781م اًمري٤مض: )1999اخلٚمػ، اًمٜم٤مذ أوقاء اًمًٚمػ ؾمٜم٦م اًمٜمنم 

 (.1/119اًمٌخ٤مري يمت٤مب اإليامن، سم٤مب ظمقف اعم١مُمـ ُمـ أن ُيٞمط قمٛمٚمف: )

 (، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م.1/14ش: )لم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤مناًمٗمرىم٤من سم»( 2)

اجلقزي اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، ـمٌٕم٦م اسمـ ، حمٛمدشاًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد»( 3)

 (.1/81م: )1419-1999
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ٝمؿ ٕمَ ـ اشمٌَ وُمَ  -يٕمٜمقن اًمّمح٤مسم٦م-ؿ إهنَّ  :ٝمٚمٝمؿ ووالهلؿ ي٘مقًمقنضَم  طِ هؿ ًمٗمرْ رأيمثَ  أو

ٕن اًمٙم٤مومر إصكم  :ٜمٝمؿا ُمِ ّم٤مرى يم٤مٟمقا ظمػمً وأن اًمٞمٝمقد واًمٜمَّ  ،ُمرشمديـ ايم٤مٟمقا يمٗم٤مرً 

وهذا اًم٘مقل ُمـ أقمٔمؿ إىمقال  ،تٌٝمؿـ يمُ ذا ذم قمدة ُمِ وىمد رأي٧م هَ  ،ـ اعمرشمدُمِ  ػمٌ ظَم 

 .(1)ش٘ملم وطمزب اهلل اعمٗمٚمحلم وضمٜمد اهلل اًمٖم٤مًمٌلمتَّ عمُ ا غم أوًمٞم٤مء اهللِاء قمَ اومؽِمَ 

 ٤مّم٤مومً ٤مس اشمِّ إٓ وهؿ أقمٔمؿ اًمٜمَّ  ٤مٞمًٌ ْمٞمٗمقن إمم اًمّمح٤مسم٦م قمَ يُ  ؿ ومقضمدِّتؿ ٓرُِّت دسمَّ وىمد شمَ »

 :٤ملًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب إذ ىمَ يمٛمُ  :ومٝمؿ أيمذب اًمٜم٤مس سمال ري٥م ،٤مس قمٜمفواًمّمح٤مسم٦م أسمٕمد اًمٜمَّ  ،سمف
قن اًمّمح٤مسم٦م ٗمُ ويِّم  ،ن أٟمٗمًٝمؿ سم٤مإليامنوهلذا يّمٗمق ،د يمذابأٟم٤م ٟمٌل ص٤مدق وحمٛمَّ 

 .(2)ش٤مواًمّمح٤مسم٦م أقمٔمؿ اخلٚمؼ إيامٟمً  ،٤موهؿ أقمٔمؿ اًمٓمقائػ ٟمٗم٤مىمً  ،سم٤مًمٜمٗم٤مق

 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/475( )3/419ش: )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م»( 1)

 (.2/87اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )( 2)
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 اهثاهث طوبامل

 ؟ڤاهنفاق اهرِ خافى اهصحابْ  ًا

خالف قل هلؿ سمِ ٚمٓم٤مٟمٜم٤م ومٜم٘مُ  ؾُم دظمؾ قمغَم ٤م ٟمَ إٟمَّ  :سمـ قمٛمر اهلل ًمٕمٌد وىم٤مل أٟم٤مٌس 

 .(1)ش٤ميمٜم٤م ٟمٕمده ٟمٗم٤مىمً » :٤ملىمَ  ،هؿٟمتٙمٚمؿ إذا ظمرضمٜم٤م ُمـ قمٜمد ُم٤م

وعم٤م » :(2)رضم٥م ي٘مقل اسمـ ،ٝمؿًِ ف اًمّمح٤مسم٦م قمغم أٟمٗمُ وهذا هق اًمٜمٗم٤مق اًمذي ظم٤مومَ 

 سمٕمْمٝمؿ ٌِم ظَم  ،الٟمٞم٦مواًمٕمَ  ٗم٤مق هق اظمتالف اًمنِّ اًمٜمِّ  أنَّ  ڤر قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م رَّ شم٘مَ 

 ،رع اًمذيمِمققمف قمٜمد ؾماَم ف وظُم ف ورىمتِ ٚمٞمف طمْمقر ىمٚمٌِ  قمَ قن إذا شمٖمػمَّ ٙمُ قمغم ٟمٗمًف أن يَ 

ٙمقن ذًمؽ ُمٜمف أن يَ  ،٤مل سم٤مٕهؾ وإوٓد وإُمقالٖمَ ٟمٞم٤م وآؿمتِ ققمف إمم اًمدُّ سمرضُم 

 ،ق يٌٙملسم٠مب سمٙمر وهُ  أٟمف ُمرَّ » :يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ طمٜمٔمٚم٦م إؾمدي ،٤مٟمٗم٤مىمً 

٦م رٟم٤م سم٤مجلٜمَّ يذيمِّ  طاهلل  ؾمقلرَ  ٟمٙمقن قمٜمدَ  ،ٙمرؼ طمٜمٔمٚم٦م ي٤م أسم٤م سمَ ٟم٤مومَ  :ىم٤مل ؟ًمؽ ٤مُمَ  :وم٘م٤مل

ىم٤مل أسمق  ،ااج واًمْمٞمٕم٦م ومٜمًٞمٜم٤م يمثػمً ٕمٜم٤م قم٤مومًٜم٤م إزوَ وم٢مذا رضَم  ،٤مر يم٠مٟم٤م رأي قملمواًمٜمَّ 

 :ىم٤مل .ش؟٤مًمؽ ي٤م طمٜمٔمٚم٦مُمَ » :وم٘م٤مل طاهلل  وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م إمم رؾمقل ،ذًمؽ٤م ًمٙمَ وم٤مهلل إٟمَّ  :سمٙمر
 قْ ًمَ » :طاهلل  وم٘م٤مل رؾمقل ،ٙمرىم٤مل ٕب سمَ  يمر ًمف ُمثؾ ُم٤موذَ  ،اهلل ؼ طمٜمٔمٚم٦م ي٤م رؾمقلٟم٤مومَ 

 ؿْ ٙمُ ًِ ٤مًمِ  ََمَ غَم قمَ  ٦مُ ٙمَ ئِ اَل اعمَ  ؿُ ٙمُ تْ حَ ٤مومَ َّم ي ًمَ دِ ٜمْ قمِ  ـْ ٤م ُمِ ِِبَ  قنَ قُمُ ٘مُ ل شمَ اًمتِ  ٤ملِ  احلَ غَم قمَ  قنَ وُمُ دُ شمَ 

 .ش(3).ش٦مً ٤مقمَ ؾَم وَ  ٦مً ٤مقمَ ؾَم  ٦مُ ٚمَ ٔمَ ٜمْ ٤م طَم يَ  ـْ ٙمِ ًمَ وَ  ،ؿْ ٙمِ ىمِ  ـُمرُ ذِم وَ 

أب  ىم٤مًمف اسمـ ٤مُمَ  -ظمقف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مق :أي–وِم٤م ورد ذم هذا اعمٕمٜمك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إُم٤مرة، سم٤مب ذم ُمـ ُم٤مت ومل يٖمز ومل ُيدث ٟمٗمًف سم٤مًمٖمزو قمـ أب هريرة: رىمؿ  رواه ُمًٚمؿ، يمت٤مب( 1)

(1911 ،3/1517.) 

(، واٟمٔمر صقًرا أظمرى 13/171ش: )اًمٗمتح»و (،7178يمت٤مب إطمٙم٤مم: رىمؿ ) رواه اًمٌخ٤مري،( 2)

 (.77ش: )ذح اًمًٜم٦م»و (،417، 416هلذا اًمٜمقع ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )

 (.418ش: )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»( 3)
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ّل  ـ أصح٤مِب ُمِ  أدريم٧م صمالصملمَ » :ُمٚمٞمٙم٦م  ،ٗم٤مق قمغم ٟمٗمًفٝمؿ خي٤مف اًمٜمِّ ٚمُّ يمُ  ط اًمٜمٌَّ

 .(1)شف قمغم إيامن ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾإٟمَّ  :ي٘مقل ُمٜمٝمؿ أطمدٌ  ُم٤م

ٝمؿ يمَ ح٤مسم٦م اًمذيـ أدرَ واًمّمَّ » :ٕمٚمٞم٘مف قمغم هذا إصمرطمجر ذم شم ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ

ق وأسمُ  ،ٕم٦مسمَ واًمٕم٤ٌمدًم٦م إرْ  ،٤مئِم٦م وأظمتٝم٤م أؾمامء وأم ؾمٚمٛم٦مٝمؿ قمَ أب ُمٚمٞمٙم٦م ُمـ أضمٚمِّ  اسمـ

 وم ،سمـ خمرُم٦م ًقرسمـ احل٤مرث واعمِ  ٦مريرة وقم٘مٌَ هُ 
ِ
ك رَ ٛمع ُمٜمٝمؿ وىمد أدْ ـ ؾَم ِمَّ  َٝم١ُمٓء

 ٤مقم٦م أضمؾ ُمـ سم٤مًمًـ َُج 
ِ
 .سمـ أب وىم٤مص ٕمدوؾَم  ،سمـ أب ـم٤مًم٥م يمٕمكم :َه١ُمٓء

الف ػمهؿ ظِم ـ همَ ؾ قمَ ومل يٜم٘مَ  ،(2)لاَم ؿ يم٤مٟمقا خي٤مومقن اًمٜمٗم٤مق ذم إقمْ ٠مهنَّ د ضمزم سمِ وىمَ 

ـَ وذًمؽ ٕن اعمُ  ،٤معف إُجَ ذًمؽ ومٙم٠مٟمَّ  ٤م خي٤مًمػ يِمٕمر سمف ِمَّ  ٤مف ُمَ ٛمٚمِ د يٕمرض قمٚمٞمف ذم قمَ ىمَ  ١مُم

اعم٤ٌمًمٖم٦م ٌٞمؾ ًمؽ قمغم ؾَم سمؾ ذَ  ،ف ُمٜمٝمؿـ ظمقومٝمؿ ُمـ ذًمؽ وىمققمُ ُمِ  وٓ يٚمزمُ  ،اإلظمالص

 .(3)ڤُمٜمٝمؿ ذم اًمقرع واًمت٘مقى 

٤مومف اًمّمح٤مسم٦م ٟمقع اًمٜمٗم٤مق اًمذي ظَم  ٤محً ُمقوِّ  $ ؾْمالموسملم ؿمٞمخ اإلِ 

ـ اًمقىمقع ذم رء ُمـ ُمِ  قُف وإٟمام اعمراد اخلَ  ،قمت٘م٤مديًمٞمس آ ٤موأٟمف ىمٓمٕمً  ڤ

 .ؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق

وهق  ،ُمـ اإليامن ـ ُمٕمف رءٌ ُمَ  وًمٞمَس  ؾْمالمر اإلِ يتٜم٤مول ُمـ أفمٝمَ  ؾْمالموم٤مإلِ 

وًمٙمـ  ،٤مـمـّمديؼ اعمجٛمؾ ذم اًمٌَ ُمع اًمتَّ  ؾْمالماإلِ  رَ ويتٜم٤مول ُمـ أفمٝمَ  ،ق اعمحضاًمٜمٗم٤م

ؿ اًمٗم٤ًمق يٙمقن ذم أطمدهؿ ؿمٕم٦ٌم وهُ  ،ُمـ هذا وٓ هذا مل يٗمٕمؾ اًمقاضم٥م يمٚمف ٓ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2751رواه ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمتقسم٦م، سم٤مب ومْمؾ دوام اًمذيمر واًمٗمٙمر ذم أُمقر إرض: رىمؿ )( 1)

ـ أن ُيٞمط قمٛمٚمف: )( 2) ـ ُم خ٤مري ُمٕمٚمً٘م٤م سمّمٞمٖم٦م اجلزم ذم يمت٤مب اإليامن، سم٤مب ظمقف اعم١مُم  (.1/119رواه اًٌم

س اًمديـ إًم٤ٌمين، ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟم٤مشاإليامن»(، واٟمٔمر 1/111اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )( 3)

 (،419م،: )ص 1993 -هـ 1413 - سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمراسمٕم٦م – اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإِلؾْمالُمل

 (.417ش: )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»و
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ـ اإليامن ومل ي٠مت سمتامم اًمقاضم٥م وُم٤م يٚمزُمف ُمِ  ؾْمالمويتٜم٤مول ُمـ أشمك سم٤مإلِ  ،ٟمٗم٤مق

 .اإليامن اًمقاضم٥م

 و
ِ
ًمٙمـ  افم٤مهرً  ٤مُمً رَّ رشمٙمٌلم حُم وٓ ُمُ  ،ةشم٤مريملم ومريْم٦م فم٤مهرَ  ٤م٤ًمىمً ًمٞمًقا ومُ  َه١ُمٓء

 ،يتٌٕمف سمٕمض اجلقارح ،سم٤مًم٘مٚم٥م وقمٛماًل  ٦م قمٚماًم ٌَ ُمـ طم٘م٤مئؼ اإليامن اًمقاضمِ  شمريمقا

ًَّ ٤مومُ ٗم٤مق اًمذي يم٤من خَي وهذا هق اًمٜمِّ  ،يم٤مٟمقا سمف ُمذُمقُملم ُم٤م وم٢من  ،ٚمػ قمغم ٟمٗمقؾمٝمؿف اًم

٘مرسملم قمغم إسمرار  سمف اعمُ ز اهللُمٞمَّ  سمٕمد هذا ُم٤م ،ص٤مطمٌف ىمد يٙمقن ذم ؿمٕم٦ٌم ٟمٗم٤مق

وىمد  ،٤متٌَّ ًتحَ وذًمؽ ىمد يٙمقن ُمـ سم٤مب اعمُ  ،أصح٤مب اًمٞمٛملم ُمـ إيامن وشمقاسمٕمف

٥م قمٚمٞمف ومل جي٥م قمغم ٤م وضَم ِمَّ  ،٤مإؾِْمالُمو ٤ماهلل سمف اعم١مُمـ إيامٟمً  َؾ ٤م ومْمَّ ِمَّ  ٤ميٙمقن أيًْم 

ّل وهلذا ىم٤مل  ،همػمه ْ ٖمَ ٞمُ ٚمْ ومَ  ارً ٙمَ ٜمْ ُمُ  ؿْ ٙمُ ٜمْ ى ُمِ أَ رَ  ـْ ُمَ » :ط اًمٜمٌَّ ْ  نْ ٢مِ ومَ  ،هِ دِ ٞمَ سمِ  هُ ػمِّ  عْ ٓمِ تَ ًْ يَ  مَل

ْ  نْ ٢مِ ومَ  ،فِ ٤مٟمِ ًَ ٚمِ ٌِ ومَ   .(1)شنِ ياَم اإلِ  ُػ ٕمَ ْو أَ  َؽ ًمِ ذَ وَ  ،فِ ٌِ ٚمْ ٘مَ ٌِ ومَ  عْ ٓمِ تَ ًْ يَ  مَل

وم٢من  ،(2)شلٍ دَ رْ ظَم  ٦مِ ٌَّ طَم  ٤مُل ٘مَ ثْ ُمِ  نِ اإلياَم  ـَ ُمِ  َؽ ًمِ ذَ  اءَ رَ وَ  َس ٞمْ ًمَ » :وذم احلدي٨م أظمر

 سمؾ اإلٟمٙم٤مرُ  ،ك يٗمٕمٚمف اعم١مُمـطمتَّ  نِ دظمؾ ذم اإلياَم ٕمد هذا اإلٟمٙم٤مر ُم٤م يَ سمَ  ٌَؼ ُمراده أٟمف مل يَ 

ن ٜمٙمر ذًمؽ مل يٙمـ ُمٕمف ُمـ اإلياَم راده أن ُمـ مل يُ ُمُ  ًمٞمَس  ،ٚم٥م آظمر طمدود اإليامنسم٤مًم٘مَ 

 ٌَّ ؾ ُمٜمٝمؿ ويمُ  ،١مُمٜملم صمالث ـمٌ٘م٤متٕمؾ اعمُ ومجَ  ،ًمؽ وراء ذَ زم :وهلذا ىم٤مل ،٦م ظمردلطم

َـّ  ،ن اًمذي جي٥م قمٚمٞمفومٕمؾ اإلياَم  ٤م يم٤من أىمدرهؿ يم٤من اًمذي جي٥م قمٚمٞمف عمَّ  َل إوَّ  ًمٙم

وقمٚمؿ  ،٤م جي٥م قمغم أظمرؾ ِمَّ جي٥م قمغم اًمث٤مين أيمٛمَ  ويم٤من ُم٤م ،٤م جي٥م قمغم اًمث٤مينؾ ِمَّ ٛمَ أيمْ 

ٝمؿ ُمع سمٚمقغ تِ ٚمٞمٝمؿ سمح٥ًم اؾمتٓم٤مقمَ ضم٥م قمَ ا٤مس يتٗم٤موٚمقن ذم اإليامن اًمقَ اًمٜمَّ  سمذًمؽ أنَّ 

 .(3)اخلٓم٤مب إًمٞمٝمؿ يمٚمٝمؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.49رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن، سم٤مب يمقن اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ اإليامن: رىمؿ )( 1)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.( 2)

 (.334 – 333) ٘مٞمؼ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين:، ًمِمٞمخ اإِلؾْمالم حتشاإليامن»( 3)
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 :وشمٌ٘مك هٜم٤م ُم٠ًمًم٦م هل حمؾ شم٠مُمؾ وٟمٔمر أٓ وهل
 ي٤م :وم٘م٤مل ًمف ،ذم اعمًجد ق ضم٤مًمٌس وهُ  ،ڤسمـ اًمٞمامن  ذيٗم٦مسمحُ  أن قمٛمر ُمرَّ 

٤مد أن خيرج ُمـ اعمًجد ك يمَ صمؿ ُم٣م قمٛمر طمتَّ  ،د ُم٤مت وم٤مؿمٝمدهُ ٤م ىمَ ومالٟمً  إنَّ  ،٦مطمذيٗمَ 

ًً ٧م إمم طُم وم٤مًمتٗمَ  أُمـ  أٟمِمدك اهللَ  ،ي٤م طمذيٗم٦م :وم٘م٤مل ،ومٕمرف ومرضمع إًمٞمف ،٤مذيٗم٦م ومرآه ضم٤مًم

 .(1)شومرأى قمٞمٜمل قمٛمر ضم٤مدشم٤م ،ا سمٕمدكوًمـ أسمرئ أطمدً  ،اًمٚمٝمؿ ٓ :ىم٤مل طمذيٗم٦م ؟اًم٘مقم أٟم٤م

ّل ُمـ هذا احلدي٨م يتٌلم أن قمٛمر يم٤من يٕمٚمؿ أن  إٓ  ڤطمذيٗم٦م  ؼمْ مل خُي  ط اًمٜمٌَّ

 .ن ظمقومف يم٤من ُمـ إيمؼم وًمٞمس ُمـ إصٖمروقمٚمٞمف وم٢م ،٤م أيمؼمٜم٤موم٘ملم ٟمٗم٤مىمً سم٠مؾمامء اعمُ 

 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ شاعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م»طمجر ذم  صحح إؾمٜم٤مده اسمـ( 1)

( رؾم٤مًم٦م 17هـ(، اعمح٘مؼ: )852سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين )اعمتقرم:  سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم أمحد

اًمٕمزيز اًمِمثري،  سمـ قمٌد سمـ ٟم٤مس سمـ ؾمٕمقد، شمٜمًٞمؼ: د. ؾمٕمد قمٚمٛمٞم٦م ىمدُم٧م جل٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد

 (.3/341هـ: )1419اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –اًمٜم٤مذ: دار اًمٕم٤مصٛم٦م، دار اًمٖمٞم٨م 
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 اهسابع املطوب

 ٍعسفٌن املنافقني؟ ڤهى كان اهصحابْ 

 ًُّ  :ُمٜمٝم٤م ٍؼ ٘م٤مئِ ُمـ اإلؿم٤مرة إمم سمٕمض طَم  دَّ سمُ  ٓ ،١مالىمٌؾ اإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم
ّل  أنَّ  .1 طمتك ٟمزل  ،٤مومٝمؿ وومٕم٤مهلؿر سم٠موَص ل إُمْ ٜم٤موم٘ملم ذم أوَّ اعمُ  ؿُ يم٤من يٕمٚمَ  ط اًمٜمٌَّ

ٱ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ} :شمٕم٤ممم ىمقًمف

 {ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ
 .[31-29 :ؾمقرة حمٛمد]

ّل  غَم ل قمَ ٗمِ ظَم  ُم٤م» :ڤىم٤مل أٟمس  يم٤من  ،ٜم٤موم٘ملمأطمٌد ُمـ اعمُ  ٦مِ أيَ  سمٕمد هذهِ  ط اًمٜمٌَّ

 ،ًجدـ اعمَ رضمقا ُمِ ر أن خُي ؿ وأُمَ هُ إفمٝم٤مرَ  ر اهللُ دَّ ىم» :زيد وىم٤مل اسمـ ...شومٝمؿ سمًٞمامهؿرِ يٕمْ 

 ًَّ  .(1)شومُح٘م٧م دُم٤مؤهؿ وٟمٙمحقا وُأٟمٙمحقا ِب٤م ،قا سمال إًمف إٓ اهللٙمُ وم٠مسمقا إٓ أن يتٛم

 ،٤مؿ قمٞم٤مٟمً ٝمُ ٤مصٝمؿ ومٕمرومتَ خَ أؿْم  ٤مكَ وًمق ٟمِم٤مء ي٤م حمٛمد ٕريٜمَ » :$يمثػم  ىم٤مل اسمـ

ًمألُمقر قمغم  ومحاًل  ،ٚم٘مفغم ظَم ومٞمف قمَ  اؾمؽمً  ،٘ملمٜم٤مومِ ٞمع اعمُ ًمؽ ذم َُج ذَ  ؛ؾ اهلل شمٕم٤مممٗمٕمَ وًمٙمـ مل يَ 

الُم٦م  ،[31 :ؾمقرة حمٛمد] {پ پ پ ڀ} :ورد اًمنائر إمم قم٤معمٝم٤م ،فم٤مهر اًًم
 :ڤىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن  ..غم ُم٘م٤مصدهؿقمَ  الُّ ومٞمام يٌدو ُمـ يمالُمٝمؿ اًمدَّ  :أي

وإًمًـ  ،(2)ش٤ًمٟمف٤من ًمِ وومٚمتَ  ح٤مت وضمٝمفاه٤م اهلل قمغم صٗمَ دَ ٌد هيرة إٓ أسمْ أطَم  أَهَّ  ُم٤م»

 .(3)شٚمقب ُمـ ظمػم أو ذذم اًم٘مُ  ٤مرف اًم٘مٚمقب ئمٝمر ُمٜمٝم٤م ُم٤مُمٖمَ 

ّل اهلل ىمد أقمٚمؿ  أنَّ  ٤مُمـ اعم٘مرر أيًْم  .2 ىم٤مل اهلل  ،٤مٗمك سمٕمًْم ؿ وأظْم ٝمِ ٕمض أؾمامئِ سمٌَ  ط اًمٜمٌَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.167 – 166/ص 16/اجلزء 8) ش:شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 1)

 (.7/321ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 2)

 (.7/83ش: )ؾمٕمدي شمٗمًػم اسمـ»( 3)
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ } :شمٕم٤ممم

 .[111 :ؾمقرة اًمتقسم٦م] {چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ْ ُيْدِرْك قمغم أقمٞم٤مهنؿ» :يمثػم ىم٤مل اسمـ ام يم٤مٟم٧م وإٟمَّ  ،ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ قمغم أٟمف مل ُيْٖمَر ِِبِْؿ َومَل

ّل قمغم أن  ذا دًمٞمٌؾ وذم هَ  ،(1)شٗم٤مِّتؿ ومٞمتقؾمٛمٝم٤مشمذيمر ًمف ِص  ٞمع مل يٕمٚمؿ َُج  ط اًمٜمٌَّ

ّل ن وًمٕمؾ اًم٥ًٌم ذم قمدم إقمال ،(2)ٜم٤موم٘ملماعمُ   :ٕؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤م ٤مُجٞمٕمً  طِبؿ  اًمٜمٌَّ
 ق ومٞمفِ وجلُّ  ،٤موا ومٞمف ـمٖمٞم٤مٟمً قا قمٚمٞمف وازدادُ ٟمُ مترَّ  :أي ،ردوا قمغم اًمٜمٗم٤مقؿ ُمَ أهنَّ  :أطمده٤م

 .(3)وأىم٤مُمقا ومل يتقسمقا

 .ٝمؿ يتقسمقا ويرضمٕمقا وُي٘مٚم٘مقإمٚمَّ قمغم سمٕمْمٝمؿ وًمَ  اؽمً ؾِم  :٤مصم٤مٟمٞمً 

ّل أهَّ  .3  .سم٠مؾمامئٝمؿ ڤحلذيٗم٦م  ط اًمٜمٌَّ

  ُمـ نَم سم٤مصمٜمل قمَ  ىمد أهَّ  طاعمّمٓمٗمك  أنَّ  (4):$يمثػم  أورد اسمـ
ِ
 َه١ُمٓء

ّل يمام ورد ذم احلدي٨م اًمذي رواه طمذيٗم٦م قمـ  ،ڤذيٗم٦م اعمٜم٤موم٘ملم حلُ   :ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ
 ُمَّ  أُ ذِم  نَّ إِ »

 ُؾ ٛمَ اجلَ  ٩َم ٚمِ ك يَ تَّ طَم  ،٤مٝمَ ُيَ رِ  ونَ دُ  جَيِ َٓ وَ  ٦مَ ٜمَّ اجلَ  قنَ ٚمُ ظُم دْ يَ  ٓ ٤م٘مً ٤مومِ ٜمَ ُمُ  نَمَ ل قمَ ٜمَ ل اصمْ تِ

ك تَّ طَم  ؿْ ٝمِ ٤مومِ تَ يمْ  أَ ذِم  رُ ٝمَ ٔمْ يَ  ٤مرٍ ٟمَ  ـْ ُمِ  اٌج ِهَ  (5)٦مُ ٚمَ ٞمْ سمَ اًمدُّ  ؿُ ٝمُ ٞمٙمُ ٗمِ ٙمْ شمَ  ؿْ ٝمُ ٜمْ ُمِ  ٦مٌ ٞمَ ٟمِ اَم صمَ  ،٤مطِ ٞمَ اخلِ  ؿِّ ؾَم  ذِم 

ىم٤مل  ،(7)ش٤م٘مً ٤مومِ ٜمَ ُمُ  نَمَ ٤م قمَ ٜمَ  اصمْ ٤مِب حَ ْص  أَ ذِم  نَّ إِ » :وذم رواي٦م ،(6)شؿْ هِ ورِ دُ ُص  ـْ ُمِ  ؿَ جُ ٜمْ يَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/181ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)

اجل٤ٌمر اًمًٛمٕم٤مين، )ؾمٜم٦م اًمقٓدة  سمـ قمٌد سمـ حمٛمد ، أسمق اعمٔمٗمر ُمٜمّمقرشاًم٘مرآنشمٗمًػم »( 2)

سمـ همٜمٞمؿ، اًمٜم٤مذ دار  سمـ قم٤ٌمس همٜمٞمؿو سمـ إسمراهٞمؿ هـ(، حت٘مٞمؼ: ي٤مه489هـ/ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة 426

 (.2/343م: )1997 -هـ1418اًمري٤مض ؾمٜم٦م اًمٜمنم  -اًمقـمـ 

 (.3/291) ششمٗمًػم اًمًٕمدي»( 3)

 (.4/216ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 4)

٤ًٌم.( 5)  واًمدسمٞمٚم٦م: ظمراج ودُمؾ يمٌػم ئمٝمر ذم اجلقف ومٞم٘متؾ ص٤مطمٌف هم٤مًم

 (.14/443ش: )شمٗمًػمه»رواه اًمٓمؼمي ذم ( 6)

 (.2779أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ: ح )( 7)
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ًَ اًمذيـ يُ  :ُمٕمٜم٤مهُ » :اإلُم٤مم اًمٜمقوي  .(1)شقن إمم صحٌتلٌٜم

وم٢من  ،ذيٗم٦مٔمر إمم طُم ٝمؿ ٟمَ ـ ُيرى أٟمف ُمٜمْ إذا ُم٤مت رضمؾ ِمَّ  ڤوىمد يم٤من قمٛمر 

 ،ٓ :ىم٤مل ؟ؿ أٟم٤مٝمُ أٟمِمدك سم٤مهلل أُمٜمْ  :٤ميقُمً  ڤذيٗم٦م وىم٤مل حلَ  ،فيمَ وإٓ شمرَ   قمٚمٞمفِ صغمَّ 

 .(2)سمٕمدك اوٓ أؤُمـ ُمٜمٝم٤م أطمدً 

يم٤مٟمقا يٕمرومقن  ڤهؾ اًمّمح٤مسم٦م همػم طمذيٗم٦م  :ٕمقد ًمٚم١ًمال٤م ٟمَ وهٜمَ 

ّل ف مل يٙمـ ٌؼ يت٘مرر أٟمَّ ٤م ؾَم ِمَّ  .؟٤موم٘ملماعمٜم ك قمٜمف ٗمَ ه اهلل سمٌٕمْمٝمؿ وأظْم ؼَم ىمد أظْم  ط اًمٜمٌَّ

شمِمػم إمم أن  اأن هٜم٤مك آصم٤مرً  إٓ ،ڤف تُ ومٛمـ سم٤مب أومم صح٤مسمَ  ،سمٕمْمٝمؿ

 :أوص٤مومٝمؿ وومٕم٤مهلؿ ظم٤مومٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ وُمٜمٝم٤م
 ،سمـ ًمٌٞمد قدٛمُ قمـ حَم  ،سمـ ىمت٤مدة سمـ قمٛمرو ٤مصؿصمٜمل قمَ طمدَّ » :إؾمح٤مق ىم٤مل اسمـ -1

ٕمرومقن ٤مس يَ ٤من اًمٜمَّ هؾ يمَ  :ىمٚم٧م عمحٛمقد :ىم٤مل ،إؿمٝمؾ ٜمل قمٌدسمَ  ضم٤مل ُمـرِ قمـ 

 ؟اًمٜمٗم٤مق ومٞمٝمؿ
وُمـ أسمٞمف وُمـ قمٛمف وُمـ  ٤من اًمرضمؾ ًمٞمٕمرومف ُمـ أظمٞمفِ يمَ  إنْ  ،ؿ واهللِٟمٕمَ  :٤مَل ىمَ 

 .(3)ش٤م قمغم ذًمؽصمؿ ُيٚمٌس سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم  ،ِمػمشمفقمَ 

ق وهُ  ڤـ ُم٤مًمؽ سم ٕم٥م٤مل يمَ ىمَ  ..شمٌقكهَمزَوة ٗمقا ذم ٚمِّ ذم ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ظُم  -2

أطمزٟمٜمل  ،ٞمٝمؿومِ  ٗم٧ُم ٓمُ ومَ  طاهلل  روج رؾمقلإذا ظمرضم٧م ذم اًمٜم٤مس سمٕمد ظُم  ٧ُم ومٙمٜمْ » :ذم اعمديٜم٦م

 .(5)شقمذر اهلل ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء رضماًل  أو ،ٗم٤مققمٚمٞمف اًمٜمِّ  (4)٤مقًص ُمٖمٛمُ  اًل أرى إٓ رضُم  أين ٓ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/162ش: )ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ»يٜمٔمر ( 1)

 (.4/144) (، واسمـ يمثػم:14/443ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 2)

 (.4/949) ، ٓسمـ هِم٤مم:شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»( 3)

(، 14ش: )شم٠مُمالت ذم ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا قمـ هَمزَوة شمٌقك»أي ُمتٝماًم سمف ُمٓمٕمقًٟم٤م قمٚمٞمف ذم ديٜمف. ( 4)

 اًمٙمريؿ اًمزيد. زيد قمٌد

 (.135 - 5/131) سمـ ُم٤مًمؽ: ، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب طمدي٨م يمٕم٥مشومتح اًم٤ٌمري»( 5)
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ػ أيتٜم٤م وُم٤م يتخٚمَّ رَ  وًم٘مدْ » :واًمذي ضم٤مء ومٞمف ،ڤُمًٕمقد  ـطمدي٨م اسمْ  -3

 .(1)شٜم٤مومؼ ُمٕمٚمقم اًمٜمٗم٤مقإٓ ُمُ  -ة اًمٗمجرصال :أي–ٝم٤م قمٜمْ 

ًٓ رِ  إنَّ » :ىم٤مل ڤقمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري  -4  ٝمدِ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمَ  ضم٤م

هؿ دِ وومرطمقا سمٛم٘مٕمَ  ،ٜمفُ ٗمقا قمَ إمم اًمٖمزو َّتٚمَّ  طاهلل  ؾمقلرج رَ يم٤مٟمقا إذا ظَم  طاهلل  رؾمقل

ّل  مَ وم٢مذا ىمدِ  ،طاهلل  الف رؾمقلظِم  ٌُّ ٚمٗمُ وا إًمٞمف وطَم رُ اقمتذَ  ط اًمٜمٌَّ  قا أن ُُيٛمدوا سماَم قا وأطم

َ  ، يٗمٕمٚمقاملَ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ ڤ ڤ} :زًم٧مومٜم

 .ش[188 :ؾمقرة آل قمٛمران] {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ

ث طمدَّ  ،ٜم٤م يقم أطمدحـ ذم ُمّم٤مومِّ ٞمٜم٤م وٟمَ هُمِمِّ » :ىم٤مل ڤٚمح٦م وقمـ أب ـمَ  -5

ً٘مط دي وآظمذه ويَ ٕمؾ يً٘مط ُمـ يَ جَ ومَ  :ىم٤مل ،يقُمئذ ٕم٤مسف اًمٜمُّ ِمٞمَ ٤من ومٞمٛمـ همَ ف يمَ أٟمَّ 

أضمٌـ ىمقم  ،ؿًٝمُ ٞمس هلؿ هٌؿ إٓ أٟمٗمُ ٤مئٗم٦م إظمرى اعمٜم٤موم٘مقن ًمَ واًمٓمَّ  ،ذهُمـ يدي وآظُم 

 .(2)شوأرقمٌف وأظمذًمف ًمٚمحؼ

 يم٤منَ » :ىم٤مل ڤسمـ اًمٜمٕمامن  وومٞمف قمـ ىمت٤مدة ،قيؾسمٜمل أسمػمق اًمٓمَّ  طمدي٨ُم  -6

ي٘مقل  ٤مُمٜم٤موم٘مً  ٤من سمِمػٌم رضماًل ويمَ  ،نمٌَ ِمػم وُمُ نم وسمَ ق سمِ ق أسمػمِ سمٜمُ  ٞم٧م ُمٜم٤َّم ُي٘م٤مل هلؿسمَ  أهُؾ 

 .(4)شسمٕمض اًمٕمرب (3)صمؿ خيٚمف طاهلل  اًمِمٕمر ُيجق سمف أصح٤مب رؾمقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وأسمق داود،654ضمد، سم٤مب صالة اجلامقم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلدى: سمرىمؿ )رواه ُمًٚمؿ، ذم يمت٤مب اعم٤ًم( 1)

يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، سم٤مب  (، واًمٜم٤ًمئل،551يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ذم اًمتِمديد ذم شمرك اجلامقم٦م: رىمؿ )

 (.119، 2/118اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمٚمقات طمٞم٨م يٜم٤مدى ِبـ: )

رة آل قمٛمران، وىم٤مل: طمًـ (، يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب وُمـ ؾمق5/214ش )ؾمٜمٜمف»رواه اًمؽمُمذي ذم ( 2)

(، وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم، اٟمٔمر 274، 3/273ش: )اًمدٓئؾ»صحٞمح، واًمٚمٗمظ ًمف، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 

(، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب 3/116)و (، يمت٤مب اًمتٗمًػم، سم٤مب ىمقًمف )أُمٜمف ٟمٕم٤مؾًم٤م(،3/211) اًمٌخ٤مري:

رضم٤مل، وأمحد: (، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب هَمزَوة اًمٜم٤ًمء ُمع اًم1444، 3/1443هَمزَوة أطمد، وُمًٚمؿ: )

 (.2/297) وواوم٘مف اًمذهٌل: (، وصححف احل٤ميمؿ،19، 3/14) (، وأسمق يٕمغم:4/29)

 اخلٚم٦م: اًمٜم٦ًٌم اًم٤ٌمـمٚم٦م.( 3)

 .ؾمٌؼ َّترجيف سمٓمقًمف( 4)
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 ٤مضم٧م ريٌح ٦م هَ يٜمَ  ىمرب اعمدِ ومٚمامَّ  ،ـ ؾمٗمرم ُمِ ىمدِ  طاهلل  ؾمقلرَ  أنَّ » :قمـ ضم٤مسمر -7

 ِت قْ عمَِ  يُح اًمرِّ  هِ ذِ هَ  ٧ْم ثَ ٕمِ سمُ » :ىم٤مل طاهلل  ومزقمؿ أن رؾمقل ،ايم٥مؿمديدة شمٙم٤مد شمدومـ اًمرَّ 

 .(1)شقمٔمٞمؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ىمد ُم٤مت ٜم٤مومٌؼ ٚمام ىمدم اعمديٜم٦م وم٢مذا ُمُ ومَ  ،شٍؼ ٤مومِ ٜمَ ُمُ 

8-  ًْ  ٤من ويمَ  ،دجِ ـمرد اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اعم
ِ
د ًجِ ون اعمَ ُي اعمٜم٤موم٘مقن َُي  َه١ُمٓء

٤م ذم وم٤مضمتٛمع يقُمً  ،ديٜمٝمؿًتٝمزئقن سمِ ويَ  ويًخرونَ  ،ٛملمًٚمِ ٞمًتٛمٕمقن أطم٤مدي٨م اعمُ ومَ 

ىمد  ،ؿيض أصقاِِّت ظم٤مومِ  ،قن سمٞمٜمٝمؿصمُ يتحدَّ  طاهلل  رآهؿ رؾمقلومَ  ،٤مٌس ًجد ُمٜمٝمؿ ٟمَ اعمَ 

 ،٤مٜمٞمٗمً ٤م قمَ ًجد إظمراضًم وم٠ُمظمرضمقا ُمـ اعمَ  طاهلل  قل٠مُمر ِبؿ رؾُم ومَ  ،ٝمؿ سمٌٕمضٕمُْم ًمّمؼ سمَ 

 سمـ ٜمؿسمٜمل همَ  أطمد ،سمـ ىمٞمس رإمم قمٛمَ  ،سمـ يمٚمٞم٥م سمـ زيد وم٘م٤مم أسمق أيقب ظم٤مًمد

ًَ ومَ  -يم٤من ص٤مطم٥م آهلتٝمؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م- سمـ اًمٜمج٤مر ُم٤مًمؽ ٌف طمتك حَ ٠مظمذ سمرضمٚمف وم

صمؿ أىمٌؾ  ،٦ٌمٕمٚمَ ٜمل صمَ سمَ  ضمٜمل ي٤م أسم٤م أيقب ُمـ ُمرسمدرِ أَّتْ    :   ق ي٘مقل أظمرضمف ُمـ اعمًجد وهُ 

ٌٌَّف سمِ سمَ  أطمد ،سمـ وديٕم٦م ٤م إمم راومعأسمق أيقب أيًْم  ا ثره ٟمثرً صمؿ ٟمَ  ردائفِ ٜمل اًمٜمج٤مر ومٚم

ٜم٤موم٘م٤م ًمؽ ُمُ  أٍف    :   وأسمق أيقب ي٘مقل  ،ف ُمـ اعمًجدضَم صمؿ أظمرَ  ،وًمٓمؿ وضمٝمف ،اؿمديدً 

    .طاهلل  أدراضَمؽ ي٤م ُمٜم٤مومؼ ُمـ ُمًجد رؾمقل  ظمٌٞمث٤م 

    .شارضمع ُمـ اًمٓمريؼ اًمتل ضمئ٧م ُمٜمٝم٤م أي»   :   هِم٤مم  ىم٤مل اسمـ

   :   ىم٤مل اًمِم٤مقمر 
د  دَ ززززززززززوَدد ئدََجززززززززززرَد  دأَدد َدَ زززززززززز  دأَد دوَدَكدوَدَفزززززززززز

د

ظ د  زززززززززدالَدَ زززززززززد دأكدَوزززززززززدانَدَ زززززززززد  دَمزززززززززدأ دؾ دَا

 
ٚمحٞمتف وم٠مظمذ سمِ  ، ـمقيؾ اًمٚمحٞم٦مويم٤من رضماًل  ،سمـ قمٛمرو سمـ طمزم إمم زيد وىم٤مم قمامرة

ِبام ذم  (2)صمؿ ُجع قمامرة يديف ومٚمدُمف ،ًجدُمـ اعمَ  ا قمٜمٞمٗم٤م طمتك أظمرضمفُ ه ِب٤م ىمقدً وم٘م٤مدَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.372ص)ؾمٌؼ َّترجيف: ( 1)

ْدُم: ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: اًمالم واًمدال واعمٞمؿ أصؾ يدل قمغم إًمّم٤مق رء سمٌمء، ضسم٤م أو همػمه، ومَ ( 2) ٤مًمٚمَّ

 =ضب احلجر سم٤محلجر... َواًْمَتَدَم اًمٜم٤ًمء: ضسمـ وضمقهٝمـ وصدورهـ ذم اعمٜم٤مطم٦م. َواًمٚمَّْدُم: ضسمؽ 
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ومام  ،ك اهلل ي٤م ُمٜم٤مومؼٕمدَ أسمْ    :   ىم٤مل  ؛دؿمتٜمل ي٤م قمامرةظَم    :  ي٘مقل   .   ٝم٤م ُمٜمْ  رَّ دره ًمدُم٦م ظَم َص 

   .    طاهلل  ُمًجد رؾمقل َـّ ومال شم٘مرسمَ  ،اهلل ًمؽ ُمـ اًمٕمذاب أؿمد ُمـ ذًمؽ دَّ قمَ أ

   :   سمـ ُم٘مٌؾ  سمـ أب ىم٤مل متٞمؿ
ززززززززَ دوَد دج دوَددَ  دمَدؾػئ ْك زززززززز َددقزززززززز زززززززز  دأَددَند   دُ د  دفئ

د

دق ززززززََغَددَلَدرَدوَددقزززززز  دَ دََوَدد  دَ دَ ززززززد َ د  ززززززدْ  د (0)  د َادَا

د
ق وأسمُ  ،٤مسمدريًّ  يم٤من ،سمٜمل اًمٜمج٤مر رضمؾ ُمـ ،وىم٤مم أسمق حمٛمد»   :    إؾمح٤مق ىم٤مل اسمـ

سمـ  ُم٤مًمؽ سمـ همٜمؿ اسمـ سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ زيد سمـ أسم سمـ زيد سمـ أوس حمٛمد ُمًٕمقد

يٕمٚمؿ ذم  ويم٤من ٓ ،٤م٤م ؿم٤مسمًّ الُمً ويم٤من ىمٞمس همُ  ،سمـ ؾمٝمؾ سمـ قمٛمرو اًمٜمج٤مر إمم ىمٞمس

   .   جٕمؾ يدومع ذم ىمٗم٤مه طمتك أظمرضمف ُمـ اعمًجد ومَ  ،ٜم٤موم٘ملم ؿم٤مب همػمهاعمُ 

   :   ف ًمَ  ي٘م٤مُل  ،رهط أب ؾمٕمٞمد اخلدري ،سمـ اخلزرج وىم٤مم رضمؾ ُمـ سَمْٚمُخدرة

د إمم رضمؾ ًجِ ٜم٤موم٘ملم ُمـ اعمَ راج اعمُ سم٢مظْم  طاهلل  طملم أُمر رؾمقل ،سمـ احل٤مرث اهلل قمٌد

 ،٤م٤م قمٜمٞمٗمً تف ومًحٌف ِب٤م ؾمحًٌ جٛمَّ ذ سمِ وم٠مظَم  ،ويم٤من ذا ُج٦م ،سمـ قمٛمرو ٤مرثاحلَ    :   ي٘م٤مل ًمف 

   .   طمتك أظمرضمف ُمـ اعمًجد ،إرض  ُمر سمف ُمـ قمغم ُم٤م

أي  ،ؽ أهؾ ًمذًمؽإٟمَّ    :   وم٘م٤مل  ؛احل٤مرث د أهمٚمٔم٧م ي٤م اسمـًم٘مَ    : قل اعمٜم٤مومُؼ ٘مُ يَ    : ىم٤مل

وىم٤مم  ،  وم٢مٟمؽ ٟمجس ،طاهلل  ُمًجد رؾمقل َـّ ٘مرسمَ ومال شمَ  ،دو اهلل عم٤م أٟمزل اهلل ومٞمؽقمَ 

ف ُمـ اعمًجد وم٠مظمرضَم  ،سمـ احل٤مرث سمـ قمقف إمم أظمٞمف ُزَويِّ  سمٜمل قمٛمرو رضمؾ ُمـ

 وم ،  همٚم٥م قمٚمٞمؽ اًمِمٞمٓم٤من أُمره    :   ىم٤ملو ،وأومَّػ ُمٜمف ،٤م٤م قمٜمٞمٗمً إظمراضًم 
ِ
 َي ُمـ طَم  َٝم١ُمٓء

 .   (2)شسم٢مظمراضمٝمؿ طاهلل  وأُمر رؾمقل ،اعمًجد يقُمئذ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/243ش: )ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م»ظمٌز اعمٚم٦م. يٜمٔمر  =

   :   وإِبر    .   ُم٤م اٟمخٗمض ُمـ إرض    :   اًمٖمٞم٥م    اًميب سمٌٓمـ اًمٙمػ،    :   اًمٚمدم    :   ىم٤مل اسمـ هِم٤مم( 1)

 (.4/219ش: )اًمروض إٟمػ»يٜمٔمر    .   اًم٘مٚم٥م قمرق 

 (.3/61) ، ٓسمـ هِم٤مم:شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»و (،2/385ش: )اًمروض إٟمػ»( 2)
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 معهم
ّل ؾمٛمع  :قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف أٟمف .8 ٌح ُمـ الة اًمّمُّ رأؾمف ُمـ َص  عَ طملم رومَ  ط اًمٜمٌَّ

 َل زَ ٟمْ ٠مَ ومَ  ،لمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  ـَ ُمِ  ٤مسٍ ٍ  أٟمَ غَم ق قمَ قمُ دْ يَ  ٤مٟمً اَل ومُ وَ  ٤مٟمً اَل ومُ  ـْ ٕمَ اًمْ  ؿَّ ٝمْ اًمٚمَّ » :ىم٤مل ،اًمريمٕم٦م أظمرة

﮲ } ۵ اهللُ  ؾمقرة ] {ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .(1)ش [128 :آل قمٛمران

د اهلل ٛمِ حَ ومَ  ،ٓم٦ٌمظُم  طاهلل  ٜم٤م رؾمقلٓمٌَ ظَم » :لىم٤م ڤُمًٕمقد  وقمـ اسمـ .9

٤م يَ  ؿْ ىمُ » :٤ملصمؿ ىمَ  ،شؿْ ٘مُ ٞمَ ٚمْ ومَ  ٧ُم ٞمْ ٛمَّ ؾَم  ـْ ٛمَ ومَ  ،لمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  ؿْ ٞمٙمُ ومِ  نَّ إِ » :ىم٤مل ؿَّ صمُ  ،ك قمٚمٞمفٜمَ وأصمْ 

 ؿْ ٞمٙمُ ومِ  نَّ إِ » :صمؿ ىم٤مل ،٦م وصمالصملم رضماًل ك ؾمتَّ ك ؾمٛمَّ طمتَّ  ،شنُ اَل ٤م ومُ يَ  ؿْ ىمُ  ،نُ اَل ٤م ومُ يَ  ؿْ ىمُ  ،نُ اَل ومُ 

 .شقا اهللَ٘مُ ٤مشمَّ ومَ  ؿْ ٙمُ ٜمْ ُمِ  وْ أَ 

ىم٤مل  ؟ُم٤مًمؽ :ىم٤مل ،ٕمرومفل ُم٘مٜمع ىمد يم٤من يَ ٛمر قمغم رضمؾ ِمـ ؾمٛمَّ قمُ  ومٛمرَّ  :ىم٤مل

    .(2)شًمؽ ؾم٤مئر اًمٞمقم إمدً سمُ  :وم٘م٤مَل  ،طاهلل  صمف سمام ىم٤مل رؾمقلحدَّ ومَ 

ُ ٤مر يَ صمَ ا٤ٔمدي٨م وَ ُمـ َمٛمقع هذه إطَم  ٘ملم يم٤مٟمقا ٕمض أقمٞم٤من اعمٜم٤مومِ سمَ  أنَّ  تٌلمَّ

٤مِّتؿ ًمٞم٧ًم سمخ٤مومٞم٦م ّمٗمَ وُمع ذًمؽ ومِ  ،ڤٜمد سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ٕمرووملم قمِ ُمَ 

 وإن يم٤مٟمقا يَ  ،٦مٛمٚمَ ؾ واوح٦م ذم اجلُ سمَ  ،ٕم٤مهلؿ ًمٞم٧ًم سمٛمٖمٛمقرةوومِ 
ٍ
ٝم٤م ُمٜمْ  ًتخٗمقن سمٌمء

 ٌح٤من اهلل ُمٝمام اؾمتؽَم وؾُم  ،شمٔمٝمر ظمٌٞمئتٝمؿ وٓ يٜمٙمِمػ ًمٚمٛمًٚمٛملم طم٤مهلؿ ك ٓطمتَّ 

ذم ؿم٠من  اهلل رمحهماًمًٚمػ  ؿ اهلل يمام ىمررَّ ٝمُ ويٗمْمحُ  إٓ ،ك اعمٜم٤موم٘مقنٗمَ وراوغ واؾمتخْ 

 .زون اهلل سم٤مًمٕمّمٞم٤من ذم اخلٚمقات٤مرِ ُمـ يٌَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحٞمح. (، ىم٤مل إًم٤ٌمين:1178، سم٤مب ًمٕمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًم٘مٜمقت: رىمؿ )ش ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل»( 1)

( ٕمحد اًمٌقصػمي. 8/87)، يمت٤مب اًمٗمتـ: شاحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة»يٜمٔمر ( 2)

، واًمٚمٗمظ ًمف، ورواشمف صم٘م٤مت، أُم٤م حم٘م٘مقا اعمًٜمد اًمِمٞمخ شاعمًٜمد»سمـ محٞمد وأمحد ذم  رواه قمٌد

إرٟم٤مؤوط وُمـ ُمٕمف وم٘م٤مًمقا: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م قمٞم٤مض اًمراوي قمـ أب ُمًٕمقد وُمتٜمف ُمٜمٙمر، 

 (.23 – 7/22)ش: اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»( واًمٌخ٤مري ذم 6/286ش: )اًمدٓئؾ»وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم 
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ّمٌح  ومٞمُ ّمٞم٥م اًمذٟم٥م ذم اًمنِّ اًمرضمؾ ًمٞمُ  إنَّ » :$ٞمٛمل وىم٤مل ؾمٚمٞمامن اًمتَّ 

صمؿ جيلء  ،سملم اهللف و سمٞمٜمَ ٟم٥م ومٞماَم اًمذَّ  ٞمذٟم٥ُم ًمَ  اًمٕمٌدَ  إنَّ » :وىم٤مل همػمه .(1)شوقمٚمٞمف ُمذًمتف

تؽ اهلل  هَ ٤من اهلل ذم اًمنِّ ُمـ ظَم » :اًمٜمقن ووىم٤مل ذ .شذًمؽ قمٚمٞمف رَ ف ومػمون أصمَ  إظمقاٟمِ إمَم 

 .(2)شهه ذم اًمٕمالٟمٞم٦م

رو٤مه اهلل يَ  ٓ د خُيٗمل اإلٟم٤ًمن ُم٤موىمَ » :$اجلقزي  وي٘مقل اًمٕمالُم٦م اسمـ

 اَم ه اًمٜم٤مس ورسمَّ  يِم٤مهدوإن ملَ  ،ٜمٓمؼ إًمًٜم٦م سمفويُ  قمٚمٞمف ًمق سمٕمد طملمِ  اهلُل هُ ومٞمٔمٝمرِ  ۵

ـ أظمٗمك ُمِ  ًمٙمؾ ُم٤م ٤مومٞمٙمقن ضمقاسمً  ،يٗمْمحف ِب٤م سملم اخلٚمؼ ٦مٍ أوىمع ص٤مطمٌف ذم آومَ 

وٓ يٜمٗمع ُمـ ىمدره  ،ي قمـ اًمزًمؾوذًمؽ ًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أن هٜم٤مك ُمـ جي٤مزِ  :اًمذٟمقب

 .(3)شوٓ يْم٤مع ًمديف قمٛمؾ ،وىمدرشمف طمج٤مب وٓ اؾمتت٤مر

ـ يٜمت٥ًم ذم اخلٚمقات ِمَّ ٤مت اهلل ُمَ ا يم٤من اًمذي خيرق طمرُ إذَ  ؿُ ويِمتد اخلٓم٥م ويٕمٔمُ 

سمد أن يٜمٕمٙمس قمغم ذيمره  وشم٠مصمػم اًمذٟمقب ذم اخلٚمقات ٓ ومٝمذا طم٤ًمسمف قمًػمٌ  ،ٚمؿإمم اًمٕمِ 

 .ذم اًمدٟمٞم٤م سملم اًمٜم٤مس

ف ل اهلل سمٖمَْم ٘مِ ٚمْ ومٞمُ  :شمٕم٤ممم ٛمٕمّمٞم٦م اهللِق سمِ خٚمُ ٌد ًمٞمَ إن اًمٕمَ » :ڤىم٤مل أسمق اًمدرداء 

 ڤسمق اًمدرداء وهذا اًمذي ىم٤مًمف أ ،(4)شِمٕمريَ  ٚمقب اعم١مُمٜملم ُمـ طمٞم٨م ٓذم ىمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ  سمـ أب سمٙمر ، اعم١مًمػ: حمٛمدشاجلقاب اًمٙم٤مذم عمـ ؾم٠مل قمـ اًمدواء اًمِم٤مذم = اًمداء واًمدواء»يٜمٔمر ( 1)

اعمٖمرب،  –هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م 751سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اعمتقرم:  أيقب

 (.1/34م: )1997 -هـ 1418اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.( 2)

سمـ حمٛمد اجلقزي )اعمتقرم:  سمـ قمكم اًمرمحـ ، ُج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌدشصٞمد اخل٤مـمر»يٜمٔمر ( 3)

 - 1399-سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م  –هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد وم٤مظمقري، اًمٜم٤مذ دار اعمٕمروم٦م 597

 (.1/15م: )1979

 (.1/34) ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ:شاجلقاب اًمٙم٤مذم»( 4)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ّل ي١ميده ىمقل  ًَّ ى ذِم ٤مدَ ٟمَ  ادً ٌْ قمَ  ٥مَّ طَم ا أَ ذَ إِ  اهللَ نَّ إِ » :ط اًمٜمٌَّ  اَم  اًم

ِ
 ومٞمف ،احلدي٨م ش ...ء

 اًمذي ذا اًمٕمٌدقل ُمـ أصمر حم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم هِلَ ذا اًم٘مٌُ وهَ  ،(1)ٌقل ذم إرضيقوع اًم٘مَ 

صمؿ  :دي٨مأظمر وم٘مد ُذيمر ذم احلَ  ٌد٤م اًمٕمَ وأُمَّ  ،ٚمقاتٚمقات واخلَ زم طمدود اهلل ذم اجلَ اًمتَ 

وهذا أصمر  ،فٜمُ ٚمقب اخلٚمؼ شمٚمٕمَ مم وذه٥م وم٢من ىمُ ام وَ ٜموم٠مي ،ضذم إرْ  وع ًمف اًمٌٖمْم٤مءُ قشمُ 

 .سمٖمض اهلل وؾمخٓمف قمٚمٞمف

 ٔمروىمد أمهٚمقا ٟمَ  ،ـ يٜمتًٌقن إمم اًمٕمٚمؿٜمًٗم٤م ِمَّ ِص  $اجلقزي  ويٌلم ًمٜم٤م اسمـ

قا ٟمٔمر ٚمُ أمهَ  ،ـ يٜمتًٌقن إمم اًمٕمٚمؿأىمقاًُم٤م ِمَّ  رأي٧ُم » :قات ومٞم٘مقلذم اخلٚمَ  ۵احلؼ 

ومٙم٤مٟمقا ُمقضمقديـ  ،ٚمقاتيمرهؿ ذم اجلَ ذِ  ـَ ومٛمح٤م حم٤مؾِم  ،ٚمقاتإًمٞمٝمؿ ذم اخلَ  ۵احلؼ 

 .(2)شوٓ ىمٚم٥م ُيـ إمم ًم٘م٤مئٝمؿ ،رؤيتٝمؿطمالوة ًمِ  ٓ ،وُملمدُ يم٤معمٕمْ 

وُم٤م أُجؾ  ،ٚمقةف اهلل ذم اجلٚمقة واخلَ ٚمَّ أضَم  ةِ اهلل ذم اخلٚمقَ  ؾَّ وِم٤م هق ُمِم٤مهد أن ُمـ أضم

 .ه٤مدَ ؾمٞمام ِمـ شمٕمٛمَّ  ٓ ،ٝم٤محَ ُم٤م أؿمد ىمٌْ ٦م وَ ٕمّمٞمَ اعمَ  َح وُم٤م أىمٌَ  ، أصمره٤مغَم اًمٓم٤مقم٦م وُم٤م أطْم 

ذم  قةً وىمُ  ،ف وٟمقًرا ذم اًم٘مٚم٥مذم اًمقضْم  ٞم٤مءً ٜم٦م ِو ًَ ًمٚمحَ  إنَّ » :ڤقم٤ٌمس  ىم٤مل اسمـ

ًَّ  نَّ وإ ،ؼذم ىمٚمقب اخلٚمْ  وحم٦ٌمً  ،زقذم اًمرِّ  وؾمٕم٦مً  ،اًمٌدن  ،ف٦م ؾمقاًدا ذم اًمقضْم ٞمئَ ًمٚم

 ،(3)شذم ىمٚمقب اخلٚمؼ ٦مً وسمٖمَْم  ،وٟم٘مًّم٤م ذم اًمرزق ،وهٜم٤ًم ذم اًمٌدنو ،ٚم٥مذم اًم٘مَ  وفمٚمٛم٦مً 

ٌَ  ٌؾ ضُم رَ  َؾ ٛمِ قمَ  ُم٤م» :وؾمٌؼ ًمٜم٤م أن ذيمرٟم٤م ىمقل سمٕمض اًمًٚمػ ف اهلل شمٕم٤ممم ًَ قمٛماًل إٓ أًم

 .شإن ًذا ومنمو إن ظمػًما ومخػم :هاءَ دَ رِ 
 ُمٕمٚمقمٌ  وهذا أُمرٌ » :٘مقلٞمَ ذا اًم٘مقل ومَ غم هَ قمَ  شمٕم٤ممم $اًم٘مٞمؿ  ويٕمٚمؼ اسمـ

 اًمؼمَّ  ضمؾ اًمٓمٞم٥َم اًمرَّ  طمتك إنَّ  ،هؿاًمٌّم٤مئر وهمػمُ  ِمؽمك ومٞمف وذم اًمٕمٚمؿ سمف أصح٤مُب يَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب إذا أطم٥م اهلل قمًٌدا طمٌٌف إمم قم٤ٌمده.(، يمت٤مب اًمؼم2637رواه ُمًٚمؿ: سمرىمؿ )( 1)

 (.1/23) ، ٓسمـ اجلقزي:شصٞمد اخل٤مـمر»يٜمٔمر ( 2)

 (.1/35ش: )اجلقاب اًمٙم٤مذم»يٜمٔمر ( 3)
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٤ًٌم ،ٞم٦ٌمٌ ٦م ـمَ رائحَ  تِمؿ ُمٜمفُ ًمَ  ف قمغم سمدٟمف ر ـمٞم٥م رائح٦م روطمِ ٝمَ ومٞمٔمْ  ،وإن مل يٛمس ـمٞم

 ،هذا وٓ هذا ٓ ؿُّ يِم قاء ٓواعمزيمقم اًمذي أص٤مسمف اهلَ  ،ٙمسواًمٗم٤مضمر سم٤مًمٕمَ  ،فوصمٞم٤مسمِ 

 .(1)شسمؾ زيم٤مُمف ُيٛمٚمف قمغم إٟمٙم٤مر

 $اجلقزي  وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ اسمـ ،ؾ ىمٌقليمُ  إن صالح اًمني٦م أصُؾ 

قم الة واًمّمَّ ر اًمّمَّ د رأي٧م ُمـ يٙمثِ ًم٘مَ  واهللِ» :٤ملب ًمٜم٤م أُمثٚم٦م ُمـ واىمٕمف طمٞم٨م ىمَ وَض 

ٌُ  ٟمٗمًف وًم٤ٌمؾِم ذِم  عُ ويتخِمَّ  ،ٛم٧مواًمّمَّ   اًمٜمٗمقس ًمٞمَس دره ذم وىمَ  ،ق قمٜمفف واًم٘مٚمقب شمٜم

ٚمقب واًم٘مُ  ،عِمُّ وٓ ََّت  ٌػم ٟمٗمؾٍ ًمف يمَ  وًمٞمَس  ،ٞم٤مب٤مظمر اًمثِّ ـ يٚمٌس ومَ ُمَ  ورأي٧ُم  ،ذاكسمِ 

 .شرت اًم٥ًٌم ومقضمدشمف اًمنيرةومتدسمَّ  ،غم حلٞمتفِ قمَ  شمتٝم٤موم٧ُم 

ام وإٟمَّ  ،الة وٓ صقمقمٛمؾ وٓ َص  ٌػمُ أٟمف مل يٙمـ ًمف يمَ  :سمـ ُم٤مًمؽ يمام روى قمـ أٟمس

 ،سمٜمنم ـمٞمٌف ٚمقبٌ٘م٧م اًم٘مُ وقمَ  ،٤مح قمٌػم ومْمٚمفِ ف ومَ شمَ رهي حَّ ومٛمـ أَص  ،٧م ًمف هيرةٌ يم٤مٟمَ 

 .(2)يٜمٗمع ُمع وم٤ًمده٤م صالح اًمٔم٤مهر وم٢مٟمف ُم٤م ،وم٤مهلل اهلل ذم اًمنائر

 ،ثالثٚمامء يتقاقمٔمقن سمِ اًمٕمُ  يم٤منَ » :٤من ي٘مقلي يمَ ورطمؿ اهلل ذا اًمٜمقن اعمٍمي اًمذِ 

ح ٚمَ وُمـ أْص  ،تفٞمَ ـ اهلل قمالٟمِ ًَ شمف أطْم يرَ ـ أطمًـ َه ُمَ  :ٕمْمٝمؿ إمم سمٕمضٍ سمَ  ٙمت٥ُم ويَ 

ٚمح اهلل ه أْص ِت َ آظمرَ  رَ أُمْ  َح وُمـ أصٚمَ  ،٤مساًمٜمَّ  سمٞمٜمف وسملمَ  ٤مُمَ  أصٚمح اهللُ  وسملم اهللِ فُ سمٞمٜمَ  ُم٤م

 .(3)ششمفرَ ٟمٞم٤مه وآظِم ر دُ أُمْ 

وىمد اٟمٓمقت قمغم  ،ومٙمٞمػ سمٕمد هذا آؾمتٓمراد ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم أن يّمٚمحقا هيرِّتؿ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ } :اًمٙمٗمر سم٤مهلل واًمتخٓمٞمط واًمٙمٞمد ًمٚمٛمًٚمٛملم

 .[8 :ؾمقرة اًمّمػ] {ڑ ڑ ک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/43) ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ:شاًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م»يٜمٔمر ( 1)

 (.1/68ش: )صٞمد اخل٤مـمر»يٜمٔمر ( 2)

 (.19/141) :، ًمٚمذهٌلشؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»يٜمٔمر ( 3)
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 معهم
ّل عم٤مذا أظمؼم  :يٌ٘مك ؾم١مال وهق  .؟طمذيٗم٦م سم٠مؾمامئٝمؿ ط اًمٜمٌَّ

فمٞمٗم٦م طمذيٗم٦م وَ  ٕنَّ  :٤مطمثلم ىم٤مل أطمد اًمٌَ يماَم  -واهلل أقمٚمؿ-احلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ 

 ي وُيٕمرِّ  ٗمْمَح أن يَ  ڤ
ِ
ـِ ٤موًمقا إصم٤مرة اًمٗمِ طَم  اعمٜم٤موم٘ملم إذا ُم٤م َه١ُمٓء ي اًمتّمدِّ  أو ت

 .(1)ُم٤مرؾمقا اًمتحريػ واعمخ٤مدقم٦م واخلٞم٤مٟم٦م سم٤مُٕم٦م أو ،٤مدي٦معمقاىمع ىمٞم

 
 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: شسمراءة اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مق»ُمـ يمت٤مسمف  -ُمٜمذر إؾمٕمد، سمتٍمف يًػم ( 1)

 (.76: )ص 1997 – 1417 1
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 (1)يف التعامل مع املنافقني القواعد الشرعية
 

 :ويِمتٛمؾ قمغم ومّمٚملم

 طم٤مل اًمًٚمؿ نمقمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملماًم٘مقاقمد اًم :اًمٗمّمؾ إول. 

 اًم٘مت٤مل ىمقاقمد ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مل :ين٤ماًمٗمّمؾ اًمث. 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمع  طاًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم شمٕم٤مُمؾ اًمٜمٌَّّل »اؾمتٗمدت هذا اًمت٘مًٞمؿ ُمـ سمح٨م ُم٤ٌمرك سمٕمٜمقان ( 1)

 اًمٕمزيز اًمداود ، د. قمٌدشاعمٜم٤موم٘ملم
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سمؾ إن  ،٤موم٘مقنيٙمقن ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ُمٜمَ  ٦م أنَ ٦م اهلل وطمٙمٛمتف اًم٤ٌمًمٖمَ ٜمَّ ٘مد ضمرت ؾُم ومَ 

واًمِمٝم٤مدة ًمف  ،فتِ غم صح٦م هذا اعمجتٛمع وؾمالُمَ قمَ  ًمٞمٌؾ هؿ ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ دَ وضمقدَ 

ة قَّ ع ىمُمَ  ٤مـمرديًّ  ٤مشمٜم٤مؾمًٌ  تٜم٤مؾم٥ُم فمٝمقر اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم يَ  إذ إنَّ  ،٦مٛمٚمَ سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م ذم اجلُ 

واًمٕمٙمس  ،دي اًمٜمٗم٤مق واؿمتَ قِ ذم سمٚمد ىمَ  ؾْمالم ىمقي اإلِ ٚمامومٙم ،وأهٚمف ؾْمالماإلِ 

تٛمع ٓ طم٤مضم٦م إمم اًمٜمٗم٤مق ذم َُم  إذْ  ،ٝم٤م ُمٜم٤موم٘مقنتحِ وهلذا مل يٙمـ ذم ُمٙم٦م ىمٌؾ ومَ  ،صحٞمح

يمام يًتخٗمل  ،قاىمػر ديٜمف ذم يمثػم ُمـ اعمَ اعم١مُمـ سمِمٕم٤مئِ  ر يًتخٗمل ومٞمفِ يم٤مومِ  ُمنمكٍ 

غم اًمٓمرق ف قمَ رُّ تٕم٤م يم٤من إُمر يمذًمؽ يم٤من ٓ سمد ُمـ اًموعمَّ  ،المؾْم الد اإلِ اعمٜم٤مومؼ ذم سمِ 

 .وإؾم٤مًمٞم٥م اًمتل يٜمٌٖمل أن ُيٕم٤مُمؾ ِب٤م هذا اًمٕمدو اخلٗمل اعم٤ميمر

ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ  ٜم٤موم٘ملماعمُ  ذًمؽ أنَّ  ،٤مي٦م إمهٞم٦مذم همَ  إن احلدي٨م قمـ هذا اعمقوقع أُمرٌ 

قٟمف ُمـ ٤مء ُم٤م يٌٓمٜمُ يد قمغم إظمٗمَ ٝمؿ اًمِمدرِص حلِ  ،غم سمٕمض اًمٜم٤مسقمَ  -ٌؼيمام ؾَم -خيٗمك طم٤مهلؿ 

١مُمٜملم اًمّم٤مدىملم ُمـ أصح٤مب اعمُ  ٦م ًمٙمًٌٝمؿ ذم ُمٕمريمتٝمؿ ودَّ ٘مٝمؿ ًمٚمٕم٤مُمَّ اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق ومتٚمُّ 

 .(1)اًمذيـ ٓ شمٜمٓمكم قمٚمٞمٝمؿ أيم٤مذي٥م وخم٤مدقم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،اًمٌّم٤مئر اًمٜم٤مومذة

ٕمض اًم٘مقاقمد ر سمَ أن أطمرِّ  -٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهللوُمَ -ُمـ أضمؾ ذًمؽ اضمتٝمدت 

ّل ػمة طمٞملم وُمـ ؾِم اًمقَ  ُمـ ٟمّمقصِ اعمًتقطم٤مة   .ومٝمق اًم٘مدوة وإؾمقة ط اًمٜمٌَّ

 عم٤م ضم٤مء ذم ،٦م ومٞمفف اًمّمقاب اًمذي ٓ ُمريَ قاقمد ٓ أزقمؿ أٟمَّ وُم٤م أذيمره ُمـ ىمَ 

ّل قمـ  ،ڤدي٨م سمريدة ُمـ طَم  ،شًٚمؿصحٞمح ُمُ » ا ذَ إِ وَ » :أٟمف ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

 ؿْ هَلُ  ْؾ ٕمَ  دَمْ اَل ومَ  ،ط فِ ٞمِّ ٌِ ٟمَ  ٦مَ ُمَّ ذِ وَ  اهللِ  ٦مَ ُمَّ ذِ  ؿْ هَلُ  َؾ ٕمَ دَمْ  نْ أَ  وكَ ادُ رَ ٠مَ ومَ  ،ـٍ ّْم طمِ  َؾ هْ أَ  َت ٤مَسْ طَم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ًمٚمِمٞمخ د/حمٛمد اعمًٜمد.. سمح٨م 3)ص: ش: ٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦ماًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعم»يٜمٔمر ( 1)

 (.8ٟمنم ذم َمٚم٦م ُمٕمٝمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م: اًمٕمدد )
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وا رُ ٗمُ ََّتْ  نْ أَ  ؿْ ٙمُ ٟمَّ ٢مِ ومَ  ،َؽ ٤مسمِ حَ ْص أَ  ٦مَ ُمَّ ذِ وَ  َؽ تَ ُمَّ ذِ  ؿْ هَلُ  ْؾ ٕمَ اضْم  ـِ ٙمِ ًمَ وَ  ،ط فِ ٞمِّ ٌِ ٟمَ  ٦مَ ُمَّ  ذِ َٓ وَ  اهللِ  ٦مَ ُمَّ ذِ 

ا ذَ إِ وِ  ،ط فِ قًمِ ؾُم رَ  ٦مَ ُمَّ ذِ وَ  اهللِ ٦مَ ُمَّ وا ذِ رُ ٗمُ ََّتْ  نْ أَ  ـْ ُمِ  نُ قَ هْ أَ  ؿْ ٙمُ ٤مسمِ حَ ْص أَ  ٦مَ ُمَّ ذِ وَ  ؿْ ٙمُ َِمَ ذِ 

 ،اهللِ  ؿِ ٙمْ  طُم غَم قمَ  ؿْ هْلُ زِ ٜمْ  شمَ اَل ومَ  ،اهللِ ؿِ ٙمْ  طُم غَم قمَ  ؿْ هَلُ زِ شُمٜمْ  نْ أَ  وكَ ادُ رَ أَ وَ  ،ـٍ ّْم طمِ  َؾ هْ أَ  َت ٤مَسْ طَم 

 .(1)شَٓ  مْ أَ  اهللِ ؿَ ٙمْ طُم  ؿْ ٞمٝمِ ومِ  ٞم٥ُم ِّم شمُ أَ  :يرِ دْ  شمَ َٓ  َؽ ٟمَّ ٢مِ ومَ  ،َؽ ٛمِ ٙمْ  طُم غَم قمَ  ؿْ هْلُ زِ ٟمْ أَ  ـْ ٙمِ ًمَ وَ 

 :متٗٝذ قبٌ ايصشٚع يف بٝإ ايكٛاعذ

ٕمض وسمَ  ،٦م٤مُمَّ قق سمٕمض حمؽمزاٍت قمَ وع ذم سمٞم٤من هذه اًم٘مقاقمد أؾُم وىمٌؾ اًمنمُّ 

وُم٤م ذًمؽ إٓ  ،ٕمض اًم٘مقاقمد٤مي٦م سمَ ذيمر سم٢مذن اهلل ذم هناعمحؽمزات اخل٤مص٦م ؾمتُ 

 :ٓقمت٤ٌمرات ُمٜمٝم٤م

وذم اعم٘م٤مسمؾ ُم٤م ىمد  ،قيم٦م اعمًٚمٛملم وهمٚمٌتٝمؿ وفمٝمقر أُمرهؿة ؿَم ُمراقم٤مة ىمقَّ  -1

 .يٙمقن قمٚمٞمف طم٤مهلؿ ُمـ وٕمػ واٟمح٤ًمر دائرِّتؿ

ٚمف ُمع ٤مُمُ وم٘مد يم٤من شمٕمَ  ، اعمديٜم٦مطم٤مل ُم٘مدُمف إمَم  طػمة اعمّمٓمٗمك ذم ؾِم  ذا واوٌح وهَ 

ر ًمٞمس يمام قمٚمٞمف اًمِم٠من ذم أظمري٤مت أُمره إُمْ  ٝمقد ذم أولِ سمؾ طمتك ُمع اًمٞمَ  ،اعمٜم٤موم٘ملم

 .ٍمه ذم ُمقاـمـ قمديدةاهلل ًمف ذم إرض وٟمَ  ـَ ٕمد أن ُمٙمَّ سمَ 

 . إىم٤مًمٞمؿ واًمٌٞمئ٤مت وإطمقالُمراقم٤مة شمٖمػمُّ  -2

ورة هق ٜم٤موم٘مٞمف ىمد ٓ يٙمقن سم٤مًميَّ ذم ىمٓمر ُمـ إىمٓم٤مر ُمع ُمُ  سمفِ  ومام يٚمزم اًمتٕم٤مُمُؾ 

ه٤م قمٞم٦م أي ذيمرُ وُمـ شم٠مُمؾ اًم٘مقاقمد اًمنمَّ  ،واوح وضمكمٌّ وهذا  ،راعمٜم٤مؾم٥م ذم ىمٓمر آظَم 

 .(2)ؾمٞمدرك هذا اعمٕمٜمك سمقوقح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4497، ك اجلٝم٤مد واًمًػم: ح )شصحٞمح ُمًٚمؿ»( 1)

(، ًمٚمِمٞمخ د/حمٛمد اعمًٜمد.. سمح٨م ٟمنم 3ص )ش: اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦م»( 2)

 (.8ذم َمٚم٦م ُمٕمٝمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م: اًمٕمدد )
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 .اقمت٤ٌمر اعمآٓت واًمٜمٔمر ذم اًمٕمقاىم٥م وُمراقم٤مة ٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت -3

 :قاهده اًمٙمثػمة ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملف أُمثٚمتف وؿَم وهذا اًم٤ٌمب ذم اًمنميٕم٦م ًمَ 

 :اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م اعمنميملم (أ
﮷﮸ ھ ھ ے} :شمٕم٤ممم ىم٤مل اهللُ  ﮶   ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   {ے ۓ ۓ

ٌَ  آهل٦م اعمنميملم أُمرٌ  ضم٤مئزٌ  ؾم٥مَّ  رهمؿ أنَّ  ،[118 :إٟمٕم٤ممؾمقرة ] ٤مـمؾ عم٤م ومٞمف ُمـ إه٤مٟم٦م اًم

ًَّ عمَ  اٟمٔمرً  ،أن اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ إٓ ،وٟمٍمة احلؼ ـ آصم٤مر همػم ُمِ  ٥مُّ ٤م ؾمٞم١مول إًمٞمف هذا اًم

٦م ؾمٌٝمؿ هلل شمٕم٤ممم ًمذريٕمَ  ا٦م اعمنميملم ؾمدًّ آهلِ  ىم٣م سمٕمدم ؾم٥مِّ  ،ُمروٞم٦م وٓ ُمنموقم٦م

 .ًم٤ٌمـمٚمٝمؿ أهلتؿ واٟمتّم٤مرً  ٤ماٟمت٘م٤مُمً 

 ادً ٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف أطَم شمَ  ومٛمٜمع اهلُل» :ه أي٦مذِ قمٜمد شمٗمًػمه هلِ  $ي٘مقل اسمـ اًمٕمرب 

 ؼ قمٚمامؤٟم٤م ِبذه أي٦م ذم ؾمدِّ وٕضمؾ هذا شمٕمٚمَّ  ،ي إمم حمٔمقر١مدِّ يُ  اضم٤مئزً  أن يٗمٕمؾ ومٕماًل 

 .(1)شاًمذرائع

 :آُمتٜم٤مع قمـ ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم (ب
رضمٌؾ ُمـ  (2)٤م ذم همزاٍة ومٙمًعيمٜمَّ » :ىم٤مل ڤاهلل  سمـ قمٌد ومٕمـ ضم٤مسمر

٤م يَ  :وىم٤مل اعمٝم٤مضمري !٤م ًمألٟمّم٤مريَ  :وم٘م٤مل إٟمّم٤مري ،٤مرُمـ إٟمَّم  ريـ رضماًل اعمٝم٤مضمِ 

يمًع رضمٌؾ ُمـ  :٘م٤مًمقاومَ  ،ش؟اذَ ٤م هَ ُمَ » :ىم٤مل ،طرؾمقًمف  ٝم٤م اهلُلٕمَ ومًٛمَّ  ،ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ

ي٤م  :وىم٤مل اعمٝم٤مضمري !ي٤م ًمألٟمّم٤مر :ّم٤مريوم٘م٤مل إٟمْ  ،ُمـ إٟمّم٤مر اعمٝم٤مضمريـ رضماًل 

ّل ٘م٤مل ومَ  !ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ َ ٢مِ ٤م ومَ قهَ قمُ دَ » :ط اًمٜمٌَّ ٤مٟم٧م إٟمّم٤مر ويمَ  :ىم٤مل ضم٤مسمر ،ش!٦مٌ ٜمَ تِ ٜمْ ٤م ُمُ هنَّ

ّل  مَ طملم ىمدِ   ؟ٕمٚمقاد ومَ أوىمَ  :أبسمـ  اهلل وم٘م٤مل قمٌد ،صمؿ يمثر اعمٝم٤مضمريـ سمٕمد ،أيمثر ط اًمٜمٌَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ٓسمـ اًمٕمرب.2/265ش: )أطمٙم٤مم اًم٘مرآن»( 1)

َب سمٞمدك َأو سمرضمٚمؽ سمّمدر ىمدُمؽ قمغم دسمر إِٟم٤ًمن َأو رء، وي٘م٤مل وممَّ اًم٘مقُم ( 2) ُع: َأْن شَمْيِ ًْ اًمَٙم

ُٕمقهؿ سمًٞمقومٝمؿ َأي ضسمقا أدسم٤مرهؿ. يٜمٔمر  ًَ  (.8/319ش: )اًمٕمرب ًم٤ًمن»َأْدسم٤مَرهؿ وَمَٙم
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َـّ واهلل ًمئـ رَ  سمـ اخلٓم٤مب  وم٘م٤مل قمٛمر ،ُمٜمٝم٤م إذل إقمزُّ  ضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ًمٞمخرضم

ّل ىم٤مل  !اهلل أضب قمٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼ دقمٜمل ي٤م رؾمقل :ڤ  َٓ  ،فُ قمْ دَ » :ط اًمٜمٌَّ

 .(1)شفُ ٤مسمَ حَ ْص أَ  ُؾ تُ ٘مْ يَ  ادً ٛمَّ حُمَ  نَّ أَ  ٤مُس اًمٜمَّ  ُث دَّ حَ تَ يَ 

ٝمؿ ٓمٝمػم ًمّمٗمِّ وشمَ  ،٤مهرة ًمٚمٛمًٚمٛملمفمَ  ح٦مُ هلؿ ومٞمف ُمّمٚمَ إن ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم واؾمتئّم٤م

٘م٦م ٤م يم٤من ذم ذًمؽ هزُّ اًمثِّ ًمٙمـ عمَّ  ،٤ًمديؾ واإلومْ س إًمٞمف قمٜم٤مس اًمتخذِ ُمـ أن شمتدؾمَّ 

ًُّ وزَ  ،سم٤معمًٚمٛملم ّل أن  سمحٞم٨م يٜمتنم ذم اًمٜم٤مسِ  ،قء قمٜمٝمؿرع ًم٘م٤مًم٦م اًم ٕم٤مُمؾ يُ  ط اًمٜمٌَّ

ٝمؿ  وأصٌح اًمتٖم٤ميض قمـ ىمتٚمِ شمٖمػمَّ  وم٢من إُمر ،سم٤مًمتّمٗمٞم٦م اجلًدي٦م ٜم٘مقن ديٜمفَ تَ اًمذيـ يٕمْ 

٤م ٓ يٜمٙمره ؿ أن سم٘م٤مء اعمٜم٤موم٘ملم ومٞمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد اعمح٘م٘م٦م ُمَ ورهمْ  ،ُمّمٚمح٦م أقمغم وأومم

ًمذا اىمتْم٧م طمٙمٛم٦م  :ذم اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ُمٗم٤مؾمد شمٗمقق ُمٗمًدة سم٘م٤مئٝمؿ إٓ أنَّ  ،قم٤مىمؾ

 .(2)أن شُمدومع أقمٔمؿ اعمٗمًدشملم سم٠مدٟم٤ممه٤م طاعمّمٓمٗمك 

ٜم٤مومؼ أو واًمٕم٘مد ومٞمٝم٤م قمغم ىمتؾ ُمُ  ٦م وأهؾ احلؾِّ ء إُمَّ أي قمٚمامٗمؼ رَ وُمع ذًمؽ وم٘مد يتَّ 

ْ  ـْ ُمَ ) :٘م٤مقمدةًمِ  ،ُمٜم٤موم٘ملم إذا حت٘م٘م٧م اًمدواقمل واٟمتٗم٧م اعمقاٟمع  ذِم  هُ ٤مدُ ًَ ومَ  عْ ومِ دَ ٜمْ يَ  مَل

 .(3)(َؾ تِ ىمُ  ؾِ تْ ٤مًم٘مَ  سمِ َّٓ إِ  ضِ رْ إَ 

خيرج  ٤م٧م ُمـ يمقن ُمـ ُيتٕم٤مُمؾ ُمٕمف أو ُمٕمٝمؿ ىمد حت٘مؼ ًمديٜم٤م أٟمف ٟم٤مومؼ ٟمٗم٤مىمً ٌُّ اًمتث -4

 .٦مـ اعمٚمَّ ُم

أو قمدم إىم٤مُمتٝمؿ  ،قاىمٗمٝمؿُمَ  قاراِّتؿ أوؼم ُم٘م٤مِّٓتؿ أو يمتٌٝمؿ أو طمِ  قمَ وذًمؽ يتٌلمَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خ٤مري: )( 1) ٺ ٺ ٿ }(، يمت٤مب اًمتٗمًػم، سم٤مب ىمقًمف: 4915(، رىمؿ: )3/311أظمرضمف اًٌم

[، 6]ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن:  {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

خ فم٤معم٤ًم أو ُمٔمٚمقًُم٤م.2584(، رىمؿ: )4/1998وُمًٚمؿ: )  (، يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م، سم٤مب ٟمٍم ٕا

اًمرمحـ اًمًٜمقد، وهل رؾم٤مًم٦م  (، ًمٕمٌد139ـ  138ص )ش: ئ٩م اًمتٍموم٤متاقمت٤ٌمر اعمآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤م»( 2)

ـ اجلقزي ًمٕم٤مم  ـ ُمٓمٌققم٤مت دار اسم ـ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م واإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م، وهل ُم  هـ.1424ضم٤مُمٕمٞم٦م ىمٞمٛم٦م ُيً

 (.28/118) ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م:شَمٛمقع اًمٗمت٤موى»( 3)
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 ُيَ آِّتؿ اًمٍمَّ قَ أو عمُ  .ؾْمالمٕم٤مئر اًمديـ وإن اٟمتًٌقا إمم اإلِ ًمَِم 
ِ
 اهللِ ٦م اًمقاوح٦م ٕقمداء

ن إمم همػم ذًمؽ ِم٤م ُيٕمٚمؿ ُمٕمف أ ،ًٚمط قمٚمٞمٝمؿًٚمٛملم واًمتَّ ٞمؾ ُمـ اعمُ رِّتؿ ذم اًمٜمَّ زَ وُم١ما

 .وم٤مقمٚمف ىمد سمٚمغ ُمـ اًمٜمٗم٤مق آقمت٘م٤مدي ُمٌٚمٖمف

٤مم وىمرائـ سمٜم٤مًء قمغم فمٜمقن وأوهَ  ٤مس قمغم أٟمف ُمٜم٤مومٌؼ ٤م أن ُيتٕم٤مُمؾ ُمع أطمٍد ُمـ اًمٜمَّ أُمَّ 

 ،وُمٗمًدة ذًمؽ قمٔمٞمٛم٦م ضمًٞمٛم٦م ،ومٝمذا ٓ يّمح وٓ جيقز ،دم اًمت٠ميمد واًمتٞم٘مـٝم٤م قمَ ُيٗمُّ 

 :ومٞمٚمزم آطمتٞم٤مط وقمدم آؾمتٕمج٤مل واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ
٤م أرؾمؾ إمم يمٗم٤مر ىمريش عمَّ  ،ڤ سمـ أب سمٚمتٕم٦م  ىمّم٦م طم٤مـم٥مُم٤م ضم٤مء ذم (أ

ّل  ُيٕمٚمٛمٝمؿ سمٕمزمِ   ٤مٜمً ٤مء اًمقطمل ُمٌٞمِّ ومجَ  ،اعمًػم إًمٞمٝمؿ وهمزوهؿ ذم قم٘مر دارهؿ ط اًمٜمٌَّ

ّل ٤من ُمـ ومام يمَ  ،ذًمؽ ٤م ُمَ  ٥ُم ٤مـمِ ٤م طَم يَ » :وم٘م٤مل ًمف ڤ ٤مإٓ أن دقم٤م طم٤مـمًٌ  ط اًمٜمٌَّ

 ،٤م سم٤مهلل ورؾمقًمف١مُمٜمً قن ُمُ  أيمُ َٓ  ٤م زم أنْ اهلل ُمَ  ٤م رؾمقليَ  :ىم٤مل ،ش؟٧َم ٕمْ ٜمَ ٤م َص  ُمَ غَم قمَ  َؽ ٚمَ مَحَ 

ٞمس ُمـ وًمَ  ،يد يدومع ِب٤م قمـ أهكم وُم٤مزم اًم٘مقمِ  دَ أن يٙمقن زم قمٜمْ  ُت ل أردْ ٜمِّ وًمٙمِ 

 :ىم٤مل .قمـ أهٚمف وُم٤مًمف ٤مًمؽ ُمـ ىمقُمف ُمـ يدومع اهلل سمفِ ٓ ًمف هٜمَ إِ  أصح٤مسمؽ أطمدٌ 
د ظم٤من اهلل ىمَ  ،اهللِ  ٤م رؾمقليَ  :٘م٤ملومٕم٤مد قمٛمر ومَ  :ىم٤مل ،شاػْمً  ظَم َّٓ إِ  فُ قا ًمَ قًمُ ٘مُ  شمَ َٓ  ،َق دَ َص »

٤م ُمَ وَ  ،رٍ دْ سمَ  ؾِ هْ أَ  ـْ ُمِ  َس ٞمْ ًمَ وَ أَ » :ىم٤مل ،فل ومألضب قمٜم٘مَ ٜمِ دقمْ  ،ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم

 ،ش٦مَ ٜمَّ اجلَ  ؿُ ٙمُ ًمَ  ٧ُم ٌْ ضَم وْ أَ  دْ ٘مَ ومَ  ؿْ تُ ئْ ٤م ؿِم قا ُمَ ٚمُ ٛمَ اقمْ  :٤مَل ٘مَ ومَ  ؿْ ٞمٝمِ ٚمَ قمَ  عَ ٚمَ اـمَّ  اهللَ  ؾَّ ٕمَ ًمَ  يَؽ رِ دْ يُ 

ٱ } :٤مـم٥مطَم  وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذم ،قًمف أقمٚمؿُ ورؾُم  اهلُل :وم٘م٤مل ،ٞمٜم٤مهىم٧م قمَ ورَ وم٤مهمرَ 

إمم  ،[1 :اعمٛمتحٜم٦مؾمقرة ] {ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ } :ىمقًمف

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

 (1)[4 :اعمٛمتحٜم٦مؾمقرة ] {
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مسم٦م اعمرشمديـ (، واحلدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اؾمتت4/151ش: )اًمروض إٟمػ»يٜمٔمر ( 1)

 (.6541اعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمت٠موًملم: ح )
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 معهم

 دْ  ىمَ ينِّ إِ » :ىم٤مل يقم سمدر طاهلل  ؾمقلرَ  أنَّ  ،ڤسمـ قم٤ٌمس  اهللِ  ٌدقمـ قمَ  (ب

 ـْ ٛمَ ومَ  ،٤مٜمَ ٤مًمِ تَ ٘مِ سمِ  ؿْ هَلُ  ٦مَ ٤مضَم  طَم َٓ  ٤مهً رْ قا يمُ ضُم رِ ُأظْم  دْ ىمَ  ؿْ هِ ػْمِ همَ ؿ وَ ٤مؿِم ل هَ ٜمِ سمَ  ـْ ُمِ  ٤م٤مؾًم ٟمَ أُ  ٧ُم ومْ رَ قمَ 

يِّ سمَ أَ  َل ٘مِ ًمَ  ـْ ُمَ وَ  ،فُ ٚمْ تُ ٘مْ ال يَ ؿ ومَ ٤مؿِم ل هَ ٜمِ سمَ  ـْ ُمِ  ادً طَم أَ  ؿْ ٙمُ ٜمْ ُمِ  َل ٘مِ ًمَ  ٌَْخؽَمِ  اَل ٤مم ومَ َِم ـ هِ سمْ  ٤م اًْم

 ،ش٤مَرهً ٙمْ تَ ًْ ُمُ  َج رِ  ُأظْم اَم ٟمَّ ف إِ ٟمَّ ٢مِ ومَ  ،فُ ٚمْ تُ ٘مْ  يَ اَل ومَ  ٥ِم ٚمِ ٓمَّ اعمُ  دِ ٌْ قمَ  ـَ سمْ  ٤مَس ٌَّ اًمٕمَ  َل ٘مِ ًمَ  ـْ ُمَ وَ  ،فُ ٚمْ تُ ٘مْ يَ 

ويؽمك  ،٘متؾ آسم٤مؤٟم٤م وإظمقاٟمٜم٤م وقمِم٤مئرٟم٤مشمُ أ :(1)ڤسمـ قمت٦ٌم  وم٘م٤مل أسمق طمذيٗم٦م

سمـ  ًمٕمٛمر وم٘م٤مَل  طاهلل  قلؾُم ومٌٚمٖم٧م رَ  ،سم٤مًمًٞمػ (2)ٛمٜمف٘مٞمتف ٕحلِ واهلل ًمئـ ًمَ  ،٤مسٌَّ اًمٕمَ 

َ  فُ ٟمَّ إِ وَ  :ڤ رُ ٛمَ قمُ  ٤مَل ىمَ - صٗمْ ٤م طَم سمَ أَ ٤م يَ » :٤مبٓمَّ اخلَ   اهللِ  قُل ؾُم رَ  ٞمفِ  ومِ ٤ميِن ٜمَّ يمَ  مٍ قْ يَ  ُل وَّ َٕ

ًَّ سمِ  ط اهللِ قلِ ؾُم رَ  ؿِّ قمَ  فُ ضْم وَ  ُب ْيَ يُ أَ  -ط ائذن  ،اهلل قلؾُم ي٤م رَ  :رٛمَ وم٘م٤مل قمُ  ،ش؟ِػ ٞمْ ٤مًم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ  سمـ رسمٞمٕم٦م اًمًٞمد اًمٙمٌػم، اًمِمٝمٞمد، أسمق طمذيٗم٦م اسمـ ؿمٞمخ اجل٤مهٚمٞم٦م: قمت٦ٌم سمـ قمت٦ٌم هق: أسمق طمذيٗم٦م( 1)

سمـ يمالب اًم٘مرر، اًمٕمٌِمٛمل، اًمٌدري أطمد  سمـ ىميص سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ قمٌد ؿمٛمس رسمٞمٕم٦م

سمـ أب طمذيٗم٦م، ذاك اًمث٤مئر قمغم قمثامن، وًمدشمف  ٤مسم٘ملم. وه٤مضمر إمم احلٌِم٦م ُمرشملم، ووًمد ًمف ِب٤م حمٛمداًمً

سمـ قمٛمرو، وهل اعمًتح٤مو٦م. وهل اًمتل أروٕم٧م ؾم٤معم٤م وهق يمٌػم، ًمتٔمٝمر  ًمف: ؾمٝمٚم٦م سمٜم٧م ؾمٝمٞمؾ

قمٚمٞمف، وظمّم٤م سمذاك احلٙمؿ قمٜمد ُجٝمقر اًمٕمٚمامء. ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم: يم٤من ُمـ ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م ُمـ 

ضمريـ إوًملم، ُجع اهلل ًمف اًمنمف واًمٗمْمؾ، صغم اًم٘مٌٚمتلم، وه٤مضمر اهلجرشملم ُجٞمٕم٤م، ويم٤من اعمٝم٤م

 طاهلل  دار إرىمؿ ًمٚمدقم٤مء ومٞمٝم٤م إمم اإِلؾْمالم. ىمدم قمغم رؾمقل طاهلل  إؾِْمالُمف ىمٌؾ دظمقل رؾمقل

د وهق سمٛمٙم٦م، وم٠مىم٤مم ِب٤م طمتك ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م، وؿمٝمد سمدرا، وأطمدا، واخلٜمدق، واحلديٌٞم٦م، واعمِم٤مه

يمٚمٝم٤م. وىمتؾ يقم اًمٞمامُم٦م ؿمٝمٞمدا، وهق اسمـ صمالث أو أرسمع ومخًلم ؾمٜم٦م. ي٘م٤مل: اؾمٛمف ُمٝمِمؿ. وىمٞمؾ 

هِمٞمؿ، وىمٞمؾ ه٤مؿمؿ. ويم٤من رضمال ـمقآ طمًـ اًمقضمف أطمقل أصمٕمؾ، وإصمٕمؾ اًمذي ًمف ؾمـ زائدة، 

 اًمؼم: ، ٓسمـ قمٌدشآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»شمدظمٚمٝم٤م ُمـ صٚمٌٝم٤م إظمرى. يٜمٔمر 

 (.1/164) ، ًمٚمذهٌل:شأقمالم اًمٜمٌالء ؾمػم»و (،4/1631)

َٛمٜمَُّف ( 2) جَْلِ َٕ ْٞمَػ. يٜمٔمر  -سم٤مجلٞمؿ–وروي:  ًَّ (. ىم٤مل أسمق ذر اخلِمٜمك 1/515ش: )اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ»اًم

اجلٞم٤مٟمك إٟمدًمز: ٕحلٛمٜمف أي ٕىمٓمٕمـ حلٛمف سم٤مًمًٞمػ وٕظم٤مًمٓمٜمف سمف، )وىمقل( اسمـ هِم٤مم: ٕجلٛمٜمف، 

اإلُمالء اعمختٍم ذم »ؾمٛم٦م شمقؾمؿ ِب٤م اإلسمؾ ذم وضمقهٝم٤م. سم٤مجلٞمؿ أي ٕضسمـ سمف ذم وضمٝمف واًمٚمج٤مم 

 (.158)ص: ش: ذح همري٥م اًمًػم
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 َؽ ٤م آُمـ ُمـ شمٚمْ ُمَ  واهللِ :قل٘مُ ومٙم٤من أسمق طمذيٗم٦م يَ  ،ًم٘مد ٟم٤مومؼ اهللِومقَ  ،ب قمٜم٘مفزم وم٠مْضِ 

 ٙمٗمِّ يُ  إٓ أنْ  ٤موٓ أزال ُمٜمٝم٤م ظم٤مئٗمً  ،ٚم٧ُم ٚمٛم٦م اًمتل ىمُ اًمٙمَ 
ٍ
وم٘متؾ  ،ره٤م اهلل شمٕم٤ممم قمٜمل سمٌمء

 .ايقم اًمٞمامُم٦م ؿمٝمٞمدً 
يِّ ٕٟمَّ  تؾِ قمـ ىمَ  طاهلل  ك رؾمقُل ام هَن وإٟمَّ » :إؾمح٤مقىم٤مل اسمـ  ٌَْخؽَمِ ٤من ف يمَ أب اًْم

 ٜمف رءٌ ١مذيف وٓ يٌٚمٖمف قمَ ويم٤من ٓ يُ  ،٦مٙمَّ وهق سمٛمَ  طاهلل  أيمػ اًم٘مقم قمـ رؾمقل

 .(1)شصمؿ ذيمر ىمّم٦م اُمتٜم٤مقمف ُمـ إه طمتك ىمتؾ ،يٙمرهف

 :ڤوُم٤مذا ىم٤مًم٧م ؾمقدة  ،ووىمققمف ذم إه ڤسمـ قمٛمرو  ؾمٝمٞمؾ (ضمـ
ؿ دم ِِب ىُمِدم سم٤مٕؾم٤مرى طملم ىمُ » :ڤسمـ زرارة  سمـ أؾمٕمد اًمرمحـ ىم٤مل قمٌد

ّل  زوُج  (2)سمٜم٧م زُمٕم٦م وؾمقدة ،يٜم٦ماعمدِ   قمقف ٗمراء ذم ُمٜم٤مطمتٝمؿ قمغَم قمَ  قمٜمد آلِ  ط اًمٜمٌَّ

قاهلل إين ومَ  :ىم٤مًم٧م ؾمقدة -بيب احلج٤مًمؽ ىمٌؾ أن يُ وذَ -وُمٕمقذ اسمٜمل قمٗمراء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ًمٚمٌٞمٝم٘مل.3/147)ص ش: دٓئؾ اًمٜمٌقة»( 1)

ّل  هل: ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م( 2) سمٕمد ُمقت  طسمـ ىمٞمس، أم اعم١مُمٜملم اًم٘مرؿمٞم٦م اًمٕم٤مُمري٦م. أول ُمـ شمزوج ِب٤م اًمٜمٌَّ

إٟمّم٤مري. ىم٤مل اًمذهٌل: وىمد اٟمٗمردت سمّمح٦ٌم  اهلل سمـ قمٌد ظمدجي٦م. روى قمٜمٝم٤م: اسمـ قم٤ٌمس، وُيٞمك

أرسمع ؾمٜملم ٓ يِم٤مريمٝم٤م ومٞمف اُمرأة وٓ هي٦م، صمؿ سمٜمك سمٕم٤مئِم٦م سمٕمد، وهل٤م شمًع ؾمٜملم،  طاهلل  رؾمقل

سمٛمٙم٦م سمٕمد ُمقت ظمدجي٦م،  طاهلل  اًمؼم: شمزوضمٝم٤م رؾمقل ويم٤مٟم٧م ؾمقدة ُمـ ؾم٤مدات اًمٜم٤ًمء. ىم٤مل اسمـ قمٌد

دة، ويمذًمؽ روى قم٘مٞمؾ، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب أٟمف شمزوج وىمٌؾ اًمٕم٘مد قمغم قم٤مئِم٦م هذا ىمقل ىمت٤مدة، وأب قمٌٞم

سمـ قم٘مٞمؾ: شمزوضمٝم٤م سمٕمد قم٤مئِم٦م. ويمذًمؽ ىم٤مل يقٟمس قمـ اسمـ  سمـ حمٛمد اهلل ؾمقدة ىمٌؾ قم٤مئِم٦م. وىم٤مل قمٌد

سمـ  اهلل سمـ قمٌد ؿمٝم٤مب، وٓ ظمالف أٟمف مل يتزوضمٝم٤م إٓ سمٕمد ُمقت ظمدجي٦م. وىم٤مل اًمقاىمدي: طمدصمٜم٤م حمٛمد

ؾمقدة ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م قمنم ُمـ اًمٜمٌقة سمٕمد ووم٤مة  ط اهلل ُمًٚمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أب، ىم٤مل: شمزوج رؾمقل

ظمدجي٦م، وه٤مضمر ِب٤م. وشمقومٞم٧م سم٤معمديٜم٦م ذم ؿمقال ؾمٜم٦م أرسمع ومخًلم. ىم٤مل اًمقاىمدي: وهذا اًمث٧ٌم قمٜمدٟم٤م. 

ِّتذي٥م »سمـ أب هالل، ىم٤مل: شمقومٞم٧م ؾمقدة زُمـ قمٛمر. يٜمٔمر  سمـ احل٤مرث قمـ ؾمٕمٞمد وروى قمٛمرو

آؾمتٞمٕم٤مب »و (،2/161، ًمٚمذهٌل: )شخ اإِلؾْمالمشم٤مري»و (،35/211،: )شاًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل

 (.4/1867اًمؼم: ) ، ٓسمـ قمٌدشذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب
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 معهم
  :أشمٞمٜم٤م وم٘مٞمؾ ًمٕمٜمدهؿ إذْ 

ِ
اهلل  ؾمقلضمٕم٧م إمم سمٞمتل ورَ ومرَ  ،ى ىمد ُأي ِبؿإؾم٤مرَ  َه١ُمٓء

ٜم٘مف جرة ويداه َمٛمققمت٤من إمم قمُ ٦م احلُ ٞمَ سمـ قمٛمرو ذم ٟم٤مطمِ  ٝمٞمؾوم٢مذا أسمق يزيد ؾُم  ،ومٞمف ط

 ،يٙمؿزيد أقمٓمٞمتؿ سم٠ميدِ أسم٤م يَ  :أي٧م أسم٤م يزيد يمذًمؽ أن ىمٚم٧مُمٚمٙم٧م طملم رَ  اهلل ُم٤مومقَ  ،سمحٌؾ

 غم اهللِ قمَ أَ  ،ةُ قدَ ٤م ؾَم يَ » :ُمـ اًمٌٞم٧م طاهلل  ٘مقل رؾمقلومام اٟمتٌٝم٧م إٓ سمِ  ...٤مراُمً تؿ يمِ أٓ ُمِ 

ٗمز طملم ٚمٙم٧م ٟمَ ي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م ُمَ ذِ واًم ،اهلل رؾمقل ي٤م :وم٘مٚم٧م ،شلمَ ِو رِّ حُتَ  فِ قًمِ ؾُم رَ وَ 

 .(1)شٌؾ أن ىمٚم٧م ُم٤م ىمٚم٧مٛمققم٦م يداه إمم قمٜم٘مف سم٤محلَ أسم٤م يزيد ََم  رأي٧ُم 

وط ؼ اًمنمُّ ٤مومؼ طمتك شمتح٘مَّ  أطمد سم٠مٟمف ُمٜمَ  أٟمف ٓ ُيٙمؿ قمغَم ُمـ هذه إُمثٚم٦م يتٌلمَّ 

 ُؾ ضُم اًمرَّ  ٤مَل ا ىمَ ذَ إِ » :ىم٤مل ط اًمٜمٌَّّل أن  ،ڤوعم٤م رواه أسمقهريرة  ،ٗمل اعمقاٟمعتَ وشمٜمْ 

 َ ورضمع  ،ؿ رُمٞمف ٕظمٞمف سم٤مًمٙمٗمرسم٤مء سم٢مصمْ  :أي ،(2)ش٤ممُهَ دُ طَم أَ  فِ سمِ  ٤مءَ سمَ  دْ ٘مَ ومَ  ،رُ ٤مومِ ٤م يمَ يَ  :ٞمفِ ظِم ِٕ

 .(3)وزر ذًمؽ قمٚمٞمف إن يم٤من يم٤مذسًم٤م

 .اًمرضمقع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ واؾمتِم٤مرِّتؿ -5

إمم  دِّ سمؾ ٓ سمد ُمـ اًمرَّ  ،اطمدسمٜم٤مًء قمغم رأي وَ  غم أطمدٍ قمَ  ٙمؿُ أن يٙمقن احلُ  ايّمح أسمدً ومال 

 :ؿ أهؾ اًمدراي٦م واًمتجرسم٦م واحلٙمٛم٦م وسمٕمد اًمٜمٔمر وؿم٤مهد ذًمؽٝمُ ومَ  ،اًمراؾمخلم ُمـ اًمٕمٚمامء
ّل  ضم٤مء إمم أن رضماًل  (أ ائذن زم أن  :أي- ،ل ٟم٤مومؼاسمـ قمٛمِّ  إنَّ  :وم٘م٤مل ط اًمٜمٌَّ

 رٍ دْ سمَ  ؾِ هْ  أَ غَم قمَ  عَ ٚمَ ـمَّ ا اهللَ  نَّ أَ  يَؽ رِ دْ ٤م يُ ُمَ وَ  ،ارً دْ سمَ  دَ ٝمِ ؿَم  فُ ٟمَّ إِ » :وم٘م٤مل ًمف -أضب قمٜم٘مف

 .(4)شؿْ تُ ئْ ٤م ؿِم قا ُمَ ٚمُ ٛمَ اقمْ  :٤مَل ٘مَ ومَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»(، واٟمٔمر 17925ح )ش: اًمٙمؼمى»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 4315ح ) رواه احل٤ميمؿ:( 1)

 (، ىم٤مل قمٜمف: وؾمٜمده صحٞمح.2/211عمحٛمد اًمّمقي٤مين: )

 (، ك أداب، سم٤مب ُمـ مل يقاضمف اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمت٤مب.6113(، سمرىمؿ: )8/26) ش:صحٞمح اًمٌخ٤مري»( 2)

 (.9/287ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل ك إدب )( 3)

 سمـ سمره٤من اًمديـ احلٚمٌل. (، ًمٕمكم2/451ش: )اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م»( 4)
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ّل وم٤مة سمٕمد وَ  ڤح٤مسم٦م ويم٤من سمٕمض اًمّمَّ  (ب ٤مت ومٞمٝمؿ أطمٌد إذا ُمَ  ط اًمٜمٌَّ

وإن اُمتٜمع  ،قا قمٚمٞمف قمٚمٞمف اجلٜم٤مزة صٚمُّ إن صغمَّ  :ڤسمـ اًمٞمامن  ٔمروا إمم طمذيٗم٦مٟمَ 

ّل ذًمؽ ٕن  ،ٕمقاٜمَ اُمتَ   .(1)هىمد أظمؼمه سم٠مؾمامئٝمؿ ومٝمق أُملم هِّ  ط اًمٜمٌَّ

ل إطمٙم٤مم زَّ ٜمإمم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدراي٦م طمتك شمُ  دِّ  اًمرَّ قمغَم  ًٓم٦مٌ هذان اًمِم٤مهدان ومٞمٝمام دِ 

 .ُمقاوٕمٝم٤م

 .ًمٞمًقا ؾمقاءً  -6

٤مل ُمٜم٤مومؼ ًمف سملم طَم  ،ه اًم٘مقاقمدطم٤مل اًمتٕم٤مُمؾ ِبذِ  اًمتٗمريُؼ  ادًّ وري ضمِ ُمـ اًميَّ 

ه ـ احلؼ وقمداؤُ ه قمَ وصدُّ  ،اشمفٜم٤مفمرَ قاراشمف وُمُ ف وطمِ ٌف وُم١مًمٗم٤مشمُ قًمتف ويمتُ ف وضَم قًمتَص 

ف ًمٞمس ًمَ  ،٤مل ٟمٗمًفٜم٤مومؼ طم٤مًمف طَم وسملم ُمُ  ،ف ؿمقيم٦م وأشم٤ٌمعطمتك ص٤مرت ًمَ  ،ًمٚمديـ وأهٚمف

ًِ ىمد اٟمٙمٗم٠م قمغم ٟمَ  ،ػم وٓ ذم اًمٜمٗمػمأصمر ٓ ذم اًمٕمِ  ٤مس ٤مع اًمٜمَّ ف ُمـ رقمَ  ذاشمِ ف واٟمٓمقى قمغَم ٗم

 :٤مهد ذًمؽوؿَم  ،ون ُمثاًل ًتقٓ يَ  ،ٝمؿ٤مئِ ودمهَ 
ؾمقرة ] {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ} :٤مل اهلل شمٕم٤ممماإلومؽ ىمَ  ذم طم٤مدصم٦مِ  (أ

 .[11 :اًمٜمقر

ؿ ق اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ سملم ـم٤مئٗمتلم ُمٜمٝمُ وم٘مد ومرَّ  ،٤مرثؾ ذًمؽ ذم ؿم٠من اًمٙمٗمَّ وىمؾ ُمِ  (ب

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ } :سم٘مقًمف

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ک ک گ گ گ گ  ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک

       .[9-8 :اعمٛمتحٜم٦مؾمقرة ] {ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ک ک گ گ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،(قسم٦ماًمتَّ ) قرة٤مء اًمتٗمريؼ ذم ؾُم ضمَ  ًمَؽ ويمذَ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/88) ، ًمِمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:شاإليامن إوؾمط»يٜمٔمر ( 1)
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 معهم
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ڻ ۀ ۀ ہ

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻  ﮵  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

    ﯁  ﯀  ﮾﮿ ﮽   ق ذا هُ وهَ  ،[5-4 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {﮼

      . لميٕم٦م ودقم٧م إًمٞمف ٟمّمقص اًمقطمٞماًمنمَّ  ي ىم٤مُم٧م قمٚمٞمفِ اًمٕمدل اًمذِ 

 ْٝم٤م أو آؾمتٖمٜم٤مء قاقمد يٛمٙمـ دَمُ أن سمٕمض اًم٘مَ  ىمد جيد اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿُ  :ًوحٌظ

قاقمد ٗمّمٞمؾ ذم اًم٘مَ ٞم٤مٟمف هٜم٤م هق أن اًمتَّ سمَ  ٧ُم ٙمـ اًمذي أطمٌٌْ ًمَ  ،سمٌٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض وهذا واردٌ 

 : يِم٤مِبٝم٤م ذم سمٕمض اًمقضمقه إٟمام هق ُمـ سم٤مبوومّمؾ يمؾ ىم٤مقمدة قمامَّ 

ٌْ ًِ اًمت٘مْ  .1 ًت٘مؾ ُمـ ضمٝم٦م وشمٕمزيز ىم٤مقمدة يمٞم٤مهن٤م اعمُ  ؾ ًمٙمؾِّ ي٥م اًمذي جيٕمقِ ٞمؿ واًمت

 .ضم٤مٟم٥م شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم أرض اًمقاىمع ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

إٓ أن ِمٕمـ اًمٜمٔمر جيد أن هٜم٤مك وٓسمد سمٕمض  ،ٕمض اًم٘مقاقمدُمٝمام شمِم٤مِب٧م سمَ  .2

 .اًمٗمقارق سمٞمٜمٝم٤م
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ٜم٤موم٘ملم ذا اعمُ ويمَ  ،غم فمقاهرهؿل قمَ ف ُمٌٜمِ ع اًمٜم٤مس أٟمَّ قي ُمَ ٟمٞمَ ٕم٤مُمؾ اًمدُّ إصؾ ذم اًمتَّ 

ىم٤مل اإلُم٤مم اعمح٘مؼ  ،ف ُمًٚمؿٜم٤مومؼ أٟمَّ ٤مهر اعمُ وفمَ  ،٤مهرح٥ًم اًمٔمَّ ؾ سمِ ُيتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ ذم إْص 

ري ٤مهر جَي اؾمؿ اعمًٚمٛملم ذم اًمٔمَّ  ٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أنَّ وىمد اشمَّ » :اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؾْمالمؿمٞمخ اإلِ 

الة سم٤مًمّمَّ  :ة٤مهرل اًمٔمَّ سمام أشمقا سمف ُمـ إقماَم  اوأشمق ؛اؿ اؾمتًٚمٛمقا فم٤مهرً قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ٕهنَّ 

ّل ام يم٤من يمَ  ،٤مهرٝم٤مد اًمٔمَّ واجلِ  ،٤مهراًمٔمَّ  ٩مِّ واحلَ  ،٤مهرةيم٤مة اًمٔمَّ اًمٔم٤مهرة واًمزَّ  ري جُي  ط اًمٜمٌَّ

 :وهذه سمٕمض ٟمّمقص ُمـ اًمًٜم٦م شمِمػم ًمذًمؽ ،(1)اًمٔم٤مهر ؾْمالمقمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤مم اإلِ 
 ٤م ٜمَ شمَ اَل  َص غمَّ َص  ـْ ُمَ » :طاهلل  رؾمقُل  ىم٤مَل  :ىم٤مَل  ڤ٤مًمؽ سمـ ُمَ  ومٕمـ أٟمس

وا رُ ٗمُ  ََّتْ اَل ومَ  ،فِ قًمِ ؾُم رَ  ٦مُ ُمَّ ذِ وَ  اهللِ ٦مُ ُمَّ ذِ  فُ ي ًمَ اًمذِ  ؿُ ٚمِ ًْ اعمُ  َؽ ًمِ ذَ ومَ  ،٤مٜمَ تَ ٞمحَ سمِ ذَ  َؾ يمَ أَ وَ  ،٤مٜمَ تَ ٚمَ ٌْ ىمِ  َؾ ٌَ ٘مْ تَ اؾْم وَ 

 ُمَّ  ذِ ذِم  اهللَ 
 .(3)شلمَ ٛمِ ٚمِ ًْ  اعمُ غَم ٤م قمَ ُمَ  ٞمفِ ٚمَ قمَ وَ  ،لمَ ٛمِ ٚمِ ًْ ٚمٛمُ ٤م ًمِ ُمَ  فُ ًمَ » :وذم رواي٦م ،(2)شفِ تِ

 ـ ؿمٝمد ويم٤من ِمَّ  ،ڤهرة سمٜمل زُ  طمٚمٞمُػ  ،سمـ قمٛمرو اًمٙمٜمدي وه٤م هق اعم٘مداد

ّل ا ُمع سمدرً  تتٚمٜم٤م ٤مىمْ  ُمـ اًمٙمٗم٤مر ومضماًل رَ  ن ًم٘مٞم٧ُم إِ  أي٧َم أرَ  :طاهلل  ىم٤مل ًمرؾمقل ،ط اًمٜمٌَّ

ًَّ ب إطمدى يَ ومَي  ف ي٤م ٚمُ أأىمتُ  ،هللِ ٛم٧ُم أؾمٚمَ  :وم٘م٤مل ،جرةُمٜمل سمَِم  ٓذَ  صمؿَّ  ،ٝم٤مٞمػ وم٘مٓمٕمَ دي سم٤مًم

ٓمع ف ىمَ إٟمَّ  ،اهللِ  ٤م رؾمقليَ  :٘م٤ملومَ  ،شفُ ٚمْ تُ ٘مْ  شمَ َٓ » :طاهلل  ؾمقل٤مل رَ وم٘مَ  ؟سمٕمد أن ىم٤مهل٤م اهللِ رؾمقَل 

 فُ ٟمَّ ٢مِ ومَ  فُ تَ ٚمْ تَ ىمَ  نْ ٢مِ ومَ  ،فُ ٚمْ تُ ٘مْ  شمَ َٓ » :طاهلل  قلؾُم وم٘م٤مل رَ  ،ٕمٝم٤مٓمَ ٤مل ذًمؽ سمٕمد ُم٤م ىمَ ىمَ  ؿَّ صمُ  ،إطمدى يدي

 .(4)ش٤مَل ل ىمَ اًمتِ  فُ تَ ٛمَ ٚمِ يمَ  قَل ٘مُ يَ  نْ ؾ أَ ٌْ ىمَ  فِ تِ ًمَ زِ ٜمْ ٛمَ سمِ  َؽ ٟمَّ إِ وَ  ،فُ ٚمَ تُ ٘مْ شمَ  نْ أَ  َؾ ٌْ ىمَ  َؽ تِ ًمَ زِ ٜمْ ٛمَ سمِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/351ش: )اًمٗمت٤موىَمٛمقع »و (،276، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )ص شاإليامن»( 1)

 (.391ك اًمّمالة، سم٤مب ومْمؾ ُمـ اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م: ح ) رواه اًمٌخ٤مري،( 2)

 (، وصحح اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين.2374ح ) ش:ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل»( 3)

(، وُمًٚمؿ، ك 6865ك اًمدي٤مت، سم٤مب وُمـ ي٘متؾ ُم١مُمٜم٤ًم ُمتٕمٛمًدا ومجزاؤه ضمٝمٜمؿ: ح ) اًمٌخ٤مري،( 4)

 (.95أن ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل: ح ) اإليامن، سم٤مب حتريؿ ىمتؾ اًمٙم٤مومر سمٕمد
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  إمم احلرىم٦م طاهلل  ؾمقُل ٜم٤م رَ سمٕمثَ » :ىم٤مل ڤسمـ زيد  أؾم٤مُم٦موذم طم٤مدصم٦م، 

ومٚمام همِمٞمٜم٤مه  ،ٜمٝمؿ ُمِ ـ إٟمّم٤مر رضماًل ٤م ورضمؾ ُمِ ٘م٧م أٟمَ وحلِ  ،زُمٜم٤مهؿحٜم٤م اًم٘مقم ومٝمَ ٌَّ ومَّم 

ّل ٚمغ  ىمدُمٜم٤م سمَ ومٚمامَّ  ،ٚمتفحمل طمتك ىمتَ رُ سمِ  فتُ ٓمٕمٜمْ إٟمّم٤مري ومَ  ػَّ ومٙمَ  ،ٓ إًمف إٓ اهلل :٤ملىمَ   اًمٜمٌَّ

ومام زال  ،اذً تٕمقِّ ٤من ُمُ يمَ  :ىمٚم٧م ،ش اهللُ َّٓ إِ  فَ ًمَ  إِ َٓ  :٤مَل ٤م ىمَ ُمَ  دَ ٕمْ سمَ  فُ تَ ٚمْ تَ ىمَ أَ  ،٦م٤مُمَ ؾَم ٤م أُ يَ » :وم٘م٤مل ط

 .(1)ش مل أيمـ أؾمٚمٛم٧م ىمٌؾ ذًمؽ اًمٞمقم٧م أينِّ ه٤م طمتك متٜمٞمرُ يٙمرِّ 

ٓمؼ ف ٟمَ نمك أٟمَّ ذا اعمُ ٤مل هلَ ٤مهر احلَ ع أن فمَ ُمَ  ،ُمفٓ إًمف إٓ اهلل ومٕمّمؿ ِب٤م دَ  :ىم٤مل ،ٟمٕمؿ

ّل  إٓ أنَّ  ،٤مًم٦م٘متقل ٓ حمَ ف ُمَ ٤م قمٚمؿ أٟمَّ سمال إًمف إٓ اهلل عمَّ   :-واي٦م أظمرىذم رِ -ىم٤مل  ط اًمٜمٌَّ
ْ ينِّ إِ » :٤ملىمَ وَ  ،ش؟فِ ٌِ ٚمْ ىمَ  ـْ قمَ  ٧َم ٘مْ ٘مَ  ؿَم الَّ هَ »  ؼَّ ؿُم  أَ َٓ وَ  ٤مسِ اًمٜمَّ  قِب ٚمُ ىمُ  ـْ قمَ  ٥َم ٘مِّ ٟمَ أُ  نْ أَ  رْ ؤُمَ أُ   مَل

 .(2)اهلل ر زم ي٤مرؾمقلٖمٗمِ تَ اؾْم  :إٓ أن ىم٤مل ڤومام يم٤من ُمـ أؾم٤مُم٦م  ،شؿْ قهَنُ ٓمُ سمُ 

 ؟قن هؿيمُ نِم ٛمؾ أُمُ ؾ اجلَ قمـ أهْ  ڤئؾ قمغم ؾُم » :قمـ أسمك اًمٌخؽمى ىم٤مل 
إٓ  ذيمرون اهللَٜم٤موم٘ملم ٓ يَ اعمُ  إنَّ  :ىم٤مل ؟هؿ ٜم٤موم٘مقنأُمُ  :ىمٞمؾ .وارُّ ك ومَ اًمنمِّ  ـَ ُمِ  :ىم٤مل

 .(3)شٖمقا قمٚمٞمٜم٤م٤م سمَ ٜمَ إظمقاٟمُ  :ىم٤مل ؟ؿومام هُ  :ىمٞمؾ .ىمٚمٞماًل 

٦م ُمـ ومرق الًمتٝمؿ ومرىمَ لم قمغم أن اخلقارج قمغم َو ٚمامء اعمًٚمٛمِ أُجع قمُ » :ىم٤مل اخلٓم٤مب

 .(4)شوأضم٤مزوا ُمٜم٤ميمحتٝمؿ وأيمؾ ذسم٤مئحٝمؿ وىمٌقل ؿمٝم٤مداِّتؿ ،اعمًٚمٛملم

 ال يٗمّمؾ سملمَ ومَ  ،٦مِ  ُمِمٝمد ُمـ ُمِم٤مهد يقم اًم٘مٞم٤مُمَ إمَم  ًتٛمرةٌ ُمُ  دةُ سمؾ هذه اًم٘م٤مقمِ 

ؾمٛمٕم٧م  :ىم٤مل ڤأسمق ؾمٕمٞمد  ٤م رواهوشم٠مُمؾ ُمَ  ،ل إُمرًٚمٛملم واعمٜم٤موم٘ملم ذم أوَّ اعمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ورواه ُمًٚمؿ، ك اإليامن، سم٤مب 4269ك اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ُمـ اٟمتٔمر طمتك شمدومـ: ح ) اًمٌخ٤مري،( 1)

 (.96حتريؿ ىمتؾ اًمٙم٤مومر سمٕمد أن ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل: ح )

ـ اًمٙمؼمى»و (،38918ح )ش: ؿمٕم٥م اإليامن»( 2)  (.4148ح )ش: ومٞمض اًم٘مدير»و (،17158ح )ش: اًمًٜم

 (.11/119ش: )ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»( 3)

 (.1/89ىم٤مل قمٜمف: صحٞمح: ) سمتح٘مٞمؼ إًم٤ٌمين، ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م،شيمت٤مب اإليامن»( 4)
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ّل   ؾُّ ك يمُ ٘مَ ٌْ ٞمَ ومَ  ،٦مٍ ٜمَ ُمِ ١مْ ُمُ وَ  ـٍ ُمِ ١مْ ُمُ  ؾُّ يمُ  فُ ًمَ  دُ جُ ًْ ٞمَ ومَ  (1)فِ ٤مىمِ ؾَم  ـْ ٤م قمَ ٜمَ سمُّ رَ  ُػ ِِم ٙمْ يَ » :ي٘مقل ط اًمٜمٌَّ

 .(2)شادً اطمِ ٤م وَ ٘مً ٌَ ـمَ  هُ رُ ٝمْ فمَ  قدُ ٕمُ ٞمَ ومَ  دَ جُ ًْ ٞمَ ًمِ  ٥ُم هَ ذْ ٞمَ ومَ  ،٦مً ٕمَ ٛمْ ؾُم وَ  ٤مءً يَ ٤م رِ ٞمَ ٟمْ  اًمدُّ ذِم  دُ جُ ًْ يَ  ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ 

ّل ضم٤مء ومٞمف أن  ،ق هريرةأسمُ  دي٨م اًمٓمقيؾ اًمذي رواهُ وذم احلَ   عُ ٛمَ جَيْ » :٤مَل ىم ط اًمٜمٌَّ

 عُ ٌَ تْ يَ وَ  ،َس ٛمْ اًمِمَّ  دُ ٌُ ٕمْ يَ  ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ  عُ ٌَ تْ ٞمَ ومَ  ،فُ ٕمْ ٌَ تْ ٞمَ ٚمْ ٤م ومَ ئً ٞمْ ؿَم  دُ ٌُ ٕمْ يَ  ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ٤مَس اًمٜمَّ  اهلُل

٤م ٞمٝمَ ومِ  ٦مُ ُمَّ إُ  هِ ذِ ك هَ ٘مَ ٌْ شمَ وَ  ،ٞم٧َم اهمِ قَ اًمٓمَّ  دُ ٌُ ٕمْ يَ  ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ  عُ ٌَ تْ يَ وَ  ،رَ ٛمَ اًم٘مَ  دُ ٌُ ٕمْ يَ  ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ 

 :قنَ قًمُ ٘مُ ٞمَ ومَ  .ؿْ ٙمُ سمُّ ٤م رَ ٟمَ أَ  :قُل ٘مُ ٞمَ ومَ  ،قنَ ومُ رِ ٕمْ ل يَ اًمتِ  ةِ قرَ اًمّمُّ  ػمِ  همَ ذِم  اهللُ  ؿُ ٞمٝمُ ٠مشمِ ٞمَ ومَ  ،٤مقهَ ٘مُ ٤مومِ ٜمَ ُمُ 

 .(3)احلدي٨م ش ...٤مٜمَ سمُّ رَ ٤م ٞمٜمَ ٠مشمِ ك يَ تَّ ٤م طَم ٜمَ ٤مٟمُ ٙمَ ا ُمَ ذَ هَ  ،َؽ ٜمْ ُمِ  ٤مهللِسمِ  قذُ ٕمُ ٟمَ 

ـ اعمٜم٤موم٘ملم ٙم٤مي٦مً ىم٤مل شمٕم٤ممم طمِ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ } :قم

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

       .[14-13 :احلديدؾمقرة ] {ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ـ قم٤ٌمس  ـ اسم ؾمقرة ] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ} :ىم٤مل ذم ڤوقم

قا يٕمتزون د يم٤مٟمُ وم٘مَ  ،ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذا ُمثٌؾ ضسمف اهلُلهَ » :إمم آظمر أي٦م [17 :اًمٌ٘مرة

ٚم٥م ؾَم ٤مشمقا  ُمَ ومٚمامَّ  ،ؿ اًمٗملءؿ وي٘م٤مؾمٛمقهنُ ًٚمٛمقن ويقارصمقهَن ٝمؿ اعمُ ومٞمٜم٤ميمحُ  ،ؾْمالمسم٤مإلِ 

 .(4)شهام ؾمٚم٥م ص٤مطم٥م اًمٜم٤مر وقءيمَ  ،اهلل ذًمؽ اًمٕمزَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٟمص ذم إصم٤ٌمت شيٙمِمػ رسمٜم٤م قمـ ؾم٤مىمف»اًمرمحـ اًمؼماك: وىمقًمف ذم هذا احلدي٨م:  ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد( 1)

شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمِمٞمخ اًمؼماك قمغم » ٕم٤ممم. اٟمٔمراًم٤ًمق هلل شمٕم٤ممم، واًم٘مقل ومٞمف يم٤مًم٘مقل ذم ؾم٤مئر صٗم٤مشمف شم

 (.42)صـ ش: اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمٕم٘مدي٦م ذم ومتح اًم٤ٌمري

 (.4919ك اًمتٗمًػم، سم٤مب يقم يٙمِمػ قمـ ؾم٤مق: ح ) اًمٌخ٤مري،( 2)

(، ورواه ُمًٚمؿ، ك اإليامن، سم٤مب 6573ك اًمرىم٤مق، سم٤مب اًمٍماط ضمن ضمٝمٜمؿ: ح ) اًمٌخ٤مري،( 3)

 (.182ُمٕمروم٦م ـمريؼ اًمرؤي٦م: ح )

 =وورد قمـ ىمت٤مدة  (، ورضمحف اًمٓمؼمي،1/337، ًمٚمٓمؼمي: )شٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآنضم٤مُمع اًم»( 4)
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ـ ىم٤مًمقاوم٢من اعمٜم٤موم٘مِ  ؾمقرة ] {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ} :لم اًمذي

قن قُمقن وُيجُّ ويُّم  ،٤مسع اًمٜمَّ قن ُمَ يّمٚمُّ  :١مُمٜمقن٤مهر ُمُ هؿ ذم اًمٔمَّ  ،[8 :اًمٌ٘مرة

 ٝمدِ ٜم٤موم٘مقن قمغم قمَ يمام يم٤من اعم ،ًٚمٛمقن يٜم٤ميمحقهنؿ ويقارصمقهنؿواعمُ  ،ويٖمزون

ّل ٙمؿ َُي  وملْ  ،طاهلل  رؾمقل ٓ  ،ٗمرِ ٤مر اعمٔمٝمريـ ًمٚمٙمُ ٗمَّ اًمٙمُ  ٘ملم سمحٙمؿِ ٤مومِ ذم اعمٜمَ  ط اًمٜمٌَّ

ؿمتٝمر ـ اوهق ُمَ - سمـ ؾمٚمقل سمـ أب اهلل ٤مت قمٌد٤م ُمَ سمؾ عمَّ  ،قارصمتٝمؿتٝمؿ وٓ ُمُ ذم ُمٜم٤ميمحَ 

 .ڤق ُمـ ظمٞم٤مر اعم١مُمٜملم هُ وَ  ،اهلل رصمف اسمٜمف قمٌدوَ  -٤م ومٞمفسم٤مًمٜمٗم٤مق ويم٤من رأؾًم 

٤مت ٕطمدهؿ وإذا ُمَ  ،١مُمٜمقنف ورصمتف اعمُ يرصمُ  ،ٜمٝمؿُمِ  ؾم٤مئر ُمـ يم٤من يٛمقُت  َؽ ويمذًمِ 

ٓ قمغم اعمح٦ٌم اًمتل  ،اعمػماث ُمٌٜم٤مه قمغم اعمقآة اًمٔم٤مهرة ٕنَّ  :ورصمقه اعمًٚمٛملم وارٌث 

وم٢مٟمف ًمق قمٚمؼ سمذًمؽ مل متٙمـ ُمٕمرومتف واحلٙمٛم٦م إذا يم٤مٟم٧م ظمٗمٞم٦م أو ُمٜمتنمة  ،ذم اًم٘مٚمقب

ّل وم٘مقل  ،ره ُمـ ُمقآة اعمًٚمٛملمٝمَ ق ُم٤م أفمْ وه ،ؼ احلٙمؿ سمٛمٔمٜمتٝم٤مقُمٚمِّ   َٓ » :ط اًمٜمٌَّ

 .(1)شؿَ ٚمِ ًْ اعمُ  رُ ٤مومِ  اًمٙمَ َٓ وَ  رَ ٤مومِ اًمٙمَ  ؿُ ٚمِ ًْ اعمُ  ُث رِ يَ 

سمؾ يم٤مٟمقا  ،٤مرإؾمٗمؾ ُمـ اًمٜمَّ  ركِ ٤مٟمقا ذم أظمرة ذم اًمدَّ يمَ  ٜم٤موم٘مقن وإنْ مل يدظمؾ ومٞمف اعمُ 

 اهللُ  وىمد أظمؼمَ  ،يم٤ًمئر اعمًٚمٛملم دودِ قا ذم احل٘مقق واحلُ ويمذًمؽ يم٤مٟمُ  ،قرصمقن ويرصمقنيُ 

﯀  } :٘م٤ملوُمع هذا مل ي٘مٌؾ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ومَ  قنؿ أهنؿ يّمٚمقن ويزيمُّ قمٜمٝمُ  ﮿  ﮾  ﮽

﯁            

ڃ ڃ } وىم٤مل ،[54 :اًمتقسم٦مرة ؾمق] {     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعمحًـ اًمؽميمل سم٤مًمتٕم٤مون ُمع ُمريمز اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت  سمـ قمٌد اهلل ٟمحقه حت٘مٞمؼ: د/قمٌد =

 هـ.1422اًمٕمرسمٞم٦م واإِلؾْمالُمٞم٦م سمدار هجر، اًم٘م٤مهرة، ط إومم 

ك اًمٗمرائض، سم٤مب ٓ يرث اعمًٚمؿ  ،، رواه اًمٌخ٤مريڤسمـ زيد  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م( 1)

(، وُمًٚمؿ، 6764اًمٙم٤مومر وٓ اًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ وإذا أؾمٚمؿ ىمٌؾ أن ي٘مًؿ اعمػماث ومال ُمػماث ًمف: ح )

 (.4116ك اًمٗمرائض: ح )
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[142 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ڎ ڈ ڈ ژ

ّل قمـ  ،شصحٞمح ُمًٚمؿ» وذم  ةُ اَل َص  َؽ ٚمْ شمِ  ،ِؼ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  ةُ اَل َص  َؽ ٚمْ شمِ » :ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

 رَ ٘مَ ٜمَ ومَ  ٤ممَ ىمَ  ٤منٍ ٓمَ ٞمْ  ؿَم يَن رْ ىمَ  لْمَ سمَ  ٧ْم ٤مٟمَ ا يمَ ذَ ك إِ تَّ طَم  َس ٛمْ اًمِمَّ  ٥ُم ىمُ رْ يَ  ،ِؼ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  ةُ اَل َص  َؽ ٚمْ شمِ  ،ِؼ ٤مومِ ٜمَ اعمُ 

َٓ ٕمً سمَ رْ أَ  طمٙم٤مم وُمع هذا ومٗمل اًمٔم٤مهر دمري قمٚمٞمٝمؿ أ ،(1)شٞماًل ٚمِ  ىمَ َّٓ ٤م إِ ٞمٝمَ ومِ  اهللَ  رُ يمُ ذْ  يَ ٤م 

 .(2)أهؾ اإليامن

ويدومٜمقن ذم  ،ٚمٞمٝمؿ إذا ُم٤مشمقا قمَ ٝمؿ ُيّمغمَّ ٜم٤موم٘مقن اًمذيـ مل ئمٝمروا ٟمٗم٤مىمَ ويمذًمؽ اعمُ 

ّل قمٝمد  ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم ُمـ ًٚمٛملم ذم طمٞم٤مشمف وطمٞم٤مة ل يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمُ ٘مؼمة اًمتِ واعمَ  ،ط اًمٜمٌَّ

٤م ذم أفمٝمر اإليامن وإن يم٤من ُمٜم٤موم٘مً  ُمـ ؾُّ دومـ ومٞمٝم٤م يمُ يُ  ڤٚمٗم٤مئف وأصح٤مسمف ظُم 

 ِب٤م قمـ اعمُ  ونَ ٘مؼمة يتٛمٞمزُ ومل يٙمـ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ُمَ  ،اًم٤ٌمـمـ
ٍ
ُمـ دي٤مر  ًٚمٛملم ذم رء

ـَ وُمـ دُ  ،يمام شمٙمقن ًمٚمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُم٘مؼمة يتٛمٞمزون ِب٤م ،ؾْمالماإلِ  ذم ُم٘م٤مسمر  وم

 ،اًم٘مرآن سمٜمصِّ  ٗم٤مىمفواًمّمالة ٓ دمقز قمغم ُمـ قُمرف ٟمِ  ،ًٚمٛمقنصغم قمٚمٞمف اعمُ  ًٚمٛملماعمُ 

ّل وىمد يم٤من  ،هر واهلل يتقمم اًمنائراإليامن اًمٔم٤م سمٜم٤مء قمغم ومُٕمٚمؿ أن ذًمؽ يّمكم  ط اًمٜمٌَّ

 قمغم ومٙم٤من ذًمؽ دًمٞماًل  ،وقمٚمؾ ذًمؽ سم٤مًمٙمٗمر ،ذًمؽ ٞمٝمؿ ويًتٖمٗمر هلؿ طمتك هُنل قمـقمٚمَ 

اًمّمالة قمٚمٞمف وآؾمتٖمٗم٤مر ًمف وإن يم٤مٟم٧م  أن يمؾ ُمـ مل ُيٕمٚمؿ أٟمف يم٤مومر سم٤مًم٤ٌمـمـ ضم٤مزت

 .(3)ومٞمف سمدقم٦م وإن يم٤من ًمف ذٟمقب

 ،٤مـ ؾمامه ُم١مُمٜمً ُمَ  وىمد وؾَّ  ،ٜم٤مومؼ ًمٞمس سمٛم١مُمـ٤معمُ وم» :اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؾْمالمىم٤مل ؿمٞمخ اإلِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمدون شمٙمرار )شمٚمؽ  ڤسمـ ُم٤مًمؽ  (، ُمـ طمدي٨م أٟمس1411رواه ُمًٚمؿ، ك اعم٤ًمضمد: ح )( 1)

 صالة اعمٜم٤مومؼ(.

 ، وُم٤م سمٕمده٤م(.7/211ش: )َمٛمقع اًمٗمت٤موى»و وُم٤م سمٕمده٤م(، 166 )ص ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م:شاإليامن»( 2)

 (.7/216ش: )َمٛمقع اًمٗمت٤موى»و (،171)ص  ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م:شاإليامن»( 3)
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 ،ٕم٤مديف يم٤مًمٞمٝمقد وهمػمهؿّمديؼ وهق جيحد اًمرؾمقل ويُ ويمذًمؽ ُمـ ىم٤مم سم٘مٚمٌف قمٚمؿ وشمَ 

 وَ  ،ا ومل يًٛمٝمؿ ُم١مُمٜملم ىمطُّ هؿ اهلل يمٗم٤مرً ؾمامَّ 
ٍ
 ،ُمـ أطمٙم٤مم اإليامن ٓ دظمٚمقا ذم رء

 :صمؿ ىم٤مل ...(1)شسمخالف اعمٜم٤مومؼ وم٢مٟمف يدظمؾ ذم أطمٙم٤مم اإليامن اًمٔم٤مهرة ذم اًمدٟمٞم٤م
ت٠مظمريـ ُم٤م ُمـ اعمُ  اوم٢من يمثػمً  ،قمـ ؿمٌٝم٤مت يمثػمة شُمقرد ذم هذا اعم٘م٤مم ذا ئمٝمر اجلقاُب وِبَ »

 ،وأقمروقا قمـ طمٙمؿ اعمٜم٤موم٘ملم ،قمٜمدهؿ إٓ قمدل أو وم٤مؾمؼ ؾْمالمٔمٝمريـ ًمإلِ ل ذم اعمُ سم٘مِ 

 .(2)شٜمٗم٤مق ؿمٕم٥م يمثػمةواًم ،واعمٜم٤موم٘مقن ُم٤م زاًمقا وٓ يزاًمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

وُمتٝمؿ  ٕمٚمٝمؿ ذم ُمقوع ُمري٥ٍم ٗم٤مق اًمتل دَم ٤مف اًمٜمِّ ر هذا ومٚمُٞمٜمتٌف إمم أن أوَص إذا شم٘مر

قمغم  احلرصِ  وًمٙمـ ُمـ طمٞم٨ُم  ،احلٙمؿ ًمٞمس ُمـ طمٞم٨ُم  ،قن ًمذًمؽ اقمت٤ٌمرهٜمٌٖمل أن يٙمُ يَ 

واًمًٕمل  ،اًمٜمٗم٤مق ورُ ُمٜمٝم٤م ُذ  ٜم٤مَل واعمًٚمٛملم ُمـ أن شمَ  ؾْمالمُمراقم٤مة ُمّم٤مًمح اإلِ 

ًمؽ ٕن وذَ  ،(3)ٝمؿ وشمٜمٗمع همػمهؿٕمُ ٞم٦م شمٜمٗمَ ُمإؾِْمال٤مت ٞمَّ ٘ملم إمم ؾمٚمقيمِ ًمتقضمٞمف اعمٜم٤مومِ 

ت ذا اًم٤ٌمب ُردَّ وُمـ هَ  ،ؾْمالمٛمع واحلٗم٤مظ قمٚمٞمف ُمـ ضورات اإلِ تَ ُمّمٚمح٦م اعمجْ 

 .ومٝمق وم٤مؾمؼ سمؾ أؿمدُّ  ،ؿمٝم٤مدة اعمٜم٤مومؼ

وهلذا  ؟راد ىم٤مئٚمٝم٤م ظمالومٝم٤مُمُ  يٕمتؼم إًمٗم٤مظ اًمتل ُي٘مٓمع سم٠منَّ  ومٙمٞمَػ » :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ٝمؿ قمغم أهنؿ وذُمَّ  ،ٝمؿ سم٤مخلداع واًمٙمذب وآؾمتٝمزاءٗمَ ووَص  ،ٕمٜمك رد ؿمٝم٤مدة اعمٜم٤موم٘ملماعمَ 

 .(4)شوأن سمقاـمٜمٝمؿ َّت٤مًمػ فمقاهرهؿ ،ي٘مقًمقن سم٠مومقاهٝمؿ ُم٤م ًمٞمس ذم ىمٚمقِبؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/141ش: )َمٛمقع اًمٗمت٤موى»و (،116)ص  ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م:شاإليامن»( 1)

 (.7/212ش: )َمٛمقع اًمٗمت٤موى»و (،168)ص  ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م:شاإليامن»( 2)

(، 222، ؾمق رمحـ هداي٤مت: )صشاًمًٚمٛمل سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ داظمؾ دوًم٦م واطمدة اًمتٕم٤ميش»( 3)

 هـ.1421دار اًمًالم، اًم٘م٤مهرة ط، إومم 

(، حت٘مٞمؼ أب قمٌٞمدة ُمِمٝمقر طمًـ آل ؾمٚمامن، ؿم٤مريمف 4/498ش: )إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم»( 4)

 هـ.1423مم، رضم٥م اهلل أمحد، دار اسمـ اجلقزي ط إو ذم اًمتخري٩م أسمق قمٛمر أمحد قمٌد
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اهلل  أنَّ  :وشمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ ،نوأطمٙم٤مم أظمرة قمغم اإلياَم  ،ؾْمالم اإلِ وم٠مطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م قمغَم 

ّمٌٝم٤م قمغم إؾم٤ٌمب اًمتل ٟمَ  ام أضمراه٤موإٟمَّ  ،ف ذم قم٤ٌمدهشمٕم٤ممم مل جُير أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م قمغم قمٚمٛمِ 

٦ًٌم وسم٤مًمٜمِّ  ،٤مذم إطمٙم٤مم ظمّمقًص  سمفِ  وم٢من أصؾ احلٙمؿ اًمٔم٤مهر ُم٘مٓمقعُ  ،(1)٦م قمٚمٞمٝم٤مًمَّ أدِ 

٤مًمقطمل يم٤من ُمع إقمالُمف سمِ  طنم وم٢من ؾمٞمد اًمٌَ  ٤مأيًْم  ،٤مإمم آقمت٘م٤مد ذم اًمٖمػم قمٛمقُمً 

ومل  ،ؿوإن قمٚمؿ سمقاـمـ أطمقاهلِ  ،ػمهؿجُيري إُمقر قمغم فمقاهره٤م ذم اعمٜم٤موم٘ملم وهمَ 

 .(2)ٙمـ ذًمؽ سمٛمخرضمف قمـ ضمري٤من اًمٔمقاهر قمغم ُم٤م ضمرت قمٚمٞمفي

وم٢مذا ىم٤مم دًمٞمؾ  ،٤مـمـ سمخالومف يث٧ٌم أن اًمٌَ إذا ملَ  ٤مصحٞمحً  واًمٔم٤مهر إٟمام يٙمقن دًمٞماًل 

٤مهر هق وم٤مًمٔمَّ  ،(4()3)قمغم اًم٤ٌمـمـ مل ُيٚمتٗم٧م إمم فم٤مهٍر ىمد قُمٚمؿ أن اًم٤ٌمـمـ سمخالومف

 .إصؾ وٓ ُيٕمدل قمٜمف إٓ سمدًمٞمؾ خيرضمف قمـ هذا إصؾ

ٕم٤مُمٚم٦م ُمُ  إنَّ  :أٓ وهق ،أؿم٤مر إًمٞمف اًمديمتقر طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين ُجٞمٌؾ  هٜم٤م اؾمتدراكٌ و

وٓ  ؾْمالمة قمـ اإلِ ٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمردَّ غم دائرة احلُ رهؿ شم٘متٍم قمَ اًمٜم٤مس سمح٥ًم فمقاهِ 

ِـّ وًمق سم٤مًمتٗمرُّ  ،اه٤م َّٓت٤مذ سمٓم٤مٟم٦م ُمـ اعمِمٙمقك ذم أُمرهؿشمتٕمدَّ  ومت٘مري٥م  ،س واًمٔم

أو إمم  ،ٞمفز اًم٘مٞم٤مدة واًمتقضمِ أو إمم ُمرايمِ  ،هاراعمِمٙمقك ومٞمٝمؿ إمم ُمقاـمـ ُمٕمروم٦م إ

ًْ  ،ٞم٦مؾْمالُمر ؿم١مون إُم٦م اإلِ ٔمٛمك شمدُمِّ ِم٤مرة ورـم٦م قمُ تِ يمراد آؾْم  ح ًمألقمداء ٛمَ وشم

ٌر ِب٤م شمًػم سمٖم٤ٌمء سمدقمقى وهل هم٤مومٚم٦م ُُمٖمرَّ  ،٤مٚمقا ًمٚم٘مٌض قمغم ٟمقاطمل إدارِِّت سم٠من يتًٚمَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/544) ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ:شإقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم»( 1)

سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن، دار اسمـ اًم٘مٞمؿ،  (، حت٘مٞمؼ أب قمٌٞمدة ُمِمٝمقر2/467) ، ًمٚمِم٤مـمٌل:شاعمقاوم٘م٤مت»( 2)

 هـ.1427اًمري٤مض، ودار اسمـ قمٗم٤من، اًم٘م٤مهرة، ط اًمث٤مٟمٞم٦م 

 (.4/548) ًم٘مٞمؿ:، ٓسمـ اشإقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم»( 3)

ُمع  طاًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم شمٕم٤مُمؾ اًمٜمٌَّّل »هذا اًمتٛمٝمٞمد اؾمتٗمدشمف ُمـ سمح٨م ُم٤ٌمرك سمٕمٜمقان ( 4)

 (.54ـ  51اًمٕمزيز اًمداود: ُمـ ) ، د. قمٌدشاعمٜم٤موم٘ملم
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ف وم٘م٤مُم٧م دقم٤مي٦م إؾِْمالُم أقمٚمـ ؾْمالمويمؿ ُمـ قمدو ًمإلِ  ،٤مهرواًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمَّ  ،طمًـ اًمٔمـ

ضمف واعمًتِم٤مر اًمٙمٌػم رايمز اًم٘مٞم٤مدة واًمتقضمٞمف ومٙم٤من اعمقسمف ورومٕمتف ـم٤مئٗم٦م إمم ُم ،٦مرطَم اًمٗمَ 

ويتْمٛمـ ظمٞم٤مٟم٦م ًمألُم٦م  ،۵هذا هم٤ٌمء وخم٤مًمػ ًمقص٤مي٤م رسمٜم٤م  ،عمِمٙمالت اعمًٚمٛملم

 .(1)ؾْمالماعمًٚمٛم٦م وظمٞم٤مٟم٦م ًمإلِ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ } :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

گ گڳ ڳ ڳ ڳ  گ گژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .[118 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ڱڱ ڱ ڱ ں
 :ُمٚمحقفم٦م

ًٓ ٤مُمؾ ُمَ ِمٛمؾ أوضمف اًمتٕمَ هذه اًم٘مقاقمد اًمتل ؾمُتٕمرض سم٢مذن اهلل شمَ   ع اعمٜم٤موم٘ملم رضم٤م

 :أظمر سمٌٕمض إطمٙم٤مم ٞمف سم٤مظمتّم٤مص أطمدمه٤م دونُم٤م ىمد ي٠مي اًمتٜمٌٞمف قمٚمَ  وٟم٤ًمًء إٓ
 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.695ـ  1/694ش: )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»( 1)
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 املبخح األّل

 عؤٌّ الْالٓات العاّم٘ ّما قد ٓلخق بَا

َٔ أَٛس املظًُني ٚاذتزس َٔ  اعذّ تٛيٝتِٗ ش٦ّٝ :ايكاعذ٠ األٚىل

 .اختارِٖ َظتصاسٜٔ

آل ؾمقرة ] {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ} :ىم٤مل شمٕم٤ممَم 

ٓم٤مٟم٦م ومٝمؿ ٤م اًمٌِ أُمَّ » :ي ىمقًمفد روى اسمـ ضمرير قمـ أؾم٤ٌمط قمـ اًمًدِّ وىمَ  ،[118 :قمٛمران

ٚمقا دظِم ًتَ ٓ شمَ » :قمـ اًمرسمٞمع قمٜمد هذه أي٦م ىمقًمف ٤موىمد روى أيًْم  ،شٜم٤موم٘مقناعمُ 

 .(1)شقهؿ دون اعم١مُمٜملمًمَّ ومتق ،ٜم٤موم٘ملماعمُ 

 
ِ
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾْمالمؿمٞمخ اإلِ  ح سمفِ يمام َسَّ  ،ًٚمٛملماعمُ  وهذا أُمر ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم قمٚمامء

ؿ همػم ٕهنَّ  :ٜم٤موم٘ملم قمغم ؿم١مون اعمًٚمٛملمقًمٞم٦م اعمُ قمدم شمَ  ُؾ وم٤مْٕص » :سم٘مقًمف $

رهلم ٜم٤موم٘ملم قمٚمٞمٝمؿ ُمٙمْ كم اعمًٚمٛمقن سمقٓي٦م اعمُ ـ إذا ُم٤م اسمتُ وًمٙمِ  ،١ممتٜملم قمغم شمدسمػمه٤مُمُ 

ا ُمع اًمٙمٗم٤مر ُمـ أو حت٤مًمٗمق ،دون رو٤مهؿوم٤مهمتّمٌقا إُمر  :٧م ؿمقيمتٝمؿيَ سم٠من ىمقِ 

 ،٦مٞمَّ ؾْمالُمٕمقب اإلِ ٜمقهؿ ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم اًمِمُّ ومٛمٙمَّ  ،اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمقصمٜمٞملم

 ًْ ت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ٤مًمٗمقن ومٞمف يمِ ٞمٝمؿ ُم٤م خيَ ٛملم أن يٜمٙمروا قمٚمَ ٚمِ وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعم

ُمع  ،ٜمٙمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمُ رُ وُمراشم٥م إُمر سم٤معمٕمْ  ،راشم٥م اعمخ٤مًمٗم٦مسمح٥ًم ُمَ  ط

 .(2)شعمٗم٤مؾمد ذم إُمر واًمٜمٝملُمراقم٤مة اعمّم٤مًمح وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/417اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )( 1)

 (، ًمٕمكم اًمِمحقد.2/55ش: )ـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمراومْم٦ماخلالص٦م ذم سمٞم٤من رأي ؿمٞمخ اإِلؾْمالم اسم»يٜمٔمر ( 2)
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 رى وإن اًمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م أن ٟمَ 

ِ
ٜم٤مص٥م قن اًمقٓي٤مت واعمَ اعمٜم٤موم٘ملم يتقًمَّ  َه١ُمٓء

قمقن ويدَّ  ،قن سم٠مؾمامء اعمًٚمٛملمٞم٦م اًمتل ُيٙمٛمٝم٤م ُمـ يتًٛمَّ ؾْمالُمذم يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان اإلِ 

ؿ وُمٜمٝم ،ح٤مومظاعمُ  ؿُ ؿ اًمقزير وُمٜمٝمُ ُمٜمٝمُ  ومٜمرى :اس اًمٕم٘مٞمدةأهنؿ مح٤مة اًمديـ وطمرَّ 

وُيّمٓمٗمقن  اؿ خُيت٤مرون اظمتٞم٤مرً ٝمُ ومَ  ،وائر احلٙمقُمٞم٦م واعمّم٤مًمح اًمرؾمٛمٞم٦مرؤؾم٤مء اًمدَّ 

٦م ٞمَّ ٦م اعم٤مًمٞم٦م واًمًٞم٤مؾِم وًمَ ّم٤مئص اًمدَّ ظَم  صِّ ٜم٤م ٟمراهؿ يتحٙمٛمقن ذم أظَم سمؾ إٟمَّ  ،٤مءٗمَ اصٓمِ 

 .٦م٦م وآضمتامقمٞمَّ ٦م واًمث٘م٤مومٞمَّ وآىمتّم٤مديَّ 

ؿ اًمذيـ يقضمٝمقن ومٝمُ  ،هؿ اخل٤مرضمٞم٦مون قمغم قمالىم٤مت سمالدِ رُ سمؾ ويتحٙمٛمقن ويًٞمٓمِ 

وُمـ  ،ٛملمـ اًمثَّ ٨م ُمِ واًمٖمَ  ،وهؿ اًمذيـ ُيددون اًمٕمدو ُمـ اًمّمديؼ ،وًم٦م٤مؾم٦م اًمدَّ ؾمٞمَ 

 سمقن أصح٤مب اًمدي٤مٟم٤مِت طمتك إن ىمٞم٤مدات اجلٞمقش ُمٜمٝمؿ ىمد ي٘مرِّ  ،ب وُمـ ُيٌٕمدُي٘مرَّ 

ُمـ ؿمٞمققمٞملم  ،إظمرى ُمـ اًمٜمّم٤مرى وأصح٤مب إومٙم٤مر واعمذاه٥م اهلداُم٦م

 ،وجيٕمٚمقهنؿ ُمـ أىمرب إىمرسملم هلؿ ،ؿ اعمٜم٤مص٥مدوهنوي٘مٚمِّ  ،وُم٤مؾمقٟمٞملم وقمٚمامٟمٞملم

 .(1)قمغم اعم١مُمٜملم اعمقطمديـ ُمـ اًمذيـ ٓ طمقل هلؿ وٓ ىمقة ٤مقن هلؿ ؾمٚمٓم٤مٟمً ٚمُ وجيٕمَ 

 إن شمقًمٞم٦م 
ِ
غم ُمقآِّتؿ وقمغم قمَ  ٜم٤مص٥م هق أيمؼم دًمٞمؾٍ ٜم٤موم٘ملم اًمقٓي٤مت واعمَ اعمُ  َه١ُمٓء

 ر ذَ ومٚمٞمحْ  ،وطم٥م اًم٤ٌمـمؾ وأهٚمف ،سُمٖمض اًمديـ وأهٚمف
ِ
 قاًمقن وعمُ ا َه١ُمٓء

ِ
 َه١ُمٓء

ٞمٜمئذ ؾمٞمِمٗمك وطمِ  ،ػ هائرهؿويٙمِِم  ،حٝمؿ اهلل ومٞمفٗمَْم يَ  ،اعمٜم٤موم٘مقن ُمـ يقم ىمري٥م

وُمـ  ،آهؿ وُمـ أيدهؿويٜمت٘مؿ ُمـ يمؾ اعمٜم٤موم٘ملم وُمـ وَ  ،ىمقم ُم١مُمٜملم اهلل صدورَ 

 .(2)ٜمٝمؿ واصٓمٗم٤مهؿ ُمـ دون اعم١مُمٜملمقمَ  ِبؿ وذبَّ ىمرَّ 

 ٙم٤ٌمت ُمـ ضمراء شمقزمِّ ٧م سم٤ًمطمٝم٤م اًمٜمَّ وطمٚمَّ  ،٦م اعمراراتًٚمٛمَ ٦م اعمُ إُمَّ  وًم٘مد ذاىم٧ِم 

سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم اعمٜم٤مص٥م واًم٘مٞم٤مدات وُم٤م خم٤مزي اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل وومْم٤مئح ٟمّمػم اًمديـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وؾمٞم٠مي ذم اًمّمٗمح٤مت اًم٘م٤مدُم٦م ؿمقاهد قمغم ذًمؽ سم٢مذن اهلل.( 1)

 اًمٖمٜمل. (، ًمًٞمد قمٌد356ـ  335ش: )طم٘مٞم٘م٦م اًمقٓء واًمؼماء ذم ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م»( 2)
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 .(1)اًمٓمقد قمـ ُمت٠مُّمؾ ًمٚمت٤مريخ سمٌٕمٞمد

 اًمٙمَ  ٦م أٟمف إذا طَمُرَم شمقًمٞم٦مَ ـ اعمٕمٚمقم سمداهَ ف ُمِ صمؿ إٟمَّ 
ٍ
ُمـ أقمامل اعمًٚمٛملم  ٤مومر قمغم رء

وإن يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م  ،هق ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر أومم ُمـ ومٛمـ سم٤مِب  ،أو إداراِّتؿ

 .فم٤مهره اًمزائػ أٟمف ُيّمكّم ويّمقم

ة اًمٜمٝمل واًمتحذير ُمـ شمقًمٞم٦م اًمٙم٤مومر ُيقدي يم٤من ُم٤م ضم٤مء ذم ؿمدَّ  َؾ وًمؽ أن شمت٠مُمَّ  -4

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ } :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،أو ٟمٍماين

 .[118 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ڈ ڈ

ُمـ  ٤مت٤مب ؿمٞمئً  اًمٙمِ أن ُيقممَّ  ٓ جيقزُ » :$اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾْمالمي٘مقل ؿمٞمخ اإلِ 

ػم ذًمؽ ُمـ وٓ همَ  ،وٓ أظم٤ٌمر إُمراء ،٦مٞمَّ ًٚمٛملم قمغم ضمٝم٤مت ؾمٚمٓم٤مٟمِ وٓي٤مت اعمُ 

 .(2)ش٦م ذات اعم٤ًمس سمٛمّم٤مًمح إُم٦م وىمقِّت٤ماعمٜم٤مص٥م اهل٤مُمَّ 

قمـ أب ُمقؾمك إؿمٕمري  ،سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح $وىمد روى اإلُم٤مم أمحد 

 ،اهللُ  ٤مًمؽ ىم٤مشمٚمَؽ ُمَ  :ىم٤مل ،٤مٟمٍماٟمٞمً  ٤م٤مشمًٌ إن زم يمَ  :ڤٕمٛمر ًمِ  ىمٚم٧ُم » :لىم٤م ڤ

ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ} :قلأُم٤م ؾمٛمٕم٧م اهلل ي٘مُ 

زم  ،ىمٚم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم :ىم٤مل ،ُمًٚماًم  ٤مٜمٞمٗمً طَم  َت أٓ اَّتذْ  ،[51 :اعم٤مئدةؾمقرة ] {ڀ

ُ  ،٤مهنؿ اهللُمٝمؿ إذ أهَ ٓ ُأيمر :٤ملىمَ  ،يمت٤مسمتف وًمف ديٜمف وٓ ُأدٟمٞمٝمؿ  ،ؿ اهللوٓ ُأقمزهؿ إذ أذهلَّ

 .(3)شإذ أىمّم٤مهؿ اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُم٦م  (، ًمتٓمٚمع قمغم ُم٤م ؾمٓمره هذان اعمٜم٤موم٘م٤من ُمـ صٗمح٤مت ؾمقداء ذم271-1/267اٟمٔمر ُمٌحث٤ًم: )( 1) شم٤مريخ ٕا

 اعمًٚمٛم٦م.

 (.1/512: )$، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م شخمتٍم اًمٗمت٤موى اعمٍمي٦م»( 2)

)ج  ، ًمٚمٌٞمٝم٘مل:شاًمًٜمـ اًمٙمؼمى»(، واٟمٔمر 51)ص  ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م:شاىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ»اٟمٔمر ( 3)

 (، يمت٤مب آداب اًم٘م٤ميض.127/ص 11
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ي٤م  :أُم٤م سمٕمد» :ڤسمـ أب ؾمٗمٞم٤من  يمت٤مب ُمٕم٤موي٦م ڤوورد قمغم قمٛمر 

 ًٌ ده ٚمِّ أن أىمَ  ومٙمره٧ُم  ،ٓ يتؿ أُمر اخلراج إٓ سمف ٤مٟمٍماٟمٞمً  ٤مأُمػم اعم١مُمٜملم وم٢من ذم قمٛمكم يم٤مشم

 :أُم٤م سمٕمد ،ٍماينت٤مسمؽ ذم أُمر اًمٜمَّ يمِ  ىمرأُت  ،٤مكوإيَّ  هللُ ٤موم٤مٟم٤م اقمَ  :ت٥م إًمٞمفومٙمَ  ،دون أُمرك
 .(1)شٍماين ىمد ُم٤مت واًمًالم٢من اًمٜمَّ ومَ 

سمٕمد  ٤مومام يم٤من ُمٕم٤موي٦م ص٤مٟمٕمً  ،ر ُمقت هذا اًمٜمٍماينف ًمق ىُمدِّ أٟمَّ  ڤأراد قمٛمر 

ٍماين سم٢مسمٕم٤مد اًمٜمَّ  ڤعمٕم٤موي٦م  ڤٛمر وهذا أُمٌر ُمـ قمُ  ،ف أنومٚمٞمّمٜمٕمْ  ،ُمقشمف

٦م ٞمَ اعمًٚمٛملم ذم همٜمْ  ٤مر ًمف سم٠منَّ وإظمٌَ  ، ُمٙم٤مٟمف ُمـ همػم ُمراضمٕم٦مـ اعمًٚمٛملمُمِ  قًمٞم٦م همػمهِ وشمَ 

 .قمـ أقمداء اهلل ذم ُمثؾ هذه اعمٝم٤مم
ًمٕمٛمر  ٤مٚمقيمً َِم  ٧ُم يمٜمْ » :قمـ وؾمؼ اًمروُمل ىم٤مل ،٤مئلوُمثؾ ذًمؽ ُم٤م رواه هالل اًمٓمَّ 

ف ٓ وم٢مٟمَّ  ،ًٚمٛملمؽ قمغم أُم٤مٟم٦م اعمُ سمِ  ٜم٧ُم ؽ إن أؾمٚمٛم٧م اؾمتٕمَ ؿ وم٢مٟمَّ أؾمٚمِ  :ومٙم٤من ي٘مقل زم ،ڤ

ومٚمام  ،اه ذم اًمديـرَ ٓ إيمْ  :وم٘م٤مل ،وم٠مسمٞم٧ُم  ،ٜمٝمؿُمِ  ـ ًمٞمَس ُمَ  ٝمؿتِ ؾمتٕملم قمغم أُم٤مٟمَ أيٜمٌٖمل أن 

ويروى أٟمف يمت٥م سمٕمض قمامل قمٛمر  ،(2)شؿمئ٧م ٥م طمٞم٨ُم هَ اذْ  :ٜمل وم٘م٤مل٘مَ شمف اًمقوم٤مة أقمتَ َي طَم 

 ،ؿّمٞمف ٓإ هُ ٤مل ىمد يمثر وٓ ُُي اعمَ  إنَّ  :وم٘م٤مًمقا ،إًمٞمف يًتِمػموٟمف ذم اؾمتٕمامل اًمٙمٗم٤مر ڤ

ٛمقهؿ ُم٤م ُمٜمٕمٝمؿ اهلل دظمٚمقهؿ ذم ديٜمٙمؿ وٓ شُمًٚمِّ ٓ شمُ  :ت٥م إًمٞمٝمؿومٙمَ  ،رىام شموم٤ميمت٥م إًمٞمٜم٤م سمِ 

 .(3)ام هل طمٚمٞم٦م اًمرضم٤ملوشمٕمٚمٛمقا اًمٙمت٤مسم٦م وم٢مٟمَّ  ،وٓ شم٠مُمٜمقهؿ قمغم أُمقاًمٙمؿ ،ُمٜمف

 ،ًف٤مًمِ ومال يٕم٤مذه وٓ ي١مازره وٓ جيَ  ،نميملمُمـ يم٤من ىِمٌٚمف يم٤مشم٥م ُمـ اعمُ  :صمؿ ىم٤مل

 .(4)سم٤مؾمتٕمامهلؿ وٓ ظمٚمٞمٗمتف ُمـ سمٕمدهمل ي٠مُمر  طاهلل  وٓ يٕمتْمد سمرأيف وم٢من رؾمقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/211) ، ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م:شأطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م»اٟمٔمر ( 1)

 .(37/ص 2، ًمٚمجّم٤مص: )ج شأطمٙم٤مم اًم٘مرآن»اٟمٔمر ( 2)

 (.1/211ش: )أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م»اٟمٔمر ( 3)

 (.1/211، اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م: )شأطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م»اٟمٔمر ( 4)
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ٚمٖمٜمل أن ف سمَ وم٢مٟمَّ  :أُم٤م سمٕمد» :يمت٥م إمم سمٕمض قمامًمف اًمٕمزيز سمـ قمٌد وُروي أن قمٛمر

ی جئ } :واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ،تٍمف ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملميَ  ،٤مٟمٍماٟمٞمًّ  ٤مٛمٚمؽ يم٤مشمًٌ ذم قمَ 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث 

ـ زيد  انسَّ ّت٤مب هذا وم٤مدع طمَ وم٢مذا أشم٤مك يمِ  ،[57 :اعم٤مئدةؾمقرة ] {مث ىث يث حج مج سم

وإن أسمك ومال  ،٢من أؾمٚمؿ ومٝمق ُمٜم٤م وٟمحـ ُمٜمفومَ  -ؾْمالميٕمٜمل ذًمؽ اًمٙم٤مشم٥م إمم اإلِ -

ـِ  اوٓ شمتخذ أطمدً  ،شمًتٕمـ سمفِ    ؾْمالماإلِ  قمغم همػم دي
ٍ
 ،ُمـ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم ذم رء

 .(1)شفؾْمالُمإِ وم٠مؾمٚمؿ طم٤ًمن وطمًـ 

ٕمد وأسمْ » :ضم٤مء ومٞمف ٤ميمت٤مسمً  ڤيمت٥م إمم أب هريرة  ڤويروى أن قمٛمر 

وؾم٤مقمد  ،كقر اعمًٚمٛملم سمٛمنْم ًتٕمـ ذم أُمر ُمـ أُمُ وٓ شمَ  ،ر ومٕم٤مهلؿٙمِ ك وأٟمْ ؾ اًمنمِّ أهْ 

 .(2)شسمٜمٗمًؽ قمغم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم

–قن اًمُرؿم٤م ٚمُّ ًتحِ ؿ يَ وم٢مهنَّ  ،ٓ شمًتٕمٛمٚمقا أهؾ اًمٙمت٤مب» :ىم٤مل ڤوقمـ قمٛمر 

وىمٞمؾ  ،شقن اهلل شمٕم٤مممَِم تٙمؿ سم٤مًمذيـ خَي قمٞمَّ  رَ قا قمغم أُمقريمؿ وقمغَم ٞمٜمُ واؾمتٕمِ  -اًمرؿمقة

ٜمف وٓ أظمط ُمِ  ٓ أطمد أيمت٥َم  ،ُمـ ٟمّم٤مرى احلػمة إن ه٤م هٜم٤م رضماًل  :ڤًمٕمٛمر 

سمـ  ومٕمٛمر ،(3)ٓم٤مٟم٦م ُمـ دون اعم١مُمٜملمسمِ  ذُ َّتَّ ٓ أَ  :وم٘م٤مل ؟أومال يٙمت٥م قمٜمؽ ،سم٘مٚمؿ

 .(4)ذم أقمامل اعمًٚمٛملم ـ ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ وٓ يًتٕملم ِبؿًِ يم٤من ُيْ  ڤاخلٓم٤مب 

وُمٙمٜمٝمؿ ُمـ سمٕمض اعمٜم٤مص٥م  ،ُم٦م ىمٚمٞماًل قيم٦م أهؾ اًمذِّ ؿَم  وذم قمٝمد اعمٝمدي ىمقي٧ْم 

وًمٙمـ اعمًٚمٛملم ذم ذًمؽ  ،ٓ يذيمر اًمتل هل سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم ُم٤م ُيّمؾ ذم زُم٤مٟمٜم٤م رءٌ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.214/ص 1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: )ج ( 1)

 (.1/212اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: )( 2)

 (.4/179ش: )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»يٜمٔمر ( 3)

 (.1/83أُملم: )، ٕمحد شفمٝمر اإِلؾْمالم»يٜمٔمر ( 4)
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 وم٤مضمتٛمع سمٕمُض  ،اؾمتٕمٔمٛمقا ذًمؽ ن ًمدُيؿ وؿمدة ٟمٗمرِّتؿ ُمـ اعمٜمٙمراًمقىم٧م ًم٘مقة اإليام

 :إمم اعمٝمدي وأٟمِمد أطمدهؿ قمٜمد اخلٚمٞمٗم٦م هذه إسمٞم٤متاًمّم٤محللم صمؿ ذهٌقا 
ززززززززأئد دوَد  دلَد  زززززززز داعَد دَ ززززززززمي ززززززززَ  ددن  دََ د ئدََ

د

داعَدَ زززززززززززد  دأَدد دا ئدَفزززززززززززف دَ َدوَددانئدَ ززززززززززز  دَ َددن 

د دد  دَعزززززد كدَ زززززد  دَمززززز
َـكرززززز  د ززززز د   زززززَ دمئددَ د  دؿك

د

ََزززززززززز ئد  ززززززززززد ززززززززززََؿئدد  دم دلَدَأ دا ئدَقزززززززززز  ددق َدؿ دؾ دْ 

د دإ د ززززززززززززد َد ك ززززززززززززأَدد  دؽئ ززززززززززززمَددأ دفئدافئدقَد   د َدورَدفئد  

د

َززززززززززف دد ززززززززززَ دادفَدـق ززززززززززدَ دؾ  ززززززززززأَددأ دفئدوفئدقئد ئ د   د ئدََ

 
 .(1)ُمـ أهؾ اًمذُم٦م يٙمت٥م قمـ أطمٍد ُمٜمٝمؿ ايؽميمقا أطمدً  ف أٓومٙمت٥م إمم ُجٞمع قمامًم

ٓمٝمؿ سمٕمض زاد ٟمٗمقذ أهؾ اًمذُم٦م طمتك سمدأ يٖمٌِ  ،وذم قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م اعمًتٜمٍم سم٤مهللِ

 :سمـ اًمٌقاب طمٞم٨م ي٘مقل ر ذًمؽ اًمِم٤مقمر اًمرايضيمام صقَّ  ،اعمًٚمٛملم قمغم ُمٜم٤مصٌٝمؿ
زززززززز َد َلكدَ دَ ززززززززدو ئدفئ ززززززززؾَد َدد  دَ ززززززززدان دَمززززززززََد دوَغئ

د

ززززززززززؾَدمَدد  دَ ززززززززززوَددأ دف دَا دَمزززززززززز َدد َداَ زززززززززز َدد دوَؽئ

د ززززززززز دَََؿزززززززززوَددأ دقف دف زززززززززدل دََع  ُئ دأئد ئدَ دـ زززززززززع ددا

د

ززززززززززززوَدد دََؿئددأئدفئدـ دم  دأئدَؽززززززززززززَََ دوَددارئدَ ززززززززززززََدْ 

د ززززادأَدَ زززز ززززم ددَ د   ززززإ دد َدِ  ززززكَدد  د دَ ززززكي دَِ د   ززززََددنئ دأ دؽئ

د

َئدـَززززز َدد  دوَدَ ززززز ئدوكدَفززززز َدد زززززؾَدادمَدَؿزززززؾَد  دوَدم دا د (1)وَؽئ

 
٤مذ أهؾ ٝمل قمـ اَّتِّ اًمٜمَّ  ٛمجٛمققمٝم٤م شمٗمٞمدُ ٦م سمِ ٞمَ ٤مر اعم٤مِو ّمقص وأصمَ ٤مٟم٧م اًمٜمُّ وم٢مذا يم

ًَ ُمَّ اًمذِّ  ـ قُمٚمؿ وٓؤه ٞم٦م ُمَ ومٙمٞمػ سمتقًمِ  ،٤مشم٥م وٟمحقه٧م ذات ؿم٠من يمٙمَ ٦م ذم وفم٤مئػ ًمٞم

 ،روا ُٕمتٝمؿىمد شمٜمٙمَّ  ،واًمٙمٗمر ِب واٟمٓمراطمف سملم يدي أؾمٞم٤مده ُمـ زقم٤مُم٤مت اًمٖمرْ 

٦م قا سمتٌٕمٞمتٝمؿ ٕقمداء اعمٚمَّ ا ذم أٟمٗمًٝمؿ ورُو وه٤مٟمق ،ؿوأظمٗمروا أُم٤مٟم٤مِِّت  ،ٝمؿَِم وظم٤مٟمقا ذِ 

ف ديٜمٝمؿ اًمذي ٓ يٕمرومقن ُمٜمف إٓ وىمٌؾ ذًمؽ يمٚمِّ  ،واًمديـ قمغم طم٤ًمب ُم٤ٌمدئٝمؿ وىمٞمٛمٝمؿ

اًمٕمٚم٘مٛمل  أطمٗم٤مد اسمـ ؾمٚمقل واسمـ ؾم٠ٌم واسمـ ،وٓ يدريمقن ُمـ طم٘مٞم٘متف إٓ رؾمٛمف ،اؾمٛمف

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ } :٤مل ؾمٌح٤مٟمفىمَ  ...وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/217، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م: )شأطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م»يٜمٔمر ( 1)

 سمـ إسمراهٞمؿ. (، د. طمًـ4/183ش: )شم٤مريخ اإِلؾْمالم اًمًٞم٤مد»يٜمٔمر ( 2)
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ

 .[52 :اعم٤مئدةؾمقرة ] {ڌ ڎ ڎ ڈ

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب } :إمم أن ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

 .[57 :اعم٤مئدةؾمقرة ] {جت حت خت مت ىت يتجث مث ىث يث حج

٤مي٦م ذم ٙمَ ومٝمؿ أهؾ ُمٙمر ويمٞمد وطم٘مد وٟمِ  :واًمٜمّم٤مرى ٝمقدِ إن اعمٜم٤موم٘ملم ٌذ ُمـ اًمٞمَ 

ون هؿ وفم٤مئػ ُمـ دُ ٞمدُ ٚمِ ٜم٤مص٥م أو شم٘مْ ؿ ُمَ ٝمُ سمٕمد ذًمؽ شمقًمٞمتُ  ٓمٞم٥ُم ومٙمٞمػ يَ  ،اعمًٚمٛملم

 .إن هذا ًمٌمء قمج٤مب ،اعم١مُمٜملم

ديٜمٝمؿ ٦م ًمِ ٟمَ ّمح أهنؿ ظمقَ ٤مريـ وقمٞم٦ٌم ٟمُ ٤مذهؿ ُمًتَِم دم اَّتِّ ل ذم قمَ اقمِ وُمـ اًمدوَ 

يمام  ،ٝم٦م أظمرىذسمذسمقن ُمؽمددون ُمـ ضمِ وُمُ  ،قن ٕقمداء ُمٚمتٝمؿ ُمـ ضمٝم٦ماًمُ ُمقَ  ،وأُمتٝمؿ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 .[143 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ڱ

ّل قمـ  ،ڤدي٨م اسمـ قمٛمر وذم طَم   ٤مةِ اًمِمَّ  ؾِ ثَ ٛمَ يمَ  ِؼ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  ُؾ ثَ ُمَ » :ط اًمٜمٌَّ

ػمة ٘مرأ ؾِم تَ وُمـ اؾْم  ،(2()1)شةً رَّ ُمَ  هِ ذِ  هَ مَم إِ وَ  ةً رَّ ُمَ  هِ ذِ  هَ مَم إِ  ػمُ ٕمِ شمُ  لْمِ ٛمَ ٜمَ اًمٖمَ  لْمَ سمَ  ةِ رَ ٤مئِ ًمٕمَ ا

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾْمالمىم٤مل ؿمٞمخ اإلِ  ،ُمـ إي٤مم ٤ميقُمً  ٤مٜم٤موم٘مً ل ُمُ  يقَّ ف ملَ د أٟمَّ وضم طٗمك ّمٓمَ اعمُ 

 .(3)ش٤مٜم٤موم٘مً ًٚمٛملم ُمُ غم اعمُ قمَ  لِّ مل يق» :$

ًً  ادً سمـ ؾمٚمقل يم٤من ؾمٞمِّ  سمـ أب اهلل ُمع أن قمٌد أن  إٓ ،ومٞمٝمؿ ٤مٓم٤مقمً ُمُ  ٤مذم ىمقُمف رئٞم

ؽ قمغم أٟمف ُمٜمٝم٩ٌم ذًم لَّ ومدَ  ،وٓي٦م صٖمرت أم يمؼمت ٦مف قمغم أيَّ ٚمْ اًمرؾمقل اًمٙمريؿ مل جيٕمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك اإليامن، سم٤مب  (، وسمٜمحقه اًمٜم٤ًمئل،4/2146رواه ُمًٚمؿ، ك صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ: )( 1)

 (.8/124ُمثؾ اعمٜم٤مومؼ: )

 هذا احلدي٨م.وىمد ؾمٌؼ ذح ( 2)

 (.35/65ش: )$َمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م »( 3)
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 .تذى وهدٌي ُي٘متدىُُي 

ّل  أنَّ  :أٓ وهل ،وهٜم٤م وم٤مئدة جي٥م آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م  َٓ » :ك وم٘م٤ملىمد هَن  ط اًمٜمٌَّ

وذم  ،(1)ش۵ ؿْ ٙمُ سمَّ رَ  ؿْ تُ ٓمْ خَ ؾْم أَ  دْ ٘مَ ومَ  ادً ٞمِّ ؾَم  ُؽ يَ  نْ إِ  فُ ٟمَّ ٢مِ ومَ  ،ادً ٞمِّ ؾَم  ِؼ ٤مومِ ٜمَ ٚمٛمُ قا ًمِ قًمُ ٘مُ شمَ 

 .(2)شفُ سمَّ رَ  ٥َم َْم همْ أَ  دْ ٘مَ ومَ  ،دُ ٞمِّ ٤م ؾَم يَ  :ِؼ ٤مومِ ٜمَ ٚمٛمُ ًمِ  ُؾ ضُم اًمرَّ  ٤مَل ا ىمَ ذَ إِ » :رواي٦م

 ٤موًمق يم٤من طم٘مًّ  ،(ي٤م ؾمٞمد) ضمؾ ًمٚمٛمٜم٤مومؼ٘مقل اًمرَّ يَ  ٜمٝمك قمـ أنْ يَ  :وم٤محلدي٨م إول

 ،إؿمٕم٤مر ِبذا اعمٕمٜمك ومٞمفِ  :٤مينواًمثَّ  ،هلل شمٕم٤ممم ٤ما إهمْم٤مسمً ذٕن ذم هَ  ،تٛمتع ِبذه اًمّمٗم٦ميَ 

ف ؽَم ٝمؾ يروٞمف أن يٕمْ ومَ  ،ٜم٤مومؼ ي٤م ؾمٞمدـ ىمقل اعمًٚمؿ ًمٚمٛمُ ُمِ  ٤من اهلل شمٕم٤ممم يٖمْم٥ُم وإذا يمَ 

 .؟قازم اًمًٞم٤مدة ُمـ ـم٤مقم٦م وشمٌجٞمؾ وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ احل٘مققًمف اعمًٚمؿ سم٤ٌمىمل ًمَ 

ؼموت ـ أؾم٤ٌمب اًم٘مقة واجلَ ي ُمِ وُمٝمام أو ،ف قمٜمد اًمٜم٤مسرشمٌتُ ٚم٧م ُمَ إن اعمٜم٤مومؼ ُمٝمام قمَ 

٤مءؾمقرة ] {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ} :ومٝمق طم٘مػم قمٜمد رسمف  ،[145 :اًمٜم

ة ًمف وٓ طمقل ٤مدَ ٓ ؾمٞمَ  ،سمٞمٜمٝمؿ ٤مًٚمٛملم ُمٝم٤مٟمً ُمـ اعمُ  اذًمؽ جي٥م أن يٙمقن حمت٘مرً  ـ أضمؾِ ُمِ 

 ،ٓ اًمتٕمٔمٞمؿ ح٘مػمواًمتَّ  ،ٜم٤مومؼ اًمت٠مظمػم ٓ اًمت٘مديؿاعمُ  أن طمؼَّ  ًمَؽ ذَ  ،(3)وٓ شمقىمػم

 ،وًمٚمٛم١مُمٜملم طٕٟمف قمدو هلل وًمرؾمقًمف  ،٘مريع ٓ اًمتٌجٞمؾواًمتَّ  ،جر ٓ اًمت٘مري٥ُم واهلَ 

 .وهذا اًمالئؼ سمٛمٕم٤مُمٚمتف

غم سمؾ ىمؾ قمَ  ،٦م وصمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م٤مب اًمديـ همرسمَ ومٛمتك ُوؾمد إُمر إمم اعمٜم٤موم٘ملم أَص 

ِّتؿ عمـ وإن متٙملم اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ شم٘مّٚمد أُمقر اعمًٚمٛملم ووٓي٤م ،اًمديـ واًمدٟمٞم٤م اًمًالم

 .أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب ؾمخط اجل٤ٌمر وقم٘مقسمتف

 :يـ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وهمػمهؿ٤ممم ذم أقمداء اًمدِّ وُمـ شم٠مُمؾ ىمقل اهلل شمٕمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، سم٤مب ٓ ي٘مقل ًمٚمٛمٚمقك رب ورسمتل.4163رىمؿ ) ، ًمألًم٤ٌمين:شصحٞمح ؾمٜمـ أب داود»( 1)

 (.371سمرىمؿ: )ش اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»صححف إًم٤ٌمين ذم ( 2)

 (. سمتٍمف يًػم.255ش: )اعمٜم٤موم٘مقن وؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق»( 3)
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ }

قمغم  ٌُؼ د أي٦م شمٜمٓمَ ًمقضَم  ،[8 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڃ ڃ چ چ

 .داعمٜم٤موم٘ملم إن مل شمٙمـ أؿَم 

٤مء إوىم٤مف وحم٤مسة ػم واًمدقمقة واإلصالح سم٢مًمٖمَ ٤مسمع اخلَ َػ ُمٜمَ ٞمًقا ُمـ ضمٗمَّ أًم

قاُمع سمخٓم٥م وأًمزُمقا ظمٓم٤ٌمء اجلَ  ،٦م٦م اًمديٜمٞمَّ ٞمَّ ٤مهد اًمٕمٚمٛمِ وإهمالق اعمٕمَ  ،رآناًم٘مُ  طمٚم٘م٤مِت 

ٝم٤مز رئ٤مؾم٦م ٍموا آطمت٤ًمب قمغم اعمٜمٙمرات ذم ضمِ وطَم  ،ٞمٝمؿ ُمـ اًمدوًم٦مضم٤مهزة شم٠مشمِ 

ُمع اًمتْمٞمٞمؼ قمغم رضم٤مِّٓت٤م وحتديد  ،ل سمنمـم٦م أدابأو ُم٤م ؾمٛمِّ  ،اهلٞمئ٤مت

 .صالطمٞم٤مت اًمٕم٤مُمٚملم ومٞمٝم٤م

٤ميٕمٝمؿ سمذًمقا ضمٝمقدهؿ اعمتقاصٚم٦م طمتك شمؿ هلؿ إًمٖم٤مء قمدد اعمٜم٤موم٘ملم وُمـ ؿَم  نَّ سمؾ إِ 

٤م وُمقارده٤م ٝمَ وومرض احلّم٤مر اًم٘م٤مشمؾ قمغم ُمٜم٤مؿمٓمِ  ،٤مت اخلػمي٦مًَ ُمـ اجلٛمٕمٞم٤مت واعم١مؾمَّ 

حم٤مرسم٦م و اإلره٤مبيمؾ ذًمؽ سمدقم٤موى واهٞم٦م ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤مومح٦م  ،اعم٤مًمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ

 .(1)اًمخ ...اًمتٓمرف

يمام ضم٤مء ذم - ؾْمالمدم اإلِ ر ص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٘مد أقم٤من قمغم هَ وإذا يم٤من ُمـ وىمَّ 

ٜمدى ًمف اجلٌلم أن ُيٗمرض ويُ  ٤م١مؾمػ ًمف طم٘مًّ ٤م يُ وِمَّ  !؟ر اعمٜم٤مومؼٙمٞمػ سمٛمـ وىمَّ ومَ  -إصمر

٤مقمتٝمؿ سمؾ ـم ،ُمـ شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ٤مون ُمٜم٤مًص دُ ومال جيِ  ،٤ميمثػم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم قمغم اعمًٚمٛملم ومرًو 

 قمَ ٘مُ شمَ  ـْ ًمَ » :طاهلل  رؾمقل٤مل ىمَ  :ىم٤مل ڤوقمـ اسمـ ُمًٕمقد  ،ذم همػم ُمٕمروف

 ًَّ  .(2)ًمٙمٜمف طمدي٨م وٕمٞمػ .ش٤مقهَ ٘مُ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  ٦مٍ ٞمٚمَ ٌِ ىمَ  ؾَّ يمُ  قدَ ًُ ك يَ تَّ طَم  ٦مُ ٤مقمَ اًم

 ادً ٞمِّ ؾَم  ُؽ يَ  نْ إِ  فُ ٟمَّ ٢مِ ومَ  ،ادً ٞمِّ ؾَم  َؼ ٤مومِ ٜمَ ٚمٛمُ قا ًمِ قًمُ ٘مُ ٓ شمَ » :طؾ طمدي٨م اعمّمٓمٗمك وًمٙمـ شم٠مُمَّ 

 ،دسمًٞمِّ  ٜم٤مومؼ وخم٤مـمٌتفاعمُ  ف إذا هُنل قمـ ُمٜم٤مداةِ وم٢مٟمَّ  ،(3)ش۵ ؿْ ٙمُ سمَّ رَ  ؿْ تُ ٓمْ خَ ؾْم أَ  دْ ٘مَ ومَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ًمٚمِمٞمخ د/حمٛمد اًمًٚمقُمل.شوح٤مي٤م سمريئ٦م ًمٚمحرب اًمٕم٤معمٞم٦م قمغم اإلره٤مب» اٟمٔمر يمت٤مب( 1)

 (.4779ح )ش: وٕمٞمػ اجل٤مُمع»( 2)

 =ك: إدب، سم٤مب: ٓ ي٘مقل اعمٛمٚمقك  (، ورواه أسمق داود،391، 5/391ش: )اعمًٜمد»رواه أمحد ذم ( 3)
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 .ومٛمـ سم٤مب أومم شمقًمٞمتف قمغم رء ُمـ أُمقر اعمًٚمٛملم

ٌُّ وإن ِمَّ  ـ ُمِ ئ ٍقمغم ؿَم  -قمغم وضمف أظمص-ف ًمف ظمٓمر شمقًمٞم٦م اًمراومْم٦م ٤م جي٥م اًمتٜم

ًُّ  ومٝمؿُ  ،٤مِّتؿإدارات اعمًٚمٛملم وىمٓم٤مقمَ  د هلؿ ظمٓمُط ُمٙمر ىمَ  ،٤مىمع واًمداء اًمٕمْم٤ملاًمٜمَّ  ؿُّ اًم

 ،٘م٤مم هٜم٤م ُم٘م٤مم سمًٓمٝم٤مًمٞمس اعمَ و ،دوا قمغم إٟمٗم٤مذه٤موُمٙم٤مئُد همدر ىمد شمٕم٤مهَ  ،أسمرُمقه٤م

َـّ  وِمـ اهتدى ُمـ اًمراومْم٦م  ،ٚمامء ودقم٤مة ُمـ أهؾ اًمًٜم٦مقمُ  ىمد ين ۵اهلل  ًمٙم

ؿ ُمقاىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م وهلُ  ،روا اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت واعمح٤مضات واًمت٘م٤مريردَ وم٠مْص 

ا اقمتٚمجتٝم٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ ت أطم٘م٤مدً وقمرَّ  ،٤م يمِمػ طم٘م٤مئؼ يم٤مٟم٧م هم٤مئ٦ٌمِمَّ  ،إمم همػم ذًمؽ

 .يم٤مٟم٧م ُمًتؽمة

ًِّ ٦م اإلقمالُمٞم٦م احلديث٦م ىمد أزاطَم ٞمَ ٜمِ  ذًمؽ أن اًمت٘مْ زد قمغَم  ت٤مر قمـ ُم٘م٤مـمع ُمرئٞم٦م ٧م اًم

ًٞمٜمٞم٤مت واضمتامقم٤مت شمآُمر ٓم٥م ُجٕم٦م ودروس ذم طُم ؿ قمؼم ظُم ٝمِ شمٗمْمح ُمالًمٞمٝمؿ وأئٛمتِ 

دو ىمد شمقاـم١ما ُمع يمؾ قمَ  ،ي وهمػمه٤م قمٚمٜملُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ِه  ،ِمٌقه٦م ُمع أقمداء اهللُمَ 

ًم٘مراُمٓم٦م واًمٌقُيٞملم دادهؿ ُمـ اأضْم  طمذو ًمؽي٘متٗمقن ذم ذَ  ،واعمًٚمٛملم ؾْمالمًمإلِ 

صٗمح٤مشمف اًمٖمدر  ،وهمػمهؿ قمؼم شم٤مريخ هم٤مسمر وُمٕم٤مس –اًمٗم٤مـمٛمٞملم-واًمٕمٌٞمديلم 

 .(1)اًمخ ...واخلٞم٤مٟم٤مت وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء واٟمتٝم٤مك احلرُم٤مت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش: ب اعمٗمردإد»صحٞمح، ورواه اًمٌخ٤مري ذم  (. ىم٤مل إًم٤ٌمين:4979رب ورسمتل، واًمٚمٗمظ ًمف: ح ) =

 (.371ح )ش: ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م»(، وهق ذم 165)صـ 

هذه سمٕمض ُمراضمع وُمقاىمع ومٞمٝم٤م ُمـ اإليْم٤مح عمـ رهم٥م ُمزيد اـمالٍع طمرص٧م قمغم اظمتٞم٤مر ُم٤م ًمف ( 1)

 قمالىم٦م سمٛمخٓمٓم٤مِّتؿ وضمرائٛمٝمؿ، وًمٚمٕمٚمؿ ومٖم٤مًم٥م هذه اعم١مًمٗم٤مت اعمدرضم٦م ُمقضمقد ذم اإلٟمؽمٟم٧م:

 «حمٛمد اًمٖمري٥م(.  سمـ اهلل )قمٌدش: وضم٤مء دور اعمجقس  

 «قمغم اًمِمٌٙم٦م(، )ظم٤مًمد اًمًٚمقُمل(.شومرق اعمقت اًمِمٞمٕمٞم٦م( ، 

 «اعمٜمٕمؿ ؿمٗمٞمؼ(.  ، )قمٌدشويؾ ًمٚمٕمرب ُمـ ذ ىمد اىمؽمب  

 «ًمٚمديمتقر ٟم٤مس اًم٘مٗم٤مري.شسمروشمقيمقٓت آي٤مت ـمٝمران وىمؿ ، 

 «سمـ حمٛمد اهلدسم٤مء(، وراضمٕمف اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمٕمٚمقان. ، )قم٤مدلشاإلٟمذار واإلقمذار = 
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 :خطش بطا١ْ ايظ٤ٛ

وضم٤مء  ،احتدث اًم٘مرآن قمٜمٝم٤م يمثػمً  ٓم٤مٟم٦م اًمًقء اًمتلف صٚم٦م ِبذه اًم٘م٤مقمدة سمِ ٤م ًمَ وإن ِمَّ 

 ٥ِم وضمٚمْ  ،ودورهؿ ذم صٜمع اًم٘مرار وإدارة اعمقاىمػ ،قمٜمٝم٤م سم٤معمأل وسم٤مًمٌٓم٤مٟم٦ماًمتٕمٌػم 

اًم٘مٞم٤مدات واًمزقم٤مُم٤مت قمـ اعم٤ًمطم٤مت اًمتل جي٥م أن  وقمزلِ  ،ِم٤ميمؾ وإزُم٤متاعمَ 

وشمٖمٞمػم احل٘م٤مئؼ واًمتحريض  ،٤مٕمقِِب وووع احلقاضمز سمٞمٜمٝم٤م وسملم ؿُم  ...تٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤مشمَ 

 .سم٤مقمقا ديٜمٝمؿ سمدٟمٞم٤مهؿىمد  ،وشم٘مٚمٞم٥م إُمقر قمغم همػم وضمٝمٝم٤م ،يـرِ قمغم أظَم 

قص اًمقطمٞملم ذم ىمّمص إُمؿ رد ذيمرمه٤م ذم قمدد ُمـ ٟمُّم اعمأل واًمٌٓم٤مٟم٦م اًمٚمذان وَ 

يمام أٟمف ؾمٌؼ احلدي٨م  ،(1)٨م طمقل اعمأل ُيًـ اًمرضمقع إًمٞمفوذم ذًمؽ ُمٌحَ  ،اعم٤موٞم٦م

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ} :طمقل ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=   قمثامن اخلٛمٞمس(.و )اًمؼمه٤من(،و اًمدوم٤مع قمـ اًمًٜم٦م(،اعمقاىمع: )ؿمٌٙم٦م( 

 «اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمٕمٚمقان(. شاًمتٌّمػم سمقاىمع اًمراومْم٦م( ،  

 «ىمرص(، )ًمٚمِمٞمخ ِمدوح احلرب(.شُمقؾمققم٦م اًمِمٞمٕم٦م اًمٙمؼمى( ، 

 «أمحد ومٝمٛمل(. شطمزب اهلل وؾم٘مط اًم٘مٜم٤مع( ،  

 «ىمرص(، )ومٚمؿ وصم٤مئ٘مل(.شضمرائؿ اًمراومْم٦م قمؼم إزُمٜم٦م واًمٕمّمقر( ، 

 «اًمٕمزيز اًمٌداح(.  ، )قمٌدشتِمٞمع ذم اخلٚمٞم٩م اًمٕمربطمريم٦م اًم  

 «ىمرص(، )ومٞمٚمؿ وصم٤مئ٘مل(.شاعمقؾمققم٦م اعمرئٞم٦م ًمٙمِمػ طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمٕم٦م( ، 

 «سمـ ؾمٕمٞمد اعمٜمقر(.  ، )ًمٌٞم٥مشإيران واإلُمؼماـمقري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م اعمققمقدة  

 «اهلل اًمًٚمٗمل(. ، )ىمرص(، )قمٌدشضمرائؿ اًمراومْم٦م ذم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

 «قمكم اًمّم٤مدق(. شُم٤مذا شمٕمرف قمـ طمزب اهلل( ،  

 «ىمرص(.شاًمراومْم٦م قمؼم اًمت٤مريخ( ، 

 (.65اٟمٔمر ُمٌحًث٤م ذم ذًمؽ: )ص: ( 1)
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 ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

       ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻

ؾمقرة ] {ڭ ڭ ڭ         

 .(1)ومحًـ اًمرضمقع إًمٞمف ،[121-118 :آل قمٛمران

  ْفٌنواأًا نصٌص اهطن: 

ـِ  ،ڤٞمد اخلدري ُم٤م روى أسمق ؾمٕمِ  ّل  قم  ـْ ُمِ  اهللُ  ٨َم ٕمَ ٤م سمَ ُمَ » :أٟمف ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

 ،فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  فُ ْمُّ حَتُ وَ  ػْمِ ٤مخلَ سمِ  هُ رُ ٠مُمُ شمَ  ٦مٌ ٤مٟمَ ٓمَ سمِ  :٤منِ تَ ٤مٟمَ ٓمَ سمِ  فُ  ًمَ َّٓ إِ  ،٦مٍ ٞمٗمَ ٚمِ ظَم  ـْ ُمِ  َػ ٚمَ خْ تَ  اؾْم َٓ وَ  ٍل ٌِ ٟمَ 

ِّ سمِ  هُ رُ ٠مُمُ شمَ  ٦مٌ ٤مٟمَ ٓمَ سمِ وَ   .(2)ش٤ممَم ٕمَ شمَ  اهلُل ؿَ َّم قمَ  ـْ ُمَ  قمُ ُّم ٕمْ ٤معمَ ومَ  .فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  فُ ْمُّ حَتُ وَ  ٤مًمنمَّ

اٍل وَ  ـْ ٤م ُمِ ُمَ » :طاهلل  رؾمقل ىم٤مَل  :ىم٤ملأٟمف  ،ڤوذم رواي٦م قمـ أب هريرة 

ًٓ ٌَ ظَم  قهُ ٠مًمُ  شمَ َٓ  ٦مٌ ٤مٟمَ ٓمَ سمِ وَ  ،رِ ٙمَ ٜمْ اعمُ  ـِ قمَ  ٝم٤مهُ ٜمَ شمْ وَ  وِف رُ ٕمْ ٤معمَ سمِ  هُ رُ ٠مُمُ شمَ  ٦مٌ ٤مٟمَ ٓمَ سمِ  ،٤منِ تَ ٤مٟمَ ٓمَ سمِ  فُ ًمَ  وَ َّٓ إِ   ،٤م

 .(3)شاَم ٝمُ ٜمْ ُمِ  ٞمفِ ٚمَ قمَ  ٥ُم ٚمِ ٖمْ ل شمَ اًمتِ  ـَ ُمِ  قَ هُ وَ  ،َل ُوىمِ  دْ ٘مَ ٤م ومَ هَ َذَّ  َل ُوىمِ  ـْ ٛمَ ومَ 

ل هِ وَ  ،شالٍ وَ  ـْ ٤م ُمِ ُمَ » :واي٦م أب هريرةومٗمل رِ  :٤م سمٕمْمٝمام سمٕمًْم ه٤مشم٤من اًمروايت٤من يٗمنِّ 

 .٦م هق إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمراًمٌٓم٤مٟم٦م اًمّم٤محِلَ  ػم اًمذي شم٠مُمر سمفِ واخلَ  ،أقمؿ

ئٞمس دظمؾ قمغم اًمرَّ وهق اًمذي يَ  ،ُجع دظمٞمؾ ،ظمالءاًمدُّ  :اًمٌٓم٤مٟم٦م» :ىم٤مل اسمـ طمجر

٤م خيٗمك قمٚمٞمف ُمـ أُمر ؼمه سمف ِمَّ ويّمدىمف ومٞمام خُي  ،نهويٗميض إًمٞمف سمِ  ،ٚمقشمفذم ُمٙم٤من ظَم 

 .(4)شويٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه ،رقمٞمتف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.65اٟمٔمر )صـ: ( 1)

-4(، وذم ك إطمٙم٤مم، سم٤مب سمٓم٤مٟم٦م 6611ك اًم٘مدر سم٤مب اعمٕمّمقم ُمـ قمّمؿ اهلل: ح ) اًمٌخ٤مري،( 2)

 (.7198اإلُم٤مم وأهؾ ُمِمقرشمف: ح )

 (.4212) ًمألًم٤ٌمين: ،شصحٞمح ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل»( 3)

 (.7198قمٜمد ذح احلدي٨م )ش ومتح اًم٤ٌمري»( 4)
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ومف وهق اًمذي ُيٕمرِّ  ،٤مطم٥ماًمّمَّ  :ٓم٤مٟم٦ماًمٌِ  :ش٤منِ تَ ٤مٟمَ ٓمَ سمِ  فُ ًمَ ٓ وَ إِ »» :وىم٤مل اعم٤ٌمريمٗمقري

ٌَّ  ،اًمرضمؾ أهاره صم٘م٦م سمف  .(1)شثقبٝمف سمٌٓم٤مٟم٦م اًمؿم

وىمقًمف ذم  ،وشم١ميمده قمٚمٞمفِ  ٌف ومٞمفِ رهمِّ شمُ  :أي :شٞمفِ ٚمَ قمَ  فُ ْمُّ حَتُ وَ »» :ىم٤مل اسمـ طمجر وىمقًمف

 ،ع وطمٙمؿ سمحًٜمفُم٤م قمرومف اًمنمَّ  :أي :شوِف رُ ٕمْ ٤معمَ سمِ  هُ رُ ٠مُمُ شمَ  ٦مٌ ٤مٟمَ ٓمَ سمِ » :اًمرواي٦م إظمرى

 .شٕمٚمفـ ومِ ٤م أٟمٙمره اًمنمع وهنك قمَ ُمَ  :أي :شرِ ٙمَ ٜمْ اعمُ  ـِ قمَ  ٤مهُ ٝمَ ٜمْ شمَ وَ »
ًٓ ٌَ ظَم  قهُ ٠مًمُ  شمَ َٓ »» :وىمقًمف وهق  ،حتٝمؿٚمَ ره ًمٕمٛمؾ ُمّْم ٤ًمد أُمْ ومْ ٘مٍم ذم إِ ٓ شمَ  :أي :ش٤م

٤م هَ َذَّ  َل ىمِ وُ  ـْ ُمَ وَ » :واي٦م إظمرىوذم اًمرِّ  ،{ڈ ڎ} :قًمف شمٕم٤مممُمـ ىمَ  اىمت٤ٌمٌس 

 .شَل ىمِ وُ  دْ ٘مَ ومَ 

ـ ؿم٤مء ؿ ُمي يٕمِّم اًمذِ  ومٝمق :شمٕم٤ممم ٝم٤م هللِ ٚمِّ يمُ  راد سمف إصم٤ٌمت إُمقرِ واعمُ » :ىم٤مل احل٤مومظ

 ًاًم ىمِ  صَمؿَّ  وومٞمف إؿم٤مرة إمم أنَّ  ،اهلل ٓ ُمـ قمّمٛمتف ٟمٗمًف فُ وم٤معمٕمّمقم ُمـ قمّمٛمَ  ،ُمٜمٝمؿ

 ،ون سمٓم٤مٟم٦م اًمنم دائاًم أن ُمـ يكم أُمقر اًمٜم٤مس ىمد ي٘مٌؾ ُمـ سمٓم٤مٟم٦م اخلػم دُ  :وهق ،٤مصم٤مًمثً 

ّل وهذا اًمالئؼ سم  .شاًمٕمّمٛم٦م :وُمـ صمؿ قمؼم ذم آظمر احلدي٨م سمٚمٗمٔم٦م ،ط ٤مًمٜمٌَّ

ـ يٙمقن وهذا ىمد يقضمد وٓ ؾمٞمام ِمَّ  ،دون سمٓم٤مٟم٦م اخلػم وىمد ي٘مٌؾ ُمـ سمٓم٤مٟم٦م اًمنم

 وىمد ي٘مٌؾ ُمـ  .ايم٤مومرً 
ِ
 ـ شم٤مرة وُمِ  َه١ُمٓء

ِ
قاء ومٚمؿ ؾَم  وم٢من يم٤من قمغم طمدٍ  ،شم٤مرة َه١ُمٓء

وإن يم٤من إهمٚم٥م قمٚمٞمف اًم٘مٌقل ُمـ  ،ومٞمف يتٕمرض ًمف ذم احلدي٨م ًمقوقح احل٤ملِ 

 .ا ومنما ومخػم وإن ًذ أطمدمه٤م ومٝمق ُمٚمحؼ سمف إن ظمػمً 

 ؾ أن يٙمقنَ ٛمِ تَ وُيْ  ،ٓم٤مٟمتلم اًمقزيريـأن يٙمقن اعمراد سم٤مًمٌِ  ُؾ ُيتٛمِ » :لمىم٤مل اسمـ اًمت

 .شاعمٚمؽ واًمِمٞمٓم٤من

 ،٤مرة سم٤مًمًقءإُمَّ  ُس اًمٜمٗمْ  :ٙمقن اعمراد سم٤مًمٌٓم٤مٟمتلمأن يَ  ٛمُؾ ُيتَ » :وىم٤مل اًمٙمرُم٤مين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/237) ش:حتٗم٦م إطمقذي سمنمح اًمؽمُمذي»( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .اٟمتٝمك شام ىمقة ُمٚمٙمٞم٦م وىمقة طمٞمقاٟمٞم٦مٝمُ إذ ًمٙمؾ ُمٜمْ  ،و٦م قمغم اخلػم٦م اعمحرِّ اُمَ ٗمس اًمٚمقَّ واًمٜمَّ 

 .ؾ قمغم اجلٛمٞمع أومم إٓ أٟمف ضم٤مئز أن ٓ يٙمقن ًمٌٕمْمٝمؿ إٓ اًمٌٕمضواحلٛم
أن يٙمقن  ،ف وإن ضم٤مز قم٘ماًل ٕٟمَّ  .طوىمد اؾمُتِمٙمؾ هذا اًمت٘مًٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمٌل 

وٓ  ،ًمٙمٜمف ٓ يتّمقر ُمٜمف أن يّمٖمك إًمٞمف ،ومٞمٛمـ يداظمٚمف ُمـ يٙمقن ُمـ أهؾ اًمنم

ّل ٦م ة إمم ؾمالُمَ وأضمٞم٥م سم٠من ذم سم٘مٞم٦م احلدي٨م اإلؿم٤مر ،يٕمٛمؾ سم٘مقًمف ًمقضمقد اًمٕمّمٛم٦م  اًمٜمٌَّ

قد ُمـ يِمػم ال يٚمزم ُمـ وضُم ومَ  ،ش٤ممَم ٕمَ شمَ  اهلُل ؿَ َّم قمَ  ـْ ُمَ  قمُ ُّم ٕمْ ٤معمَ ومَ » :سم٘مقًمف ،ُمـ ذًمؽ ط

ّل  قمغَم   .أن ي٘مٌؾ ُمٜمف ،سم٤مًمنم ط اًمٜمٌَّ

ّل اعمراد سم٤مًمٌٓم٤مٟمتلم ذم طمؼ  :وىمٞمؾ وإًمٞمف اإلؿم٤مرة سم٘مقًمف  ،اعمٚمؽ واًمِمٞمٓم٤من :اًمٜمٌَّ

 .(1)شؿُ ٚمَ ؾْم ٠مَ ومَ  ٞمفِ ٚمَ ل قمَ ٜمِ ٤مٟمَ قمَ أَ  اهللَ َـّ ٙمِ ًمَ وَ » :ط

 ،ڤاعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م  ف أمُّ وشمْ ي رَ احلدي٨م اًمذِ  ،وذم ُمٕمٜمك احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ

ا يرً زِ وَ  فُ ًمَ  َؾ ٕمَ ضَم  ،اػْمً ظَم  فِ سمِ  اهلُل ادَ رَ ٠مَ ومَ  ،اًل ٛمَ قمَ  ؿْ ٙمُ ٜمْ ُمِ  زِمَ وَ  ـْ ُمَ » :طاهلل  رؾمقل ىم٤مَل  :ىم٤مًم٧م

 .(2)شفُ ٤مٟمَ قمَ أَ  رَ يمَ ذَ  نْ إِ وَ  ،هُ رَ يمَّ ذَ  ِزَ ٟمَ  نْ إِ  ،٤م٤محِلً َص 

ـ ُمَ  خذَ يٜمٌٖمل ًمٚمح٤ميمؿ أن يتَّ » :أٟمف قمـ اسمـ اًمتلم ىمقًمف ،وٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر

ىم٤مل اسمـ  ،ش٤م قم٤مىماًل ٤م ومٓمٜمً ٘م٦م ُم٠مُمقٟمً وًمٞمٙمـ صمِ  ،٤مس ذم اًمناًمٜمَّ  يًتٙمِمػ ًمف أطمقاَل 

إذا  ـ ٓ يقصمؼ سمفِ ٌقًمف ىمقل ُمَ ـ ىمَ دظمؾ قمغم احل٤ميمؿ اعم٠مُمقن ُمِ ام شمَ ّمٞم٦ٌم إٟمَّ اعمُ  ٕنَّ » :طمجر

 .(3)ش٧م ذم ُمثؾ ذًمؽٌَّ ٚمٞمف أن يتثَ ٞمج٥م قمَ ًـ اًمٔمـ سمف ومَ ق طَم يم٤من هُ 

 أهداف سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء: 
 .وشمتٜمقع أهداف سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء ذم طمج٥م اًمٜم٤مس قمـ ُمـ وزم أُمرهؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2814رواه ُمًٚمؿ، ك صٗم٦م اًم٘مٞم٤مم، ة سم٤مب حتريش اًمِمٞمٓم٤من وسمٕمثف هي٤مه: ح )( 1)

 (.4214، ًمألًم٤ٌمين: )ش صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل»( 2)

 (.7198قمٜمد ذح طمدي٨م )ش ومتح اًم٤ٌمري»( 3)
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٤ميمؿ وم٤محلَ  :ٙمقن هق ص٤مطم٥م إُمر واًمٜمٝمليَ ي ٟمٗمقذه وريد أن ي٘مقِّ ـ يُ ٜمٝمؿ ُمَ ومٛمِ  -1

ر إمم سم٘مٞم٦م ٙمقن هق اعمٌٚمغ ًمتٚمؽ إواُمِ ويَ  ،يٜم٘مؾ أواُمره إًمٞمف ؿَّ وُمـ صمَ  ،ٓ يٕمرف همػمه

 .ويم٠مٟمف هق ُمـ أصدر شمٚمؽ إواُمر ،اعمرؤوؾملم

ـ ٦م ُمِ ٘مٞمؼ اعمٙم٤مؾم٥م اخل٤مصَّ رسمف ُمـ احل٤ميمؿ ذم حَت ىمُ  الَل اؾمتٖمْ  وُمٜمٝمؿ ُمـ ُي٤موُل  -2

قم٤مت اَم قاوم٘م٦م قمغم أؾمٗم٤مر واضمتِ اع شمقىمٞمٕم٤مشمف سم٤معمُ زَ يٚمٝم٨م وراءه ٟٓمتِ  ٝمقومَ  :ضمراء قمالىمتف سمف

ؿ أن جيٛمٕمٝم٤م ذم ُيٚمُ  ـ إُمقال اًمتل ُم٤م يم٤منَ ٞمجٛمع ُمـ ورائٝم٤م ُمِ ًمِ  ،وُم٘م٤مسمالت ي٘مقم ِب٤م

 .(1)ا قمـ ذًمؽ احل٤ميمؿطمٞم٤مشمف سمٕمٞمدً 

ك ًمف ؿ ًمٞمتًٜمَّ ُمـ احل٘م٤مئؼ قمـ احل٤ميمِ  ػمٍ وُمٜمٝمؿ ُمـ جيٝمد ضمٝمده ذم إظمٗم٤مء يمثِ  -3

ِم٤م ًمف ُم٤ًمس سمديٜمٝمؿ أو  :٤مس٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمَّ رارات اعمّمػميَّ ديد ُمـ اًم٘مَ إصدار اًمٕم

ف ُمـ سم٘مٞم٦م سمٓم٤مٟم٦م ًمف وعمـ ُمٕمَ  أو شمٕمٞملم أو إقمٗم٤مء ُمـ يروُق  ،ٝمؿ أو أُمقاهلؿأقمراِو 

 .اًمًقء أو همػم ذًمؽ

ا همػمه٤م ذم ديقان ٓمٞمؼ أن شمرى أطمدً ٦م ُمـ سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء ٓ شمُ ققمٞمَّ ه اًمٜمَّ ومٝمذِ  وًمذًمَؽ 

ِـّ ومٗمِ  ،إذا أصم٧ٌم يمٗم٤مءة ُم٤م ،قل أي ومرد إمم احل٤ميمؿًمؽ أن دظمذَ  :اًمرئ٤مؾم٦م شمٚمؽ  ل فم

وُمـ صمؿ ومًُتحرم ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ  ،اًمٌٓم٤مٟم٦م أهن٤م ؾمُتحرم ُمـ ُمٙم٤مهن٤م سم٘مرب هذا احل٤ميمؿ

 .(2)اًمذي شمٕمٞمش ومٞمف

ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامين واًمٚمٞمؼمازم  ،٤مٜمَ ٜم٤م ويتٙمٚمٛمقن سم٠مًمًٜمتِ شمِ سمٜمل ضمٚمدَ  إهنؿ ُمٜم٤موم٘مقن ُمـ

واعمذاه٥م  ٙم٤مرِ ط ُمـ قمٗمقٟم٤مت إومْ ظمٚمٞم :قُملواًم٘مَ  لسمؾ واًمِمٞمققم ،واًمتٖمريٌل

قن ومال يتقىمٗمقن ذم اًمزج ويًٕمَ  ،يٕمٛمٚمقن ومال يٗمؽمون ،واعمٜم٤مه٩م اعمٜمحروم٦م ٦مِ اًمْم٤مًمَّ 

ٕمقِبؿ وَمتٛمٕم٤مِّتؿ ذم سمراصمـ اًمٕمٚمٛمٜم٦م واًمتٖمري٥م واًمتحٚمؾ ُمـ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م سمُِم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمـ يقؾمػ. سمـ طمًـ ، سم٘مٚمؿ حمٛمدشسمٓم٤مٟم٦م اًمًقء»ُم٘م٤مًم٦م قمـ  ُمقىمع صٞمد اًمٗمقائد،( 1)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.( 2)
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ويٓمٚمٌقن ُمٜمٝمؿ  ،قن دقمٛمٝمؿ ُمـ أؾمٞم٤مدهؿ هٜم٤مك ذم أُمريٙم٤م واًمٖمربيتٚم٘مَّ  ،وإظمالق

ويقطمقن إًمٞمٝمؿ سمٛمامرؾم٦م اًمْمٖمقط واًمتٝمديدات ًمتح٘مٞمؼ  ،ذم ؿم١مون سمالدهؿ اًمتدظمؾ

 .أـمامقمٝمؿ وُمآرِبؿ

 ،ٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦مؾْمالُمول اإلِ ٤مُم٤مت اًمدُّ قمَ يٜمتنمون ذم سمالط زَ  ،إهنؿ سمراُمٙم٦م زُم٤مٟمٜم٤م

٤م ُمـ أضمٜمدِّتؿ اخلٌٞمث٦م وُمِم٤مريٕمٝمؿ اًمتٖمريٌٞم٦م وًمْمٞمؼ اعم٘م٤مم قمـ اًمتٗمّمٞمؾ ؾم٠مورد ؿمٞمئً 

ڇ } :ًمٜمٙمقن ُمٜمٝمؿ قمغم هم٤مي٦م ُمـ احلذر ،د اعمًٚمٛملماعم٤ميمرة ذم سمٚمد واطمد ُمـ سمال

 .[55 :إٟمٕم٤ممؾمقرة ] {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 :ومٛمـ أهداومٝمؿ
ـِ وىمٞمِؿ ًمٗمتٞم٤من وومتٞم٤مت قمَ  ومتح سم٤مب آسمتٕم٤مِث  -1 غم ُمٍماقمٞمف همػم ُم٤ٌمًملم سمدي

اًمٖمرسمٞم٦م جتٛمٕم٤مت ًمٞمٜمدَمقا ذم أشمقن اعمُ  :يٌتٕمثقن سمٕمد اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م أو اجل٤مُمٕمٞم٦م

وقمدده٤م أيمثر ُمـ صمامٟمٞم٦م  ،هجري 1426ل دومٕم٦م اسمتٕم٤مث ذم قم٤مم ويم٤مٟم٧م أوَّ  ،واًمنمىمٞم٦م

ٝم٤م اسمتٕم٤مث ُم٤مئ٦م ومخًلم أًمػ ٌَ صمؿ أقم٘مَ  ،ويمٚمٝمؿ اسمتٕمثقا ُٕمريٙم٤م ،آٓف ـم٤مًم٥م وـم٤مًم٦ٌم

 .صمؿ شم٘مرر إرؾم٤مل اًمدومٕم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م سم٢مرؾم٤مل ُم٤مئتل أًمػ ـم٤مًم٥م وـم٤مًم٦ٌم ،ـم٤مًم٥م وـم٤مًم٦ٌم

  أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم آسمتٕم٤مث ِبذه إقمداد اًمٙمٌػمة وٓ خيٗمك قمغم قم٤مىمؾ ُم٤م

 :واًمتل ُمٜمٝم٤م
 :اخلٓمر اًمٕم٘مدي .أ

 .إوٕم٤مف قم٘مٞمدة اًمقٓء واًمؼماء .1

 .ٍماٟمٞم٦ماًمدظمقل ذم اًمٜمَّ  .2

 .ع سم٤معمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمٙمري٦م اًم٤ٌمـمٚم٦مِمٌُ اًمتَّ  .3

 .نماِق تِ لم وظمدُم٦م آؾْم ىمِ اًمت٠مصمر سم٤معمًتنِم  .4

 .اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم اعمٔمٝمر واًمًٚمقك .5
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 :اخلٓمر إظمالىمل واًمًٚمقيمل .ب
 .رات واعمًٙمراتخدِّ شمٕم٤مـمل اعمُ  .1

 .راىمص واعمالهل اًمٚمٞمٚمٞم٦مارشمٞم٤مد اعمَ . 2

3.  ًُّ  .ٗمقر وآظمتالط اعمِملم سملم اجلٜمًلماًمتؼمج واًم

 :اخلٓمر آضمتامقمل .ج
اعمًٞم٤مر واعمًٗم٤مر واًمٕمرذم واًمٗمٜمدىمل ) :ُم٦مقري٦م اعمحرَّ قم٘مقد إٟمٙمح٦م اًمّمُّ  .1

 .(واًمّمٞمٗمل وٟمحقه٤م

 .٤مٟم٥م همػم اعمًٚمٛملمزواج أسمٜم٤مئٜم٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م ُمـ إضَم  .2

 .رب وـمٚم٥م اجلٜمًٞم٦مـمٚم٥م اهلجرة واًمٌ٘م٤مء ذم سمالد اًمٖمَ  .3

 :اخلٓمر اًمًٞم٤مد وإُمٜمل .د
 .رب ذم احلٙمؿ واإلدارةاًم٘مٜم٤مقم٦م سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٖمَ  .1

 .ٜمجٛمتٝم٤م اًمًداؾمٞم٦مسمِ  ائٞمٚمٞم٦م واًمٗمخرزي٤مرة اًمًٗم٤مرة اإلْه  .2

 .اعمِمٌقه٦ماجلٛمٕمٞم٤مت  آٟمْمقاء حت٧َم  .3

 .فمٝمقر احلريم٤مت اًمثقري٦م .4

اًمٕمزيز اًمٌداح ضمدير  ًمٚمِمٞمخ قمٌد ش٤مث٤مر آسمتٕمَ آصمَ » :وىمد صدر يمت٤مب سمٕمٜمقان

 .وىمد وٛمٜمف ُمالطمؼ ُمـ واىمع اعمٌتٕمثلم واعمٌتٕمث٤مت ،سم٤مًم٘مراءةِ 

ُمـ حمٙمامت اًمنميٕم٦م  ٞمؾِ ك ىمٜمقاشمف وصحٗمف ًمٚمٜمَّ  اإلقمالم سمِمتَّ اًمًٞمٓمرة قمغَم  -2

قمغم يمؾ ُمـ ًمف قمالىم٦م  أي اًمٕم٤ممِّ احلٙمقُم٦م واًمرَّ  اؾمتٕمداءُ  وُمـ أؾم٤مًمٞمٌٝمؿ ،وقمٚمامء إُم٦م

همػم  ،قن ُمِم٤مريٕمٝمؿ اًمتٖمريٌٞم٦مقم٤مة واعمِم٤ميخ اًمذيـ يٗمْمحُ وإؾم٘م٤مط اًمدُّ  ،سم٤مًمديـ

ف ُمـ سمراُم٩م وطمقارات ؾمٕمٞمٝمؿ احلثٞم٨م ذم حمق هقي٦م اعمجتٛمع اًمديٜمٞم٦م سمام يٌثقٟمَ 

 .وُمًٚمًالت ٓ ِّتدم إٓ إظمالق وٓ شمٜمخر إٓ ذم اًمٗمْم٤مئؾ
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 معهم
سمؾ دقمقا إمم طمقار ُمع  ، أظمروآٟمٗمت٤مح قمغَم  (1)إدي٤من قة إمم طمقارِ اًمدقم -3

واًمٕم٘م٤مئد  ،اًمث٘م٤موم٤مت إظمرى يم٤مًمٌقذي٦م واًمِمٞمققمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ زسم٤مٓت اًمٗمٙمر

 .اًمٗم٤مؾمدة

ا متٝمٞمدً  ؛٤مٟمقن٤مت ًمٚمح٘مقق ويمٚمٞم٤مت ًمٚمنميٕم٦م واًم٘مَ ىم٤مُمقا سم٤مؾمتحداث يمٚمٞمَّ  -4

ومتحقا اعمج٤مل ًمٚمٛمح٤ميمؿ و ًمنمقملٛمقا اًم٘مْم٤مء اا وطمجَّ ا رويدً ًمتٜمحٞم٦م اًمنميٕم٦م رويدً 

 .اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وذًمؽ قمـ ـمريؼ شم٘مٜملم اًم٘مْم٤مء

ًَ  قمٛمٚمٝمؿ اًمدؤوُب  -5 ٦م ٟمٞمٚمٝم٤م حل٘مقىمٝم٤م اًمْم٤مئٕم٦م ٤مد اعمرأة اعمًٚمٛم٦م سمحجَّ ذم إوم

 :وهذه سمٕمض اًمِمقاهد ،وُمِم٤مريمتٝم٤م ذم اعمِم٤مريع اًمتٜمٛمقي٦م
 .ٝم٤م ًمٌالده٤م ذم اعمح٤مومؾ اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦ممتثٞمٚمُ  (أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىمد صدرت اًمٕمديد ُمـ اًمٗمت٤موى شمٜمص قمغم طمرُم٦م هذا احلقار أىمتٍم قمغم ذيمر واطمدة ُمٜمٝم٤م:( 1)

أ( ومتقى اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان ومٞمام يًٛمك سمحقار إدي٤من، ؾمئؾ اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان طمٗمٔمف اهلل 

ًٓ طمقل هذا اعم١ممتر: قمْمق هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء  وقمْمق اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤مء ؾم١ما

س: أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ ص٤مطم٥م اًمٗمْمٞمٚم٦م هذا ؾم٤مئؾ ي٘مقل ؾمٛمٕمٜم٤م ذم هذه إي٤مم دقم٤مي٦م ًمٗمتح احلقار 

ُمع إدي٤من إظمرى واًمًٕمل ذم ٟمنمه٤م ُمـ ظمالل اًمٚم٘م٤مءات واًمّمحػ وسمٕمض اعمقاىمع ذم 

 جٞمٕمٝم٤م؟اإلٟمؽمٟم٧م. اًم١ًمال ُم٤مطمٙمؿ اًم٘مٞم٤مم ِبذه اًمدقمقة وشمِم

وم٠مضم٤مب اًمِمٞمخ ص٤مًمح طمٗمٔمف اهلل سم٘مقًمف: )هذا ٓ جيقز، هذا شمًقيف سملم اًمديـ اًم٤ٌمـمؾ واًمديـ احلؼ، 

هؿ همروٝمؿ أهنؿ يًقون سملم ديـ اإِلؾْمالم وديـ اًمٜمّم٤مرى وديـ اًمٞمٝمقد جيٕمٚمقهن٤م يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م 

ُمت٤ًموي٦م  ويمٚمٝم٤م أدي٤من واإلٟم٤ًمن سم٤مخلٞم٤مر إن سمٖمك يّمػم ُيقدي٤م أو ٟمٍماٟمٞم٤م أو ُمًٚمام يمٚمٝم٤م أدي٤من

قمٜمدهؿ، هذا اًمذي يريدون وإٓ اًمديـ اإِلؾْمالُمل هق اًمديـ احلؼ وهق اًمٜم٤مؾمخ عم٤م ىمٌٚمف ومال ديـ إٓ 

 ديـ اإِلؾْمالم )وُمـ يٌتٖمل همػم اإِلؾْمالم ديٜم٤م ومٚمـ ي٘مٌؾ ُمٜمف وهق ذم أظمرة ُمـ اخل٤مهيـ(.

ؾْمالم يمؾ أُم٤م ىمٌؾ سمٕمث٦م حمٛمد وم٤مإلِ  طهق ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل  طواإِلؾْمالم سمٕمد سمٕمث٦م حمٛمد 

ص٤مر اإِلؾْمالم هق ُم٤م ضم٤مء  طُم٤مضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ومٝمق إؾِْمالم، ًمٙمـ سمٕمد سمٕمث٦م اًمٜمٌَّّل 

 .www. alfawzan. wsظم٤مص٦م. اٟمٔمر راسمط اًمٗمتقى قمغم اًمِمٌٙم٦م  طسمف اًمرؾمقل 

http://www.alfawzan.ws/
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اًمٌٚمدي٦م واًمٖمرف  ٤مًمسِ وقمْمقة ذم اعمجَ  ،وٟم٤مئ٦ٌم ًمقزيرو ٝم٤م وزيرةشمٕمٞمٞمٜمُ  (ب

 .اًمتج٤مري٦م وُمِم٤مريمتٝم٤م ذم اًمقومقد اخل٤مرضمٞم٦م

وُمٜمحٝم٤م احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم اًمًٗمر  ،ؾِ اظمتالـمٝم٤م سم٤مًمرضم٤مل ذم ؾم٤مئر َم٤مٓت اًمٕمٛمَ  (ج

 .واًمًٙمٜمك واًمقفمٞمٗم٦م

٦م ٚمد إمم أن شمٙمقن اعمرأة ِمثٚم٦م وُمٖمٜمٞم٦م وُمذيٕمقم٤مة اًمتٖمري٥م ذم ذًمؽ اًمٌَ يمام قمٛمد دُ  (د

 .٦م ذم دظمقهل٤م عمج٤مل اًمدقم٤مي٦م واإلقمالن اًمتج٤مريوهل٤م احلريَّ  ،وخمرضم٦م وقم٤مرو٦م ًمألزي٤مء

وؾم٤مومروا ِب٤م ظم٤مرج احلدود ًمتِم٤مرك ذم  ،٦مٞمَّ وومتحقا هل٤م اعمرايمز اًمري٤مِو  (ه

 .إوعمٌٞم٤مد اًمٕم٤معمل واعم٤ًمسم٘م٦م ذم اًم٤ًٌمطم٦م وريمقب اخلٞمؾ واًمٙم٤مراشمٞمف وهمػمه٤م

ٚمد اعمًٚمؿ ومتحٝم٤م ًمٕمدل ذم ذًمؽ اًمٌَ وُمـ اًمتٖمري٥م اًمذي ىم٤مُم٧م سمف وزارة ا (ز

 .عمٙم٤مشم٥م ٟم٤ًمئٞم٦م يزاوًمـ ومٞمٝم٤م ُمٝمٜم٦م اعمح٤مُم٤مة

٦م قمـ وزير ظم٤مرضمٞمتٝم٤م ىمٌؾ قمدة ؾمٜمقات وىمد ٟمنمت إطمدى اًمّمحػ اعمحٚمٞمَّ  (ح

 .ومخره سمدظمقل اعمرأة وزارة اخل٤مرضمٞم٦م ٕول ُمرة ذم شم٤مريخ ذًمؽ اًمٌٚمد

سمتٙمقيـ  هـ٤29/2/1434م اخلٓمقة اجلريئ٦م ومٝمل صدور أُمر رئ٤مد سمت٤مريخ أُمَّ  (ط

ـَ ومٞمٝمؿ صمالصمقن اُمرأة يٛمثِّ  ،اَمٚمس اًمِمقرى ُمـ ُم٤مئ٦م ومخًلم قمْمقً  % ُمـ 21 ٚم

 ،وهذه أقمغم ٟم٦ًٌم متثٞمؾ قمغم صٕمٞمد َم٤مًمس دول اخلٚمٞم٩م ،٤مَمٛمقع إقمْم٤مء شم٘مريًٌ 

 .سمؾ إن ٟمًٌتٝمـ هذه أقمغم ُمٜمٝمـ ذم أُمريٙم٤م ،وهل اًم٤ًمدؾم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدول اًمٕمرسمٞم٦م

٤م ٤مهـ ُجٞمٕمً طمٞم٨م زيمَّ  :ٓم٤مين ًمدى اعمٛمٚمٙم٦موًمٚمٕمٚمؿ وم٘مد أؿم٤مد ِبـ اًمًٗمػم اًمؼمي

ومجٛمٞمٕمٝمـ ُمـ  :سم٘مقًمف هـ2/4/1434سمٙمٚمٛمتف اًمتل ٟمنمِّت٤م صحٞمٗم٦م اًمري٤مض ذم 

 .ج٤مٓتٞمع اعمَ ص٤مطم٤ٌمت اخلؼمات اًمدوًمٞم٦م اًمرومٞمٕم٦م ذم َُج 

أًمػ ) :هذا ٟمّمٝم٤م ،اإلؿم٤مدة ضم٤مءت طمتك ُمـ إهائٞمؾ سمام ٟمنم ذم إقمالُمٝم٤م سمؾ إنَّ 

 ًُّ وٟمتٛمٜمك أن  ،تٞم٤مرهـ ًمٕمْمقي٦م َمٚمس اًمِمقرى٤مت اًمٚمقاي شمؿ اظمٕمقديَّ ُمؼموك ًمٚم
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 معهم
 .(حتٔمك اًمٜم٤ًمء اًمٕمرسمٞم٤مت سم٤معمزيد ُمـ احلري٤مت قمغم ـمريؼ اعم٤ًمواة واًمديٛم٘مراـمٞم٦م

 و
ِ
د أن اًمٕم٤مُمؾ اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمـ ذم اًمٖم٤مًم٥م اعمرؿمح٤مت ُمـ يت٠مُمؾ طم٤مهلـ جَي  َه١ُمٓء

ط اًمت٤ٌمهل سمخٚمع احلج٤مب وآظمتال ُمعَ  ،رب أو يمثرة اًمًٗمر إًمٞمفهق اًمدراؾم٦م ذم اًمٖمَ 

ـَ ويم٤من ُمـ أوًمقي٤مت اًم٘مْم٤مي٤م اًمالي شم٘مدَّ  ،٤م٤م ودوًمٞمًّ سم٤مًمرضم٤مل حمٚمٞمًّ  ِب٤م ًمٚمٛمجٚمس  ُم

 :شم٘مقل ذم طمقار إقمالُمل هل٤م ذم ىمٜم٤مة ُمـ اًم٘مٜمقات َـّ سمؾ إن إطمداهُ  ،ىمٞم٤مدة اعمرأة ًمٚمًٞم٤مرة

ًمٞمس اًمٗمتك وٓ اًمٗمت٤مة سمح٤مضم٦م قمٜمد اسمتٕم٤مصمٝمؿ ًمٚمخ٤مرج أن يٙمقن طمقًمٞمٝمؿ ضمدران )

 .(آٟمٗمت٤مح قمغم اًمٕم٤ممل اخل٤مرضملإن هدف آسمتٕم٤مث هق  ،طم٤مُمٞم٦م

٤م ذم َم٤مل ظمّمقًص  ،وعم٤م ومتح سم٤مب اًمتٖمري٥م قمغم ُمٍماقمٞمف ذم طمؼ اعمرأة اعمًٚمٛم٦م

وهمػمه٤م ُمـ اعمٝمـ طمتك ذم  ،٦م٤ًمئٞمَّ اًمٜمِّ  آظمتالط ذم ُمقاىمع اًمٕمٛمؾ وسمٞمع اعمًتٚمزُم٤مِت 

يم٤من ُمـ ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ يمثرة ىمْم٤مي٤م آسمتزاز  ،اعمٓم٤مقمؿ واًمٗمٜم٤مدق واًمنميم٤مت وهمػمه٤م

وحم٤مض  ،رض قمٜمد اًمتقفمٞمِػ واعم٤ًموُم٦م قمغم اًمٕمِ  ،سمؾ ووىمققم٤مت اًمزٟم٤م واًمتحرش

 .اًمْمٌط ًمدى ضمٝم٤مز اهلٞمئ٤مت واًمنمط ـم٤مومح٦م ِبذه اًم٘مْم٤مي٤م وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

 ،ٓم٤مٟم٦م اًمؼمُمٙمٞم٦مذه اًمٌِ وُمـ اًمٙمت٥م اجلديرة سم٤مًم٘مراءة ًمٚمتقؾمع ذم ُمٕمروم٦م ُمراُمل هَ 

. ًمٚمِمٞمخ د ش-٤مرأة أٟمٛمقذضًم ٖمري٥م اعمشمَ -ٖمري٥م ذم اًمًٕمقدي٦م ٦م اًمتَّ ريمَ طَم » يمت٤مب

 .قمٌداًمٕمزيز اًمٌداح

وم٘مد شمؿ  ،٤م سملم اجلٜمًلمٖمريٌٞمقن إمم أن يٙمقن خمتٚمِٓمً اًمتَّ  أُم٤م اًمتٕمٚمٞمؿ وم٘مد ؾمٕمك -6

٤م اًمٌٜملم واًمٌٜم٤مت صمؿ ُدُم٩م ُمٜمٝمجً  ،دُم٩م اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٌٜم٤مت ُمع شمٕمٚمٞمؿ اًمٌٜملم

 .دارس إهٚمٞم٦مسمٜملم وسمٜم٤مت ذم سمٕمض اعم صمؿ دَم٧م اًمّمٗمقف إوًمٞم٦م ،ذم ُمٜمٝم٩م واطمد

ووُمتِح سم٤مب آسمتٕم٤مث ًمٚمٛمٕمٚمٛملم  ،٦مٞمَّ وقُمِٛمؾ قمغم إو٤موم٦م ُم٘مرر ًمٚمري٤مو٦م اًمٜم٤ًمئِ 

 .اًمخ ...وشمؿ شمٕمٞملم ٟم٤ًمء قمغم إدارات ِب٤م رضم٤مل ،واعمٕمٚمامت
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 ،ًٕمك ذم حت٘مٞمؼ أضمٜمدِّتؿتقاومؼ ُمع شمقضمٝم٤مِّتؿ ويَ متٙمٞمٜمٝمؿ وشمٕمٞمٞمٜمٝمؿ ًمٙمؾ ُمـ يَ  -7

وم٘مد ـم٤مل يمؾ ُمـ ي٘مػ  ،ؾم٥ٌمأُم٤م اإلقمٗم٤مء سمال ُمؼمر وقمزل ذوي اًمٙمٗم٤مءات سمال 

إهنؿ سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء  .طمجر قمثرة ذم ـمريؼ خمٓمٓم٤مِّتؿ اإلضمراُمٞم٦م وظمٓمقاِّتؿ اًمتٖمريٌٞم٦م

 قمٔمٞمؿ اًمروم يم٤مد ومٝم٤م هق ىمٞمٍَم  ،ذم اًم٤ًمسمؼ واًمالطمؼ ٓ خيٚمقا ُمٜمٝمؿ زُم٤من وٓ ُمٙم٤من

 .أن يًٚمؿ ًمقٓ سمٓم٤مٟمتف اًمٗم٤مؾمدة سمٕمد شم٘مدير اهلل

 ،سمحٛمص وم ذم دؾمٙمرة ًمفَ اًمرُّ  رىمؾ ًمٕمٔمامءوم٠مذن هِ  : شصحٞمح اًمٌخ٤مري» ضم٤مء ذم

الح ؿ ذم اًمٗمَ هؾ ًمٙمُ  ،ي٤م ُمٕمنم اًمروم :ٚمع وم٘م٤ملصمؿ اـمَّ  ،صمؿ أُمر سم٠مسمقاِب٤م ومٖمٚم٘م٧م

ّل ذا ت٤ٌميٕمقا هَ ومَ  ،ٙمؿوأن يث٧ٌم ُمٚمٙمُ  ،ؿمدواًمرُّ  ح٤مصقا طمٞمّم٦م محر اًمقطمش إمم ومَ  ،اًمٜمٌَّ

 :ىم٤مل ،س ُمـ اإليامنِ ِّتؿ وأيَ ٗمرَ ومٚمام رأى هرىمؾ ٟمُ  ،قضمدوه٤م ىمد همٚم٘م٧مومَ  إسمقاِب 

 ،وم٘مد رأي٧ُم  ،شمٙمؿ قمغم ديٜمٙمؿ٤م أظمتؼم ِب٤م ؿمدَّ  ىمٚم٧م ُم٘م٤مًمتل آٟمٗمً إينِّ  :٤ملوىمَ  ،كمَّ ؿ قمَ وهُ ردُّ 

 ًَ  .(1)ومٙم٤من ذًمؽ آظمر ؿم٠من هرىمؾ ،جدوا ًمف وروقا قمٜمفوم

سمـ  ٚمٞمامنسمٓم٤مٟم٦م اخلٚمٞمٗم٦م ؾُم  دُ قمٜمدُم٤م طم٤مول أطَم  ،اًمت٤مسمٕمل اًمٙمٌػم ،وهلذا ىم٤مل أسمق طم٤مزم

رقمقَن ه٤مُم٤مُن وه٤مُم٤مَن ام أهٚمؽ ومِ ٟمَّ إ ،ٙم٧ماؾْم » :ـ ٟمّمح ؾمٚمٞمامنه قمَ اعمٚمؽ أن يّمدَّ  قمٌد

 .(2)شومرقمقنُ 

ه اعمٚمؽ َُمـ قمٜمدَ  وم٠مُمر قمٌد ،سمف قَ ٚمؽ أن خيٚمُ اعمَ  ؾم٠مل قمٌد أن رضماًل  :وم٘مد ُرِوَي 

ر ُمـ اطمذَ  :اعمٚمؽ ىم٤مل ًمف قمٌد ،ضمؾ أن يتٙمٚمؿوأراد اًمرَّ  ،ومٚمام ظمال سمف ،سم٤مٟٓمٍماف

٢مٟمف ٓ رأي ٙمذسمٜمل ومَ أو شم ،ٜمؽسمٜمٗمز ُمِ  ل وم٢مين أقمٚمؿٜمِ ٤مك أن متدطَم إيَّ  :الُمؽ صمالصًم٤ميمَ 

 قي أىمرب ُمٜمٝمؿ إمَم ؿ إمم قمدزم وقمٗمْ وم٢مهنَّ  ؛ًٕمك إزمَّ سم٠مطمٍد ُمـ اًمرقمٞم٦مأو شمَ  ،ًمٙمذوب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7يم٤من سمدء اًمقطمل: ح )ك سمدء اًمقطمل، سم٤مب يمٞمػ  رواه اًمٌخ٤مري،( 1)

ُم٘مدُم٦م اجلرح »و (،162، ًمإلُم٤مم أمحد: )صشاًمقرع»و (،51)صش: هاج اعمٚمقك»يٜمٔمر ( 2)

 (.14)صش: واًمتٕمديؾ
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 معهم
 .(1)وم٠مىم٤مًمف ،أىمٚمٜمل :وم٘م٤مل اًمرضمؾ ،ئ٧م أىمٚمتؽوإن ؿِم  ،ضمقري وفمٚمٛمل

 ق اإلـمراء واعمديح واإلهمراءُ هُ  -اًمٌٓم٤مٟم٤مت واحلقار-٤م يامرؾمف اعمأل ُمَ  أظمٓمرَ  وإنَّ 

 ،ٌٞمحاًم٘مَ  وحتًلمُ  ،حٞمح٦ماًمّمَّ  وطمج٥م اعمٕمٚمقُم٤مِت  ،٦مديَّ وطَم وإ ٞمفِ  طمد اًمت٠مًمِ إمَم 

ِمقيف قمغم اعمخٚمّملم وشمَ  ٦م اًمٙم٤مذسم٦مِ يَّ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمٙمٞمدِ  وشم٘مديؿُ  ،ًـاحلَ  وشم٘مٌٞمُح 

وشمّمٜمع  ،٦م٦م واعمقوققمٞمَّ قاضمز اًمٜمٗمًٞمَّ ن هذه اًمٓمٌ٘م٦م احلَ ُم٤م شمٙمقِّ  اثػمً ويمَ  ...صقرِّتؿ

ًٓ  اُمٜمٝم٤م ضمدارً  ٤مع اًم٘مرار إٓ سمٕمد ومقات ُمـ صٜمَّ وٓ يًتٗمٞمؼ يمثػم  ،ِمٌف اًمًجـيُ  قم٤مز

 .إوان واؿمتداد إزُم٤مت

ٚمتٝمؿ ٚمَّ ٦م وأصح٤مب زقم٤مُم٦م ورئ٤مؾم٦م َو ٦م واضمتامقمٞمَّ ويمؿ ُمـ ؿمخّمٞم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞمَّ 

 .(2)ودُمرِّتؿ احلقار واًمٌٓم٤مٟم٤مت اًمٜمٗمٕمٞم٦م وآٟمتٝم٤مزي٦م

سمـ أب ـم٤مًم٥م  كمقمَ  وهق ظمٓم٤مُب  ،وشم٘مقىوصم٘م٤موم٦م  ٤مآظمر يزيدٟم٤م وقمٞمً  ٤موٟم٘مرأ سمٞم٤مٟمً 

ُمـ  اطملم ظم٤مـمٌف ذم يمت٤مسمف إًمٞمف حمذرً  ،غم ُمٍمقمَ  واًمٞمفِ  ،إمم ُم٤مًمؽ إؿمؽم ڤ

 َذ  إنَّ » :ڤضم٤مء ذم يمت٤مسمف  ...إمم اَّت٤مذ اًمٌٓم٤مٟم٦م اًمّم٤محل٦م ٤مسمٓم٤مٟم٦م اًمًقء وداقمٞمً 

َـّ  ،اؽ وزيرً ـ يم٤من ًمألذار ىمٌٚمَ ُمَ  وزرائَؽ  ًمؽ  وُمـ ذيمٝمؿ ذم أصم٤مم ومال يٙمقُٟم

ـ ًمف ؿ ظمػم اخلَٚمػ ِمَّ ُمٜمٝمُ  واضمدٌ  وأٟم٧َم  ،وأظمقان اًمٔمٚمٛم٦م ،هنؿ أقمقان إصمٛم٦موم٢م ،سمٓم٤مٟم٦م

ـ مل يٕم٤مون ِمَّ  ،ُمثؾ آص٤مرهؿ وأوزارهؿ وآصم٤مُمٝمؿ ٞمفِ وًمٞمس قمٚمَ  ،ُمثؾ آرائٝمؿ وٟمٗم٤مذهؿ

 ،وأطمًـ ًمؽ ُمٕمقٟم٦مً  ،ٞمؽ ُم١موٟم٦مً أوًمئؽ أظمػ قمٚمَ  ؛فِ قمغم إصمٛمِ  وٓ آصماًم  ،فٛمِ قمغم فمٚمْ  ٤مفم٤معمً 

 صمؿَّ  ،وم٤مَّتذ أوًمئؽ ظم٤مص٦ًم خلٚمقاشمؽ وطمٗمالشمؽ ،٤موأىمؾ ًمٖمػمك إًمٗمً  ،٤مقمٓمٗمً  وأطمٜمك قمٚمٞمَؽ 

٤م يمره اهلل وأىمٚمٝمؿ ُم٤ًمقمدًة ومٞمام يٙمقن ُمٜمؽ ِمَّ  ،ًمؽ ؿ سمٛمر احلؼِّ هُلُ قَ ك أىمْ دَ ؿ قمٜمْ هُ رُ ًمٞمٙمـ آصمَ 

صمؿ  ؛واًمّمؼ سم٠مهؾ اًمقرع واًمّمدق ،وىمع ذًمؽ ُمـ هقاك طمٞم٨ُم  ٤مواىمٕمً  ،ٕوًمٞم٤مئف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/81ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 1)

 (.: )ُم٘م٤مل قمغم اًمِمٌٙم٦مد/قم٤مدل قم٤مُمر ،شسمٓم٤مٟم٦م اًمًقء ودوره٤م ذم وم٤ًمد احل٤ميمؿ»( 2)

http://www.akhbaralyom.net/writers.php?lng=arabic&id=881
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اإلـمراء حتدث  يمثرة وم٢منَّ  ،ُروٝمْؿ قمغم أٓ يٓمروك وٓ يٌجحقك سم٤ٌمـمٍؾ مل شمٗمٕمٚمف

 .(2()1)وشمدين ُمـ اًمٕمز اًمزهق

ٚمامء ذم طمجِف قمغم اًمٕمُ  ـم٤مَف  (3)أنَّ ه٤مرون اًمرؿمٞمد :وىمد ذيمر اسمـ اجلقزي

وزيُره  (4)سمـ اًمرسمٞمع ْمؾطمتك اٟمتٝمك هق واًمٗمَ  ،قهٔمُ ٛمس ُمٜمٝمؿ أْن يٕمِ واًمّم٤محللم يٚمتَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.712ش: )هن٩م اًمٌالهم٦م»( 1)

 ، اًمٙم٤مشم٥م أهة اًمٌالغ: )ُم٘م٤مل قمغم اًمِمٌٙم٦م(.شاًمٌٓم٤مٟم٦م واعمأل»( 2)

حمٛمد سمـ  سمـ ه٤مرون اًمرؿمٞمد سمـ حمٛمد اعمٕمتّمؿ سم٤مهلل اًمقاصمؼ سم٤مهلل هق: ه٤مرون أُمػم اعم١مُمٜملم( 3)

اعمٓمٚم٥م ويٙمٜمك أسم٤م  سمـ قمٌد سمـ اًمٕم٤ٌمس اهلل سمـ قمٌد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اهلل اعمٜمّمقر سمـ قمٌد اعمٝمدي

سمـ حمٛمد ذم اًمٞمقم  ضمٕمٗمر اؾمتخٚمػ سمٕمد أسمٞمف اعمٕمتّمؿ، ويم٤من يًٙمـ ه ُمـ رأى، وسمقيع ه٤مرون

 اًمذي شمقذم ومٞمف أسمقه اعمٕمتّمؿ سمن ُمـ رأى، وهق يقُمئذ اسمـ شمًع وقمنميـ ؾمٜم٦م. يم٤من ؿمج٤مقًم٤م يمثػم

احل٩م واًمٖمزو، طم٩م ذم ظمالومتف صمامين طمج٩م، وىمٞمؾ شمًع، وهمزا صمامين همزوات، ومل ُي٩م ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمده، 

ويم٤من ذم أي٤مُمف ومتح هرىمٚم٦م. ويم٤من ـمقيال ضمًٞمام أسمٞمض ىمد وظمٓمف اًمِمٞم٥م، ويم٤من ُي٩م ؾمٜم٦م ويٖمزو 

ؾمٜم٦م. ُمقًمده ؾمٜم٦م ؾمٌع وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م ذم ٟمّمػ ؿمقال سمٛمديٜم٦م اًمري، وسمقيع ًمف سمٛمديٜم٦م اًمًالم ذم 

إول ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم وُم٤مئ٦م يقم ُمقت اهل٤مدي، ويم٤من وزم اًمٕمٝمد سمٕمده، وًمف يقُمئذ اصمٜم٤من  رسمٞمع

وقمنمون ؾمٜم٦م وٟمّمػ. ىم٤مل أمحد اسمـ اًمقاصمؼ: سمٚمغ أب صَمامٟمًٞم٤م وصمالصملم ؾمٜم٦م، ىم٤مل اسمـ أب اًمدٟمٞم٤م: ُم٤مت 

اًمقاصمؼ سمن ُمـ رأى يقم إرسمٕم٤مء ًم٧ًم ًمٞم٤مل سم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وُم٤مئتلم، 

 قمٚمٞمف ضمٕمٗمر أظمقه، ودومـ هٜم٤مك، ويم٤مٟم٧م ظمالومتف مَخس ؾمٜملم وؿمٝمريـ وأطمد وقمنميـ يقًُم٤م، وصغم

، ًمٚمخٓمٞم٥م ششم٤مريخ سمٖمداد»ويم٤من أسمٞمض يٕمٚمقه صٗمرة، طمًـ اًمٚمحٞم٦م، ذم قمٞمٜمف ٟمٙمت٦م. يٜمٔمر 

 (.4/225ش: )ومقات اًمقومٞم٤مت»و (،16/22) اًمٌٖمدادي:

سمـ أب ومروة، واؾمؿ أب ومروة يمٞم٤ًمن، ويمٜمٞم٦م اًمٗمْمؾ أسمق  سمـ حمٛمد سسمـ يقٟم سمـ اًمرسمٞمع هق: اًمٗمْمؾ( 4)

اًمٕم٤ٌمس ويم٤من طم٤مضم٥م ه٤مرون اًمرؿمٞمد، وحمٛمد إُملم، ويم٤من أسمقه طم٤مضم٥م اعمٜمّمقر، واعمٝمدي، وعم٤م 

أومْم٧م اخلالوم٦م إمم إُملم، ىمدم اًمٗمْمؾ قمٚمٞمف ُمـ ظمراؾم٤من، ويم٤من ذم صح٦ٌم اًمرؿمٞمد إمم أن ُم٤مت 

أزُم٦م إُمقر إًمٞمف، وقمقل ذم ُمٝمامشمف قمٚمٞمف، وىمد أؾمٜمد احلدي٨م  سمٓمقس، وم٠ميمرم إُملم اًمٗمْمؾ، وأًم٘مك

قمـ اعمٜمّمقر واعمٝمدي أُمػمي اعم١مُمٜملم. ىم٤مل اًمذهٌل: إُمػم اًمٙمٌػم... ويم٤من ُمـ رضم٤مل اًمٕم٤ممل 

 =طمِمٛم٦م، وؾم١مددا، وطمزُم٤م، ورأي٤م. ىم٤مم سمخالوم٦م إُملم، وؾم٤مق إًمٞمف ظمزائـ اًمرؿمٞمد، وؾمٚمؿ إًمٞمف اًمؼمد 
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صمؿ  ،ده٤ميردِّ  ٦مٍ يّمكم سمآيَ  وم٢مذا هق ىم٤مئؿٌ  ،$سمـ قمٞم٤مض  ْمٞمؾوم٘مرقم٤م اًم٤ٌمب قمغم اًمٗمُ 

 :٘م٤ملومَ  !ػم اعمقُمٜملمأضم٥ْم أُمِ  :ٚم٧موم٘مُ  :اسمـ اًمرسمٞمع :لىم٤م ؟ُمـ هذا :أضم٤مب اًمقزيَر ؾم٤مئاًل 
 .؟ـم٤مقم٦م أُم٤م قمٚمٞمَؽ  !حـ٤من اهللؾمٌُ  :وم٘مٚم٧م ؟١مُمٜملماعمُ  ُم٤م زم وُٕمػمِ 

ي٦م ُمـ  زاوِ صمؿ اًمتج٠م إمَم  ،٤محك اًمٖمروم٦م وم٠مـمٗم٠م اعمّمٌَ ٘مَ صمؿ ارشمَ  ،ومٜمـزل ومٗمتح اًم٤ٌمب

 ٌَ  ، إًمٞمفكِم ومًٌ٘م٧م يمػُّ ه٤مرون ىمٌ ،ٜم٤م ٟمجقل قمٚمٞمف سم٠ميديٜم٤مٚمْ ومجٕمَ  ،ٞم٧م ومدظمٚمٜم٤مزواي٤م اًم

 !۵ا ُمـ قمذاب اهلل ٝم٤م إن ٟمج٧م همدً ُم٤م أًمٞمٜمَ  ٍػ ٤م هل٤م ُمـ يمَ يَ  :وم٘م٤مل
 ،(1)اهلل سمـ قمٌد ٤م ؾم٤مملاخلالوم٦َم دقمَ  زِمَ ٤م وَ اًمٕمزيز عمَّ  سمـ قمٌد ٛمرقمُ  إنَّ  :وم٘م٤مل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـمقس، وص٤مر هق اًمٙمؾ ٓؿمتٖم٤مل إُملم سم٤مًمٚمٕم٥م، ومٚمام أدسمرت  واًم٘مْمٞم٥م واخل٤مشمؿ، ضم٤مءه سمذًمؽ ُمـ =

سمـ اعمٝمدي، وم٤ًمس ٟمٗمًف، ومل ي٘مؿ  دوًم٦م إُملم، اظمتٗمك اًمٗمْمؾ ُمدة ـمقيٚم٦م، صمؿ فمٝمر إذ سمقيع إسمراهٞمؿ

-ُمٕمف، وًمذًمؽ قمٗم٤م قمٜمف اعم٠مُمقن. ُم٤مت: ؾمٜم٦م صمامن وُم٤مئتلم ذم قمنم اًمًٌٕملم، وهق ُمـ ُمقازم قمثامن 

شم٤مريخ »، ويم٤من يٙمره اًمؼماُمٙم٦م، ومٜم٤مل ُمٜمٝمؿ، وُم٤مٕه قمغم ذًمؽ. . ي٘م٤مل: إٟمف متٙمـ ُمـ اًمرؿمٞمد-ڤ

 (.11/119، ًمٚمذهٌل: )شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»و (،14/313) ، ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي:شسمٖمداد

اهلل،  داًم٘مرر، اًمٕمدوي، أسمق قمٛمر، وي٘م٤مل: أسمق قمٌسمـ اخلٓم٤مب  سمـ قمٛمر اهلل سمـ قمٌد هق: ؾم٤ممل( 1)

سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري،  اهلل، اعمدين اًمٗم٘مٞمف. أُمف أم ؾم٤ممل، وهل أم وًمد. وىم٤مل ُيٞمك وي٘م٤مل: أسمق قمٌٞمد

اهلل سمف.  سمـ قمٛمر أؿمٌف وًمد قمٛمر سمف، ويم٤من ؾم٤ممل أؿمٌف وًمد قمٌد اهلل سمـ اعمًٞم٥م: يم٤من قمٌد قمـ ؾمٕمٞمد

يٕم٤مًم٩م سمٞمديف اهلل يٚمٌس اًمّمقف، ويم٤من قمٚم٩م اخلٚمؼ،  سمـ قمٌد سمـ إؾمح٤مق: رأي٧م ؾم٤ممل وىم٤مل حمٛمد

اهلل أؿمٌف سمٛمـ  سمـ قمٌد اًمٕمزيز، قمـ ُم٤مًمؽ: مل يٙمـ أطمد ذم زُم٤من ؾم٤ممل سمـ قمٌد ويٕمٛمؾ. وىم٤مل أؿمٝم٥م

ُم٣م ُمـ اًمّم٤محللم ذم اًمزهد واًمٗمْمؾ واًمٕمٞمش ُمٜمف، يم٤من يٚمٌس اًمثقب سمدرمهلم، ويِمؽمي اًمِمامل 

ىم٤مل:  ورآه طمًـ اًمًحٜم٦م: أي رء شم٠ميمؾ؟ -اعمٚمؽ ًم٤ًممل  سمـ قمٌد ومٞمحٛمٚمٝم٤م. ىم٤مل: وىم٤مل ؾمٚمٞمامن

سمـ  اهلل سمـ أب سمٙمر ي٘مقل: سمٚمٖمٜمل أن قمٌد اخلٌز واًمزي٧م، وإذا وضمدت اًمٚمحؿ أيمٚمتف. وىم٤مل ظم٤مًمد

وضمٚمدة سملم اًمٕملم وإٟمػ  •قمٛمر يم٤من يالم ذم طم٥م ؾم٤ممل، ويم٤من ي٘مقل: يٚمقُمقٟمٜمل ذم ؾم٤ممل وأًمقُمٝمؿ 

ٝمؿ اًم٘مراء اًمٖمر ؾم٤ممل. قمـ اسمـ أب اًمزٟم٤مد: يم٤من أهؾ اعمديٜم٦م يٙمرهقن اَّت٤مذ أُمٝم٤مت إوٓد، طمتك ٟمِم٠م ومٞم

سمـ  سمـ أب سمٙمر اًمّمديؼ، وؾم٤ممل سمـ حمٛمد سمـ أب ـم٤مًم٥م، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمكم سمـ احلًلم اًم٤ًمدة: قمكم

 =سمـ قمٛمر، ومٗم٤مىمقا أهؾ اعمديٜم٦م قمٚمام وشم٘مك وقم٤ٌمدة وورقم٤م، ومرهم٥م اًمٜم٤مس طمٞمٜمئذ ذم  اهلل قمٌد
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لَّ  ٛمدوحُم 
إين ىمد اسمتُٚمٞم٧ُم ِبذا اًمٌالء  :ؿوم٘م٤مل هَلُ  ،(1)سمـ طَمْٞمَقة ٤مءَ ورضَم  ،سمـ يمٕم٥م اًمُ٘مَرفمِ

سمـ  وم٘م٤مل ًمف ؾم٤ممل ،وقمددِّت٤م أٟم٧َم وأصح٤مسمؽ ٟمٕمٛم٦مً  الوم٦م سمالءً اخلِ  ٕمدَّ ومَ  ،وم٠مؿمػموا قمكمَّ 

 ،٤مومٚمٞمٙمـ يمٌػُم اعمًٚمٛملم قمٜمدك أسمً  :ا ُمـ قمذاب اهللج٤مة همدً إن أردَت اًمٜمَّ  :اهلل قمٌد

 .اوأصٖمُرهؿ قمٜمدك وًمدً  ،٤موأوؾمُٓمٝمؿ قمٜمدك أظًم 

وم٠مطِم٥م  ؛۵ا ُمـ قمذاب اهلل ج٤مة همدً إن أردت اًمٜمَّ  :سمـ طمٞمقة وىم٤مل ًمف رضم٤مء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رون قمـ رأُيؿ سمـ اعم٤ٌمرك: يم٤من وم٘مٝم٤مء أهؾ اعمديٜم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يّمد اهلل اًمناري. وىم٤مل قمـ قمٌد =

سمـ حمٛمد،  سمـ قمٛمر، واًم٘م٤مؾمؿ اهلل سمـ قمٌد سمـ ي٤ًمر، وؾم٤ممل سمـ اعمًٞم٥م، وؾمٚمٞمامن ؾمٌٕم٦م: ؾمٕمٞمد

ِّتذي٥م »سمـ صم٤مسم٧م. يٜمٔمر  سمـ زيد سمـ قمت٦ٌم، وظم٤مرضم٦م اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، وقمٌٞمد وقمروة

ؾمػم أقمالم »و (،3/438ش: )ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،11/145،: )شاًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل

 (.4/457) ، ًمٚمذهٌل:شٜمٌالءاًم

سمـ  سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ اًمًٛمط سمـ إطمٜمػ سمـ ضمرول، وي٘م٤مل: ضمٜمدل، سمـ طمٞمقة هق: رضم٤مء( 1)

سمـ يمٜمدة اًمٙمٜمدي، أسمق اعم٘مدام، وي٘م٤مل: أسمق ٟمٍم،  سمـ ُمرشمع سمـ صمقر سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ احل٤مرث قمٛمرو

جلده ضمرول صح٦ٌم. ذيمره أسمق زرقم٦م اًمدُمِم٘مل ذم  اًمِم٤مُمل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل، وي٘م٤مل: إردين، ي٘م٤مل: أن

سمـ ؾمٛمٞمع ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ىم٤مل اسمـ أب إؾمقد  اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦م. وذيمره أسمق احلًـ

سمـ طمٞمقة ىم٤مص٤م. وىمدم اًمٙمقوم٦م. وىم٤مل أسمق ُمًٝمر:  قمـ اسمـ ُمٝمدي قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ احلٙمؿ: يم٤من رضم٤مء

سمـ ؾمٕمد: يم٤من صم٘م٦م وم٤موال يمثػم اًمٕمٚمؿ.  ومٚمًٓملم. وىم٤مل حمٛمديم٤من ُمـ ُمديٜم٦م ي٘م٤مل هل٤م سمٞم٤ًمن صمؿ اٟمت٘مؾ إمم 

سمـ قمدي.  سمـ ٟمز، وقمدي سمـ طمٞمقة، وقم٤ٌمدة اهلل اًمٕمجكم واًمٜم٤ًمئل: ؿم٤مُمل صم٘م٦م. سمـ قمٌد وىم٤مل أمحد

سمـ قمدي وُمٙمحقل ذم  سمـ طمٞمقة، وقمدي سمـ ي٤ًمر: يم٤من رضم٤مء سمـ محزة، قمـ ُمقؾمك وىم٤مل ُيٞمك

سمـ طمٞمقة. وىم٤مل  قل: ؾمٚمقا ؿمٞمخٜم٤م وؾمٞمدٟم٤م رضم٤مءاعمًجد، وم٠ًمل رضمؾ ُمٙمحقٓ قمـ ُم٠ًمًم٦م، وم٘م٤مل ُمٙمح

سمـ أب ؾمٚمٛم٦م: ىم٤مل ُمٙمحقل: ُم٤م زًم٧م ُمْمٓمٚمٕم٤م قمغم ُمـ ٟم٤موأين طمتك أقم٤مهنؿ  سمـ رسمٞمٕم٦م، قمـ رضم٤مء وٛمرة

سمـ طمٞمقة، وذًمؽ إٟمف ؾمٞمد أهؾ اًمِم٤مم ذم أٟمٗمًٝمؿ. وذم رواي٦م: ُم٤م زًم٧م ُمًت٘مال سمٛمـ سمٖم٤مين طمتك  قمكم رضم٤مء

سمـ ظمٞم٤مط،  أهؾ اًمِم٤مم ذم أٟمٗمًٝمؿ. وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦مسمـ طمٞمقة، وذًمؽ أٟمف رضمؾ  أقم٤مهنؿ قمكم رضم٤مء

ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء »قمنمة وُمئ٦م. يٜمٔمر  اًمرمحـ، وهمػم واطمد: ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتل سمـ قمٌد وؾمٚمٞمامن

 (.3/266ش: )ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،9/151،: )شاًمرضم٤مل
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 .!٧م إذا ؿمئ٧مُمِ  صمؿَّ  ،وايمره هلؿ ُم٤م شمٙمره ًمٜمٗمًؽ ،ؽًِ لم ُم٤م حُت٥م ًمٜمٗمْ ًمٚمٛمًٚمٛم

رمحؽ  َؽ ومٝمؾ ُمٕمَ  !إىمدام شمزل ومٞمفِ  ٤ماخلقف يقُمً  دَّ ٤مف قمٚمٞمؽ أؿَم  أظَم إينِّ  :وإين أىمقل ًمؽ

 :وم٘مٚم٧م ًمف ،ا طمتك هُمٌِمَ قمٚمٞمفؿمديدً  ك ه٤مرون سمٙم٤مءً ومٌٙمَ  ؟ِمػم قمٚمٞمؽ سمٛمثؾ هذااهلل ُمـ يُ 
 .(1)!أصح٤مسُمؽ وأروُمـُؼ سمف أٟم٤موَ  ٘متٚمف أٟم٧َم شمَ  !اسمـ اًمرسمٞمع ي٤م :وم٘م٤مل ؟ارومؼ سم٠مُمػم اعمقُمٜملم

 ًُّ ُمـ ريض ِبؿ ُمـ احلٙم٤مم  وم٢منَّ  ،قء هالك ًمٚمحرث واًمٜمًؾوًمئـ يم٤من ًمٌٓم٤مٟم٦م اًم

َـّ  ،٦م إُمقرّمح وىمٚمدهؿ أزُمَّ وىمرِبؿ واَّتذهؿ قمٞم٦ٌم ٟمُ  ُمع وزره أوزارهؿ يقم  ًمٞمحٛمٚم

 .اعم٤م قم٤مصمقا ذم اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد وم٤ًمدً وًمق مل ي٘مرِبؿ  ،ٜمقاإْذ ًمق مل يدٟمٞمٝمؿ عم٤م متٙمَّ  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م

ًَ  ،ُمـ اًمذي ضمٚم٥م ًمألُم٦م اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م ٛمك ٤م ذم مح٠مة اًمت٘مٚمٞمد إقمْ ٝمَ وأريم

ًٌ  ؟الح واًمدقمقةِم٤مريع اًمٕمٚمؿ واإلْص وُمَ  وضمٗمػ ُمٜم٤مسمعَ  ؟ًمٚمٖمرب ٤م ذم إٟمِم٤مء ويم٤من ؾمٌ

 ؟ىمٜمقات اإلقمالم اًم٤ًمىمٓم٦م
وأجلأها  واًمًٞمٜمام وضمٕمٚمٝم٤م ذم ُمقاظمػم اًمٗمـ ،ُمـ هتؽ قمـ اعمرأة اعمًٚمٛم٦م طمٞم٤مءه٤م

 .للعمل املختِلط مع الرجال؟

عمج٤مل يٓمقل  ،وًمٙمٜمٝمؿ ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر أىمزام ،٤مإن إُمثٚم٦م قمغم ُمـ يم٤مٟمقا أقمالُمً 

 .شمٕمداده وٓ يٛمٙمـ طمٍمه ُمـ طمٙم٤مم وسمٓم٤مٟم٦م ؾمقء ووزراء وُمًتِم٤مريـ وطم٤مؿمٞم٦م

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 .ُمـ ؿم١مون اعمًٚمٛملم ٤مٜم٤موم٘ملم ؿمٞمئً ٦م اعمُ اًمٜمٝمل قمـ شمقًمٞمَ  .1

ّل ىمقل  ڤوم٘مد روى أسمق هريرة  ،ًتِم٤مريـهؿ ُمُ اًمٜمٝمل قمـ اَّت٤مذِ  .2  :ط اًمٜمٌَّ
َ ١مْ ُمُ  ٤مرُ َِم تَ ًْ اعمُ »  .واعم١مُمٜملم ط٤مٟمقا اهلل ورؾمقًمف ؿ ظَم ٜملم ٕهنَّ واعمٜم٤موم٘مقن همػم ُم١ممتَ  ،(2)شـٌ مَت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/137ش: )صٗم٦م اًمّمٗمقة»يٜمٔمر ( 1)

ًتِم٤مر ُم١ممتـ:  رواه اًمؽمُمذي،( 2) دب، سم٤مب إن اعم دب، سم٤مب اعمًتِم٤مر 2822سمرىمؿ )ك ٕا (، واسـم ُم٤مضمف، ك ٕا

دب، سم٤مب اعمِمقرة: سمرىمؿ ) (، وأسمق داود،3745ُم١ممتـ: سمرىمؿ ) ًم٤ٌمين 5131ك ٕا  .$(، وصححف ٕا
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دوه٤م دارات ىمد شم٘مٚمَّ ٤م وإقهَ ًمَّ ـ ُمٜم٤مص٥م ىمد شمقَ ذم شمٜمحٞمتٝمؿ قمَ  اًمًٕمل احلثٞم٨ُم  .3

 .سم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م واًمٓمرق اعمرقمٞم٦م

ٓم٤مٟم٦م ص٤محل٦م ٟم٤مصح٦م سمِ  خذَ ُمـ أُمقر اعمًٚمٛملم أن يتَّ  ٤مجي٥م قمغم ُمـ وزم ؿمٞمئً  .4

 .وُيذر ويتقىمك سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وهمػمهؿ ،ص٤مدىم٦م

ذم اظمتٞم٤مر اًمٌٓم٤مٟم٦م  ٝمدَ ٤م ُمـ أُمقر اعمًٚمٛملم أن جيتَ ُمـ وزم ؿمٞمئً  ؼِّ ٓ يٙمٗمل ذم طَم 

 :٤ملىمَ  طمٞم٨ُم  $اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾْمالمٕمٛمؾ سمام ذيمر ؿمٞمخ اإلِ يَ  سمؾ ٓسمد أنْ  ،حل٦ماًمّم٤م
ًٚمٛملم أصٚمح ُمـ جيده ٛمؾ ُمـ أقمامل اعمُ أن يقزم قمغم يمؾ قمَ  زم إُمرَ غم وَ ج٥م قمَ ومٞمَ »

٤م ـ أُمر اعمًٚمٛملم ؿمٞمئً مم ُمِ ُمـ وَ » :ڤسمـ اخلٓم٤مب  ىم٤مل قمٛمر ،(1)شًمذًمؽ اًمٕمٛمؾ

 .شواعمًٚمٛملم طقًمف د ظم٤من اهلل ورؾُم وم٘مَ  :راسم٦م سمٞمٜمٝمام عمقدة أو ىمَ ضماًل  رَ ومقممَّ 

لم ًمٚمقٓي٤مت ُمـ ٟمقاسمف قمغم ح٘مِّ ٞمج٥م قمٚمٞمف اًمٌح٨م قمـ اعمًتِ ذا واضم٥م قمٚمٞمف ومَ وهَ 

وُمـ أُمراء إضمٜم٤مد  ،ْم٤مةؿ ٟمقاب ذي اًمًٚمٓم٤من واًم٘مُ ٤مر ُمـ إُمراء اًمذيـ هُ إُمَّم 

ُمل اًمٕم٤ًميمر واًمّمٖم٤مر واًمٙم٤ٌمر ووٓة إُمقال ُمـ اًمقزراء واًمٙمت٤مب ُم٘مدِّ و

ًُّ  (2)واًمِم٤مديـ وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمقال اًمتل  ،٤مة قمغم اخلراج واًمّمدىم٤متٕمَ واًم

 ـ ُمِ  وقمغم يمؾ واطمدٍ  ،لمًٚمٛمِ ًمٚمٛمُ 
ِ
 ،دهؾ أصٚمح ُمـ جَي ًتٕمٛمِ أن يًتٜمٞم٥م ويَ  َه١ُمٓء

د ٦م اًمّمالة واعم١مذٟملم واعم٘مرئلمَ ٛمَّ ويٜمتٝمل ذًمؽ إمم أئِ   (3)واعمٕمٚمٛملم وأُمػم احل٩م واًمؼُمُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمـ اؾمتٕمٛمؾ رضماًل قمغم : »ط، قمـ اًمٜمٌَّّل ڤوىمد أورد ؿمٞمخ اإِلؾْمالم هٜم٤م طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ( 1)

، شوم٘مد ظم٤من اهلل ورؾمقًمف، وظم٤من ُج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم قمّم٤مسم٦م، وذم شمٚمؽ اًمٕمّم٤مسم٦م ُمـ هق أرى هلل ُمٜمف:

وٕمٞمػ »(، وطمٙمؿ سمْمٕمٗمف إًم٤ٌمين، وورد ذم 4545ش: )ؾمٜمٜمف»ًمٙمٜمف وٕمٞمػ. رواه أسمق داود ذم 

 (.1339ش: )اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م

)صـ ش: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م»اًمِم٤مدي هق اجلٛمع ًمٚمِمئ ُمـ قمٚمؿ وأدب وُم٤مل. اٟمٔمر ( 2)

 شمٕم٤ممم. $(، ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم 25

 =أصٚمٝم٤م )اًمؼميد( أصٚمف اًمداسم٦م اًمتل حتٛمؾ اًمرؾم٤مئؾ واًمرؾمقل واعم٤ًموم٦م سملم يمؾ ُمٜمزًملم ُمـ اًمؼمد: ( 3)
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قن واحلداديـ اًمذيـ وظمزائـ إُمقال وطمراس احلُّم  ،٤مدٞمقن اًمذيـ هؿ اًم٘مّمَّ واًمٕمُ 

٘م٤ٌمء اًمٕم٤ًميمر اًمٙم٤ٌمر واًمّمٖم٤مر وقمروم٤مء وٟمُ  ،هؿ اًمٌقاسمقن قمغم احلّمقن واعمدائـ

 .(1)اًم٘م٤ٌمئؾ وإؾمقاق ورؤؾم٤مء اًم٘مرى اًمذيـ هؿ اًمده٤مىملم

 ٤م ُمـ أُمر اعمًٚمٛملم ُمـ  يمؾ ُمـ وزم ؿمٞمئً ومٞمج٥م قمغَم 
ِ
وهمػمهؿ أن يًتٕمٛمؾ ومٞمام  َه١ُمٓء

ف ـمٚم٥م اًمقٓي٦م وٓ ي٘مدم اًمرضمؾ ًمٙمقٟمِ  ،يده ذم يمؾ ُمقوع أصٚمح ُمـ ي٘مدر قمٚمٞمف ٧َم حتْ 

ٚم٧م قمغم دظَم » :ىم٤مل ڤومٕمـ أب ُمقؾمك  ،ؾم٥ٌم اعمٜمع َؽ سمؾ ذًمِ  ،ًٌؼ ذم اًمٓمٚم٥مأو يَ 

ّل  وىم٤مل أظمر  ،اهلل ٤م رؾمقلرٟم٤م يأُمِّ  :ٚملموم٘م٤مل أطمد اًمرضُم  :الن ُمـ ىمقُملأٟم٤م ورضُم  ط اًمٜمٌَّ

َٓ ٟمَّ إِ » :٤ملوم٘مَ  ،ُمثٚمف  .(2)شٞمفِ ٚمَ قمَ  َص رَ طَم  ـْ  ُمَ َٓ وَ  فُ ًمَ ٠مَ ؾَم  ـْ ا ُمَ ذَ  هَ زمِّ قَ  ٟمُ ٤م 

ّل ىم٤مل  :٤ملٛمرة ىمَ سمـ ؾَم  محـاًمرَّ  وقمـ قمٌدِ   َٓ  ،ةَ رَ ٛمُ ؾَم  ـَ سمْ  ـِ مْحَ اًمرَّ  دَ ٌْ ٤م قمَ يَ » :ط اًمٜمٌَّ

 ٦مٍ ًمَ ٠مَ ًْ ُمَ  ػْمِ همَ  ـْ ٤م ُمِ ٝمَ ٞمتَ وشمِ أُ  نْ إِ وَ  ،٤مٝمَ ٞمْ ًمَ إِ  ٧َم ٚمْ يمِ وُ  ٦مٍ ًمَ ٠مَ ًْ ُمَ  ـْ ٤م قمَ ٝمَ ٞمتَ وشمِ أُ  نْ إِ  َؽ ٟمَّ ٢مِ ومَ  ،ةَ ٤مرَ ُمَ اإلِ  ٠ملِ ًْ شمَ 

 أِت وَ  ِؽ ٞمٜمِ ٛمِ يَ  ـْ قمَ  رْ ٗمِّ ٙمَ ٤م ومَ ٝمَ ٜمْ ا ُمِ ػْمً ٤م ظَم هَ ػْمَ همَ  ٧َم يْ أَ رَ ومَ  لمٍ ٛمِ  يَ غَم قمَ  ٧َم ٗمْ ٚمَ ا طَم ذَ إِ وَ  ،٤مٝمَ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٧َم ٜمْ قمِ أُ 

 .(4()3)شػْمٌ ظَم  قَ ي هُ اًمذِ 

٤مىم٦م أو راسم٦م سمٞمٜمٝمام أو وٓء قمتَ ؾ ىمَ ٕضْم  ،إصٚمح إمم همػمه طمؼِّ وم٢من قمدل قمـ إَ 

٤مًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م يمَ  :سٍ ٦م أو ضمٜمْ ي٘مَ ـمرِ  ذه٥م أوٚمد أو ُمَ أو ُمقاوم٘م٦م ذم سمَ  ،داىم٦مَص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/48ش: )اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط»ُمٜم٤مزل اًمٓمريؼ. يٜمٔمر  =

 (.11/117ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب»اًمده٘م٤من: هق اًمت٤مضمر. يٜمٔمر ( 1)

 (7149 قمٚمٞمٝم٤م: ح )ك إطمٙم٤مم، سم٤مب: ُمـ مل ي٠ًمل اإلُم٤مرة أقم٤مٟمف اهلل رواه اًمٌخ٤مري،( 2)

 (.7147ك إطمٙم٤مم، سم٤مب: ُمـ ؾم٠مل اإلُم٤مرة ويمؾ إًمٞمٝم٤م، ح: ) رواه اًمٌخ٤مري،( 3)

ىم٤مل: أراد احلج٤مج أن جيٕمؾ اسمٜمف قمغم  ڤسمـ ُم٤مًمؽ  وىمد أورد ؿمٞمخ اإِلؾْمالم هٜم٤م طمدي٨م أٟمس( 4)

ُمـ ـمٚم٥م اًم٘مْم٤مء واؾمتٕم٤من قمٚمٞمف ويمؾ »ي٘مقل:  طاهلل  ىمْم٤مء اًمٌٍمة وم٘م٤مل أٟمس: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل

، وهق طمدي٨م وٕمٞمػ رواه أمحد ذم شوُمـ مل يٓمٚمٌف ومل يًتٕمـ قمٚمٞمف أٟمزل اهلل ُمٚمٙم٤م يًددهإًمٞمف 

 (، ىم٤مل حم٘م٘مف: وٕمٞمػ.13312ح )ش: ُمًٜمده»
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 أو همػم ذًمؽ ُمـ ،ٕم٦مٗمَ ؿمقة ي٠مظمذه٤م ُمٜمف ُمـ ُم٤مل أو ُمٜمْ أو ًمرِ  ،واًمؽميمٞم٦م واًمروُمٞم٦م

 طوم٘مد ظم٤من اهلل ورؾمقًمف  ،ٖمـ ذم ىمٚمٌف قمغم إطمؼ أو قمداوة سمٞمٜمٝمامأو ًمَْم  ،إؾم٤ٌمب

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ } :قًمف شمٕم٤ممم هنك اهلل قمٜمف ذم ىمؾ ومٞماَم ودظَم  ،واعم١مُمٜملم

 .[27 :إٟمٗم٤ملؾمقرة ] {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ } :صمؿ ىم٤مل

 .[28 :إٟمٗم٤ملؾمقرة ] {چ

أو يٕمٓمٞمف ُم٤م ٓ  ،اًمقٓي٤مت ضِ ف ىمد ي١مصمره ذم سمٕمْ ف ًمقًمده أو ًمٕمتٞم٘مِ ٌَّ اًمرضمؾ حلُ  وم٢منَّ 

٤م ٓ ُمَ  ف سم٠مظمذِ ٔمِ ٤مًمف أو طمٗمْ ذم ُمَ  يمذًمؽ ىمد ي١مصمره زي٤مدةً  ،تفقن ىمد ظم٤من أُم٤مٟمَ ٞمٙمُ ًتح٘مف وميَ 

 طورؾمقًمف  ومٞمٙمقن ىمد ظم٤من اهللَ ،٤متـ يداهٜمف ذم سمٕمض اًمقٓيَ أو حم٤مسم٤مة ُمَ  ،يًتح٘مف

ِـّ  ،٤مًمٗم٦م هقاهي ًمألُم٤مٟم٦م ُمع خُم اعم١ُمدِّ  صمؿ إنَّ  ،فوظم٤من أُم٤مٟمتَ  ف ذم أهٚمف تف اهلل ومٞمحٗمٔمُ يثٌ

 .ومٞمٝمٚمؽ أهٚمف ويذه٥م ُم٤مًمف ،ىمّمده سمٜم٘مٞمضِ  ٞمع هلقاه يٕم٤مىمٌف اهللٓمواعمُ  ،وُم٤مًمف سمٕمَده

٠مل سمٕمض اًمٕمٚمامء أن ل اًمٕم٤ٌمس ؾَم سمٜمِ  سمٕمض ظمٚمٗم٤مء أنَّ  :ِمٝمقرةوذم ذًمؽ احلٙم٤مي٦م اعمَ 

 ،اعم١مُمٜملم ي٤م أُمػمَ  :٘مٞمؾ ًمفومَ  ،اًمٕمزيز سمـ قمٌد يم٧م قمٛمرأدرَ  :صمف قمام أدرك وم٘م٤ملدِّ ُيَ 

 ويم٤من ذم ُمرضِ  ،ؿهلُ  راء ٓ رءَ ٘مٝمؿ ومُ وشمريمتَ  ،سمٜمٞمؽ ُمـ هذا اعم٤ملِ  اهرت أومقَ أىمٗمَ 

ومٚمام  ،غا ًمٞمس ومٞمٝمؿ سم٤مًمِ نم ذيمرً وم٠مدظمٚمقهؿ سمْمٕم٦م قمَ  ،قهؿ قمكمَّ ٚمُ أدظِم  :٘م٤ملومَ  :قشمفُمَ 

 ذُ ـ سم٤مًمذي آظُم ومل أيمُ  ،ق ًمٙمؿ٤م هُ واهلل ُم٤م ُمٜمٕمتٙمؿ طم٘مًّ  ،ٜملسمَ  ٤ميَ  :٤ملىمَ  صمؿَّ  ،ؿ ذروم٧م قمٞمٜم٤مههُ رآَ 

 ،يتقمم اًمّم٤محللم ٤م ص٤مًمح وم٤مهلُلإُمَّ  :ؿ أطمد رضمٚملمتُ ام أٟمْ وإٟمَّ  ،أُمقال اًمٜم٤مس وم٠مدومٕمٝم٤م إًمٞمٙمؿ

د ٘مَ ومٚمَ  :ىم٤مل ،ىمقُمقا قمٜمل ،٦م اهللٞمَ سمف قمغم ُمٕمِّم  ف ُم٤م يًتٕملمُ ٤مًمح ومال أشمرك ًمَ وإُم٤م همػم َص 

 .ٓم٤مه٤م عمـ يٖمزو قمٚمٞمٝم٤مٌٞمؾ اهلل يٕمٜمل أقمْ غم ُم٤مئ٦م ومرس ذم ؾَم وًمده محؾ قمَ  رأي٧م سمٕمَض 

ىمَم ـ أىمَم اعمنمق سمالد اًمؽمك إمم أٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم ُمِ هذا وىمد يم٤من ظَم  :ىمٚم٧ُم 

قر اًمِم٤مم واًمٕمقاصؿ ؼمص وصمٖمُ وُمـ ضمزائر ىمُ  ،ب سمالد إٟمدًمس وهمػمه٤مرِ اعمٖمْ 
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ف تِ ام أظمذ يمؾ واطمد ُمـ أوٓده ُمـ شمريمَ وإٟمَّ  ، اًمٞمٛمـقس وٟمحقه٤م إمم أىمََم ٓمرؾُم يمَ 

 .أىمؾ ُمـ قمنميـ درمه٤م :ا ي٘م٤مل٤م يًػمً ؿمٞمئً 

ًَ ٕمض اخلُ يت سمَ وطَم  :ىم٤مل اطمد ُمٜمٝمؿ وَ  وم٠مظمذ يمؾُّ  ،سمٜمقه ريمتفؿ شمَ ٚمٗم٤مء وىمد اىمت

وذم هذا  -٠ًمهلؿ سمٙمٗمفأي يَ -ػ اًمٜم٤مس ٙمٗمَّ وًم٘مد رأي٧م سمٕمْمٝمؿ يتَ  ،امئ٦م أًمػ ديٜم٤مرتُّ ؾِم 

ُم٤م ومٞمف قمؼمة  ،ـ احلٙم٤مي٤مت واًمقىم٤مئع اعمِم٤مهدة ذم اًمزُم٤من واعمًٛمققم٦م قمام ىمٌٚمفاًم٤ٌمب ُمِ 

 .(1)ًمٙمؾ ذي ًم٥م

 ٦م ٞمَ إن شمقًمِ  .5
ِ
اء أو قمٞم٦ٌم ٟمّمح رَ ًتِم٤مريـ أو وزَ ى ِبؿ ُمُ اعمٜم٤موم٘ملم واًمرِّ  َه١ُمٓء

وهق دًمٞمؾ سُمٖمٍض ًمٚمديـ وأهٚمف وطم٥م ًمٚم٤ٌمـمؾ  ،قآِّتؿ وُمقاوم٘متٝمؿقمغم ُمُ  ًمٞمؾٍ دَ ٕيمؼم 

 .ودقم٤مشمف

ى ُمـ ٧م سم٤ًمطمتٝم٤م اًمٜمٙم٤ٌمت شمؽمَ ات وطمٚمَّ يم١موس اعمرارَ  ٦مُ قم٧م إُمَّ ًم٘مد دمرَّ  .6

 ڍ ڇ ڇ ڇ  } ،(2)اًمخ ... اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمض اعمٜم٤مص٥م واإلداراتاء شمقزمِّ ضمرَّ 

       .[118 :نارٛمقم لآ ةرقؾم] {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

٤م يًتقضم٥م واًمقزارات وهمػمه٤م ِمَّ  ٥َم ٜملم اعمٜم٤مِص ٦م اعمٜم٤موم٘ملم دون اعم١مُمِ شمقًمٞمَ  إنَّ  .7

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ...قسم٦م اهلل وقمذاسمفقم٘مُ 

٤مءؾمقرة ] {ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ،[144 :اًمٜم

 .(3)شؿ٤ميمُ ٤مُمتف طمجتف قمٚمٞمٙمؿ إْذ ىمد هَن ٤ميمؿ سم٢مىمَ يٌف إيَّ شمٕمذِ  :أي» :اًم٘مرـمٌلىم٤مل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.17سمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) ، ًمِمٞمخ اإِلؾْمالمشاًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م»يٜمٔمر ( 1)

٤مر إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٙمت٥م اعم٤ٌمريم٦م ذم ومْمح ُمٜم٤موم٘مل زُم٤مٟمٜم٤م وُمـ شمًٜمَّٛمقا ُم٘م٤مًمٞمد احلٙمؿ وهمػمهؿ ِمـ يِم( 2)

، وهق شأقمالم وأىمزام»سم٤مًمٌٜم٤من، وهؿ ُمـ أقمٔمؿ اجلٜم٤مي٤مت قمغم إُم٦م يمت٤مب اًمِمٞمخ اًمًٞمِّد اًمٕمٗم٤مين 

 ُمقضمقد قمغم اًمِمٌٙم٦م.

 (.5/425ش: )اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن»( 3)
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ًمف  ف واًمتّمقي٧ُم ؽ ٓ جيقز شمرؿمٞمحُ ًمِ ومٙمذَ  ،ٞم٦م اعمٜم٤مومؼف ٓ جيقز شمقًمِ يمام أٟمَّ  .8

ًٚمؿ أن يرؿمح طم٤مل عمِ  وٓ ُيؼُّ  . قمـ آٟمْمامم حلزسمف أو ٟمحق ذًمؽومْماًل  ،فوشمزيمٞمتُ 

ف ُيٛمؾ اًمٗمٙمر اًمٕمٚمامين أو اًمٚمٞمؼمازم أو اًمراوميض د ذم سمٚمده ُمـ يٕمٚمؿ أٟمَّ ٘مِ اٟمتخ٤مسم٤مت شمٜمٕمَ 

 .أو همػمه٤م ُمـ إومٙم٤مر اهلداُم٦م

ٜمل اهلل ٕمَ ًم٘مد ٟمٗمَ  :ىم٤مل ڤحلدي٨م أب سمٙمرة  :رؿمٞمح اُمرأةويمذًمؽ أٓ يتؿ شمَ 

ّل  عم٤م سمٚمغَ  ،ٛمؾٛم٦م أي٤مم اجلَ ٚمِ سمٙمَ   َح ٚمِ ٗمْ يُ  ـْ ًمَ » :ىم٤مل ،ٙمقا اسمٜم٦م يمنىٚمَّ ٤م ُمَ ؾًم وم٤مرِ  أنَّ  ط اًمٜمٌَّ

 .(1)شةً أَ رَ اُمْ  ؿُ هُ رَ ُمْ قا أَ ًمَّ وَ  مٌ قْ ىمَ 

سمؾ  ،٤مُمٝمؿ٦م ذم ٟمٗم٤مىمف وشمزيمٞمتف أُمَ قمغم اًمٕم٤مُمَّ  ٚمٌٞمٌس ه شمَ ٜم٤مومؼ وشمًقيدِ ذم اطمؽمام اعمُ  .9

 .وىمد يًتٖمؾ ذًمؽ ومٞمتامدى ذم همّٞمف وقماميتف

ٌَّ قم اعمخ٤مًمٗم٦م يتٌلمَّ وسمٛمٗمٝمُ  .11 ٤ٌمدًمف ٘مدره ويُ أظم٤مه اعم١مُمـ ويُ  مُ ي يٙمرِ ١مُمـ اًمذًمٚمٛمُ  ٦م اهللِ حم

 .[54 :اعم٤مئدةؾمقرة ] {ھ ھ ھ ھ ے ے} :ُمِم٤مقمر احل٥م وآطمؽمام

عذّ متهِٝٓٗ َٔ إقا١َ َصاسٜعِٗ اييت ٜطاّسٕٚ بٗا  :ايكاعذ٠ ايجا١ْٝ

 .املؤَٓني

٤مقم٤مت وُم١مؾم٤ًمت ٓم٤مء ىمِ وإٟمَِم  ،٦مِ ة سم٤مُٕمَّ قن ذم زرع يمٞم٤مٟم٤مت و٤مرَّ ٘مُ ٤مدى اعمٜم٤مومِ إذا متَ 

 ،ؿ سمحزم طم٥ًم ُم٤م شم٘متْمٞمف اعمّمٚمح٦مٕمٝمُ ٕم٤مُمؾ ُمَ ًمزم اًمتَّ  ،قمدائٞم٦م ًمٚمٛمجتٛمع اعمًٚمؿ

ل قمـ شمٙمراره هٜم٤م ومآُمؾ ٜمِ ٌح٨م سمام يٖمْ ٝم٤م ذم ُمَ وهذه اًم٘م٤مقمدة ىمد ضم٤مء وهلل احلٛمد شمٗمّمٞمٚمُ 

 .(2)اًمرضمقع إًمٞمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7199ك اًمٗمتـ: ح ) رواه اًمٌخ٤مري،( 1)

 (1/381اٟمٔمر ُمٌح٨م ُمًجد اًميار: )( 2)
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 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 .ون ِب٤م اعم١مُمٜملميْم٤مرُّ  ٝمؿ اًمتلرص٦م إلىم٤مُم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ُمِم٤مريٕمِ ٦م اًمٗمُ إشم٤مطَم  قمدمُ  .1

 ،٤م اعم١ماُمراتحت٤مك ومٞمٝمَ  اأويم٤مرً  ٤ًمِّتؿ اًمتل ٓ متثؾ إٓيمٞم٤مٟم٤مِّتؿ وُم١مؾمَّ  هدمُ  .2

 ٤موطمًٞمًّ  ٤م٤م ُمٕمٜمقيًّ ُمـ شم٘مقيض أريم٤مهِن  دَّ ومال سمُ  ،ٜم٩ًم ومٞمٝم٤م ظمٞمقط اإلوم٤ًمد ذم إرضوشمُ 

ّل ٝم٤م يمام هدم سمٗمْمح ظم٤ٌمي٤مه٤م وزواي٤مه٤م واضمتث٤مصمِ   .ُمًجد اًميار ط اًمٜمٌَّ

اًمتل فم٤مهره٤م  ،٤مذة٦م واًمالومت٤مت إظمَّ اىمَ ٞم٤مت اًمؼمَّ دقمٜم٤م اعمًٛمَّ أن ََّت  احلذر ُمـ .3

 .يًٛمقهن٤م سمٖمػم اؾمٛمٝم٤م ...اًمرمح٦م وسم٤مـمٜمٝم٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ؾمٌؿ ٟم٤مىمع وسمالء قمٔمٞمؿ

 :ـُمِ  ت ُم١مؾم٤ًمت وُجٕمٞم٤مت اًميار ٓ َّتٚمقإن يمؾ ىمٓم٤مقم٤م .4
 .{ٻ ٻ} :ر سم٤معم١مُمٜملم٤مق اًميَّ إحلَ  (أ

 .[117 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٻ ٻ ٻ} :ـ ؾمٌٞمؾ اهللقمَ  ّمدُّ ٟمنم اًمٙمٗمر واًم (ب

ٺ ٿ ٿ ٿ } :٤مرحت٤مك ومٞمٝم٤م اعم١مُمرات ويؼمم ذم ده٤مًمٞمزه٤م اعمٙمر اًمٙمٌَّ  (ج

 .[117 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ًُّ رصد حترُّ اَّت٤مذه٤م ُمقاىمع ًمِ  (د ف ٧م ذاشمِ وذم اًمقىم ،س قمٚمٞمٝمؿيم٤مت اعمًٚمٛملم واًمتج

 .هل حمٌؾ ًمتجٝمٞمز يمت٤مئٌٝمؿ وسم٨م هاي٤مهؿ

پ پ } :ٛمٚمفل وشمِمتٞم٧م ؿَم ؾْمالُماإلِ  واًمٖم٤مي٦م يمن ؿمقيم٦م اًمّمػِّ  (ه

 .[117 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {پ

ار هل٤م ذًمؽ ُم٤ًمضمد اًميِّ ومٙمَ  ،ويمام أن عمًجد اًميار إُم٤مُمف اًمذي يّمكم ِبؿ .5

ٞم٤مِّت٤م اعمخٓمٓم٦م وُمرضمٕمٞم٤مِّت٤م ٦م ذ وزقم٤مُم٤مت والًم٦م وىمٞم٤مدات إضمرام هؿ قم٘مٚمٛمَّ أئِ 

 .اعم٤ميمرة

 ار ُيرصقن قمغم إوٗمَ ٤ًمضمد اًميِّ اًم٘م٤مئٛمقن قمغم ُمَ  .6
ِ
وم٘مد ىم٤مل  ،٦م قمٚمٞمٝم٤مقمٞمَّ اًمنمَّ  ٤مء

 ،اهلل ٤م رؾمقليَ  :شمٌقكَٖمزَوة وهق يتجٝمز ًم ط اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمزُمـ إول ًمٚمٜمٌل
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ومٞمف وشمدقمق أن شمّمكم ًمٜم٤م  ح٥مُّ وٟمُ  ،ا ًمذي احل٤مضم٦م واًمٕمٚم٦م واًمٚمٞمٚم٦م اعمٓمػمةِ سمٜمٞمٜم٤م ُمًجدً  ىمد

ٛمف اهلل ومٕمَّم  ،قمغم شم٘مريره وإصم٤ٌمشمف ومٞمفِ  ام أرادوا سمذًمؽ آطمتج٤مج سمّمالشمفِ وإٟمَّ -سم٤مًمؼميم٦م 

 اهللُ  ٤مءَ ؿَم  نْ ٤م إِ ٜمَ ٕمْ ضَم رَ  دْ ىمَ  قْ ٚمَ ومَ  ،رٍ ٗمَ ؾَم  ٤مِح ٜمَ  ضَم غَم  قمَ ينِّ إِ » :ط اًمٜمٌَّّل ٤مل وم٘مَّ  -الة ومٞمفُمـ اًمّمَّ 

ٜمف د ومرهمقا ُمِ قه وىمَ ُمـ شمٌقك أشمَ  َف ومٚمام اٟمٍَم  ،(1)شٞمفِ ومِ  ؿْ ٙمُ ٤م ًمَ ٜمَ ٞمْ ٚمَّ َّم ومَ  ؿْ ٤ميمُ ٜمَ ٞمْ شمَ أَ  ۵

ف وي٠مشمِ  ،ٛمٕم٦م واًم٧ًٌم وإطمداجلُ  وصٚمقا ومٞمفِ  ًَ ٌَ ٞمٝمؿ ومٜمزل قمٚمٞمف ومدقم٤م سم٘مٛمٞمّمف ًمَٞمٚم

 .(2)د اًمياراًم٘مرآن سمخؼم ُمًجِ 

ا ذَ  هَ مَم قا إِ ٘مُ ٚمِ ٓمَ اٟمْ » :وم٘م٤مل ڤح٤مسم٦م ـ اًمّمَّ سمٕمد ذًمؽ أُمر ُج٤مقم٦م ُمِ  طصمؿ إٟمف 

ًجد ىمقا اعمرَ قملم وم٠مطْم رضمقا ُمْن ومخَ  ،شقهُ ىمُ رِ طْم أَ وَ  قهُ ُمُ دِ ٤مهْ ومَ  فُ ٚمُ هْ أَ  ٤ممِلِ اًمٔمَّ  دِ جِ ًْ اعمَ 

 .(3)ُمقهدَ وهَ 

ٞمقف ار ًمٞمٙمقٟمقا ُو ِّتؿ إزم ُم٤ًمضمد اًميِّ قَ قم٤مة أن خُيدقمقا سمدقمْ ومٚمٞمحذر اًمٕمٚمامء واًمدُّ 

٘مٞم٤مِّت٤م ِم٤مريملم ذم ُمٚمتَ أو ُمـ اعمُ  ،٤مًمس إدارِّت٤مأو أقمْم٤مء ذم ََم  ،ف ذم اومتت٤مطمٝم٤مَذ 

 .[118 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڤ ڤ ڦ ڦڦ} (4):وهذا ُمٜمٝم٩م ىمرآين ،ٜم٤مؿمٓمٝم٤موُمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2113( )5/259) ، ًمٚمٌٞمٝم٘مل:شدٓئؾ اًمٜمٌقة»يٜمٔمر ( 1)

 (.415، ح: )شوم٘مف اًمًػمة»هذه اًمرواي٦م وٕمٗمٝم٤م إًم٤ٌمين ذم ( 2)

قمـ اسمـ قم٤ٌمس  واسمـ ُمردويف، واسمـ اعمٜمذر، رواه اسمـ إؾمح٤مق ُمٕمٚمً٘م٤م، ورواه اسمـ أب طم٤مشمؿ،( 3)

(، ورواه اًمٓمؼماي ذم 277-3/276ش: )اًمدر اعمٜمثقر»واٟمٔمر  سمـ ضمٌػم وىمت٤مدة. ، وؾمٕمٞمدڤ

ش: اًمدٓئؾ» يٍمح اسمـ إؾمح٤مق قمٜمده سم٤مًمًامع، ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم (، ومل11/23ش: )شمٗمًػمه»

اًمًػمة »(، ُمـ همػم ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق سمًٜمد ُمٜم٘مٓمع ومٞمٙمقن وٕمٞمًٗم٤م. اٟمٔمر 5/262-263)

ػ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ىمّم٦م إطمراق وهدم ُمًجد اًميار 4/236) ، ٓسمـ هِم٤مم:شاًمٜمٌقي٦م (، وىمد وٕمَّ

ٓسمـ هِم٤مم ُمع ذح أب ذر ش اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»٘م٤م (، ويمذًمؽ وٕمٗمٝم٤م حم٘م448)صـ ش: وم٘مف اًمًػمة»ذم 

 (.4/236اخلِمٜمل، )

 (.314اٟمٔمر ُمٌحًث٤م ُمًت٘مالًّ قمـ ُمًجد اًميار: )صــــ: ( 4)
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 معهم
 .۵إيضاَِٗ ايتخانِ إىل ششع اهلل  :يكاعذ٠ ايجايج١ا

ٝمؿ قمٜمف إٓ وإقمراُو  ، ذع اهللِحت٤ميمٛمٝمؿ إمَم  ٜم٤موم٘ملم قمدمُ اعمُ  صِ ؿ ظمّم٤مئِ ـ أقمٔمَ ُمِ  إنَّ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،إذا يم٤من احلؼ هلؿ ،اطمدةوَ  ذم طم٤ملٍ 

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ

 .[51-48 :اًمٜمقرؾمقرة ] {﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

ؾمقل اًمرَّ  ـ ـم٤مقم٦مِ قمم قمَ ـ شمَ ُمَ  إنَّ » :$اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾْمالموي٘مقل ؿمٞمخ اإلِ 

قل ٘مُ ق اًمذي يَ ١مُمـ هُ وإن اعمُ  ،ٛم١مُمـٞمس سمِ وًمَ  ،ٜم٤موم٘ملمٙمٛمف ومٝمق ُمـ اعمُ رض قمـ طُم وأقمْ 

ـ طمٙمؿ اض قمَ ٛمجرد اإلقمرَ سمِ  ث٧ٌم واإليامن يزوُل وم٢مذا يم٤من اًمٜمٗم٤مق يُ  ،ٜم٤مٕمْ ـمَ ٜم٤م وأٛمٕمْ ؾَم 

ة وىمد يٙمقن ؾمٌٌف ىمقَّ  ،ضع أن هذا شمرك حَم ُمَ -٤ميمؿ إمم همػمه حؾمقل وإرادة اًمتَّ اًمرَّ 

ًَّ ٜم٘مُّ سم٤مًمتَّ  ومٙمٞمَػ  -اًمِمٝمقة  .(1)شحقه٥م وٟمَ ص واًم

د زول سمٛمجرَّ يَ  اإليامنَ   أنَّ سملمَّ  طمٞم٨ُم  :ؾْمالمومت٠مُمؾ هذا آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ ؿمٞمخ اإلِ 

د وأيمَّ  ،اللٙمذي٥م أو اؾمتحْ  ي٘مؽمن ذًمؽ سمتَ وًمق ملَ  ،طٙمؿ اًمرؾمقل اإلقمراض قمـ طُم 

 قمدم اىمؽماٟمف سمِ  $
ٍ
وىمد يٙمقن  ،هذا شمرك حمض ُمع أنَّ » :ُمـ ذًمؽ سم٘مقًمف ٌمء

ام سم٥ًٌم ؿمٝمقة ووٕمػ حمض رسمَّ  هذا اإلقمراض شمركٌ  :أي :شة اًمِمٝمقةؾمٌٌف ىمقَّ 

ًٓ  وًمٞمَس  ِـّ ومٙمٞمػ سمٛمـ زاد قمغم هذا  ،اؾمتحال ع اًم٘مقاٟملم اعمخ٤مًمٗم٦م ًمنَم  اإلقمراض سمً

 ؟ومح٤مه٤م وطم٤مرب ُمـ يٕم٤مروٝم٤م ،ام أًمزم اًمٜم٤مس سم٤مًمتح٤ميمؿ إًمٞمٝم٤مورسمَّ  ،اهلل وريض ِب٤م
اعمجٛمع -أو طمرم احلالل  -اعمجٛمع قمٚمٞمف-واإلٟم٤ًمن ُمتك طمٚمؾ احلرام  :وي٘مقل

 .(2)سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء اُمرشمدًّ  ايم٤من يم٤مومرً  -اعمجٛمع قمٚمٞمف-ل اًمنمع أو سمدَّ  -قمٚمٞمف

وشمٜم٤مئٞمٝمؿ قمـ  ،٤ميمؿ اعمٜم٤موم٘ملم إمم اًمٓم٤مهمقتاهلل أن سُمًط احلدي٨م قمـ حَت  د ينَّ وًم٘م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/353ش: )خمتٍم اًمّمقاقمؼ»و (،39)ص: ش: اًمّم٤مرم اعمًٚمقل»يٜمٔمر ( 1)

 (.3/267ش: )َمٛمقع اًمٗمت٤موى»( 2)
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 .(1)طاًمت٘م٤ميض إمم طمٙمؿ اهلل وطمٙمؿ رؾمقًمف 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې } :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 .[65 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

ًِ يُ » :ه أي٦مذِ هَ  ي٘مقل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم ًِ  ٕم٤مممؿ شمَ ٘م ف ٓ ؾم٦م أٟمَّ دَّ ف اًمٙمريٛم٦م اعم٘مَ سمٜمٗم

اًمذي  ؼُّ ومام طمٙمؿ سمف ومٝمق احلَ  ،ذم ُجٞمع إُمقر طؿ اًمرؾمقل ي١مُمـ أطمد طمتك ُيٙمِّ 

 .(2)ش٤موسم٤مـمٜمً  اجي٥م آٟم٘مٞم٤مد ًمف فم٤مهرً 

ًَ » :وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ هذه أي٦م  اُم١ميمدً  ؾم٦م ىمًاًم ف اعم٘مدَّ ًِ سمٜمٗمْ  –فٌح٤مٟمَ ؾُم –ؿ أىم

ُم٤م ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ ُمـ  ؾِّ ذم يمُ  طٛمقا رؾمقًمف ٙمِّ ٚمؼ طمتك ُُي دم إيامن اخلَ ٗمل ىمٌٚمف قمغم قمَ سم٤مًمٜمَّ 

ٛمجرد هذا ث٧ٌم هلؿ اإليامن سمِ ومل يُ  ،ع وأطمٙم٤مم اعمٕم٤مدوأطمٙم٤مم اًمنمَّ  ،قل واًمٗمروعإُص 

ف يمؾ ح صدورهؿ حلٙمٛمِ ٜمنَم وشمَ  ،ؿ احلرج وهق وٞمؼ اًمّمدرحٙمٞمؿ طمتك يٜمتٗمل قمٜمٝمُ اًمتَّ 

٤مف إًمٞمف طمتك يٜمَْم  ٤من سمذًمؽ أيًْم ث٧ٌم هلؿ اإلياَم ومل يُ  ،ٌقلٚمف يمؾ اًم٘موشم٘مٌَ  ،آٟمنماح

 .(3)شواٟمتٗم٤مء اعمٕم٤مرو٦م وآقمؽماض ،وقمدم اعمٜم٤مزقم٦م ،ٙمٛمف سم٤مًمرى واًمتًٚمٞمؿُم٘م٤مسمٚم٦م طُم 

ًٓ  طًمٚمرو٤م سمٛمحٛمد  هق حت٘مٞمٌؼ  -ٕم٤مممشمَ –احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل  يمام أنَّ   ،٤موٟمٌٞمً  رؾمق

ًٓ  ٤م اًمرىوأُمَّ » :وًمذا ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ  ،فـ يمامل آٟم٘مٞم٤مد ًمَ ْمٛمَّ ومٞمتَ  :ط سمٜمٌٞمف رؾمق

دى إٓ ُمـ ومال يتٚم٘مك اهلُ  ،ٗمًفيٙمقن أومم سمف ُمـ ٟمَ  سمحٞم٨ُم  ،واًمتًٚمٞمؿ اعمٓمٚمؼ إًمٞمف

 ى سمحٙمؿ همػمهِ وٓ يرْ  ،ٙمؿ قمٚمٞمف همػمهوٓ َُي  ،٤ميمؿ إٓ إًمٞمفوٓ ُُي  ،ُمقاىمع يمٚمامشمف

طم٘م٤مئؼ ء ُمـ أذواق وٓ ذم َر  ،وأومٕم٤مًمف ٓ ذم رء ُمـ أؾمامء اًمرب وصٗم٤مشمف ،٦متَّ أًمٌَ 

وٓ يرى ذم ذًمؽ  ،وسم٤مـمٜمف ،وٓ ذم رء ُمـ أطمٙم٤مم فم٤مهره ،اإليامن وُم٘م٤مُم٤مشمف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/438)و (،1/421اٟمٔمر )( 1)

 (.3/211ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 2)

 (.271ش: )اًمتٌٞم٤من ذم أىم٤ًمم اًم٘مرآن»( 3)
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 معهم
 .(1)شفوٓ يرى إٓ سمحٙمٛمِ  ،همػمه ؿِ سمحٙمْ 

١مدي ٚمقك ؾمٌٞمٚمٝمؿ اًمذي يُ وحتذر ُمـ ؾُم  ،٤مت أهؾ اًمٜمٗم٤مقومٝمذه أي٤مت َّتؼم قمـ صٗمَ 

 ،يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اسمفض ًمٕم٘م٤مسمف وأًمٞمؿ قمذَ واًمتٕمرُّ  ،روج ُمـ ديٜمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦مواخلُ  ،إمم اًمٙمٗمر سم٤مهلل

أسمك  ،طوم٤معمٜم٤مومؼ إذا دقمل إمم اهلدى واحلؼ اًمذي أٟمزًمف اهلل قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ } :ٕم٤ممميمام ىم٤مل شمَ  ،واؾمتٙمؼم وأقمرض قمٜمف

٤مءؾمقرة ] {ڃ چ چ چ چ ڇ  :أي ،[61 :اًمٜم

ع هذا اإلقمراض وآؾمتٙم٤ٌمر وُمَ  ،(2)ذًمؽ يـ قمـيم٤معمًتٙمؼِم  ٤مٕمروقن قمٜمؽ إقمراًو يُ 

ـ اهلل قمَ   وم٢من  ۵ـ دي
ِ
ٓء ؾمقرة ] {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ} :اعمٜم٤موم٘ملم َه١ُم

 .(3)ؿ ضم٤مءوا ؾم٤مُمٕملم ـم٤مئٕملمٚمٞمٝمِ إذا يم٤مٟم٧م احلٙمقُم٦م هلؿ ٓ قمَ  :أي ،[49 :اًمٜمقر

 وم
ِ
أو ىمد قمرض  ،٤مهل ٓزمٌ  ٚمقِبؿ ُمرٌض ٙمقن ذم ىمُ رج أُمرهؿ قمـ أن يَ ٓ خَي  :َٝم١ُمٓء

ُم٤م يم٤من  ٤موأيًّ  ،ٙمؿقمٚمٞمٝمؿ ذم احلُ  طاهلل ورؾمقًمف  أو خي٤مومقا أن جيقرَ  ،ذم اًمديـ ؽٌّ ٤م ؿَم هلَ 

 .(4)ذه اًمّمٗم٤متواهلل قمٚمٞمؿ سمٙمؾ ُمٜمٝمؿ وُم٤م هق ُمٜمٓمٍق قمٚمٞمف ُمـ هَ  ،ومٝمق يمٗمر حمض

ق ام هُ إٟمَّ  ،ٚمتقيًٚمؽ هذا اًمًٚمقك اعمُ يَ  ؿَّ صمُ  ،قمل اإليامنهذا اًمٗمريؼ اًمذي يم٤من يدَّ 

ٝمر رؤون قمغم اجلَ ٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ٓ جَي اعمُ  ،ُم٤من وُمٙم٤منزَ  ٜم٤موم٘ملم ذم يمؾِّ ٚمٛمُ أٟمٛمقذج ًم

 ،اهلل ٦مُ ٘ميض سمٞمٜمٝمؿ ذيٕمَ ٝمؿ ٓ يروقن أن شمَ ٙمٜمَّ وًمَ  ؾْمالمومٞمتٔم٤مهرون سم٤مإلِ  ،ٗمرٙمٚمٛم٦م اًمٙمُ سمِ 

چ } :وقا واٟمتحٚمقا اعمٕم٤مذيررَ أسمقا وأقمْ  طقمقا إمم طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف وم٢مذا دُ 

 ،طٙمؿ اهلل ورؾمقًمف ومام يًت٘مٞمؿ اإليامن وإسم٤مء طُم  ،[51 :٦ماًمتقسمؾمقرة ] {ڇ ڇ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.173ـ  2/172ش: )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم»( 1)

 (.1/569ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 2)

 (.3/328ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 3)

 .(3/328ش: شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 4)
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 .ذم أن يتح٤ميمٛمقا إمم ذيٕم٦م اهلل ٦مٌ قن هلؿ ُمّمٚمحَ ٙمُ إٓ أن شمَ 

ٔمٝمر اًمذي وهق اعمَ  ،ن احلؼِّ اإلياَم  هق دًمٞمُؾ  طاهلل ورؾمقًمف  ؿِ ى سمحٙمْ إن اًمرِّ 

وُمع  ع اهللُمَ  اضم٥ُم وهق إدب اًمقَ  ،٥ِم ٜمٌكء قمـ اؾمت٘مرار طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ذم اًم٘مٚمْ يُ 

مل  ،ٕمتؿُمُ  ِب ء إدَ إٓ َد  طرؾمقًمف  ٙمؿَ ٤م يرومض طمٙمؿ اهلل وطُم وُمَ  ،طرؾمقًمف 

 .(1)سمٜمقر اإليامن ومل ينمق ىمٚمٌف ؾْمالمب اإلِ سم٠مدَ  ٠مدبَّ يتَ 

ًمؽ ُي٤ميمٛمقن وُي٘م٣م يمذَ  ،ؾْمالمق اإلِ ٤مهرهؿ وهُ فمَ  ح٥ًِم ٕم٤مُمؾ اعمٜم٤موم٘مقن سمَ ومٙمام يُ 

٤م ل إٓ ُمَ ؾْمالُم٤ممل اإلِ اًمٕمَ  كِمَ ىمد اسمتُ و ،٤مئر أطمقاهلؿ وؿم١موهنؿاهلل شمٕم٤ممم ذم ؾَم  عِ سمٞمٜمٝمؿ سمنَم 

 ط رطمؿ اهلل سمتًٚمُّ 
ِ
ٌْ  َه١ُمٓء ٤مم اًمقوٕمٞم٦م ٙمَ ًمقا اًمنميٕم٦م سم٤مٕطْم دَ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ اؾمت

٤مٟمقن اًمٗمرٟمز أو ٤مء واًمتح٤ميمؿ يم٤مًم٘مَ ٤م ُمرضمٕمٞم٦م اًم٘مَْم قهَ وضمٕمٚمُ  ،واًم٘مقاٟملم اًمٖمرسمٞم٦م

 ؟ا اًمٙمٗمرذوأي يمٗمر ومقق هَ  ،إُمريٙمل أو اًمؼميٓم٤مين أو همػمه٤م ُمـ ُمذاه٥م اًمٙمٗم٤مر
ی } (2):سمٕمد هذه اعمٜم٤مىمْم٦م طاهلل  رؾمقل اُمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمِمٝم٤مدة سم٠من حمٛمدً  ٦موأي

 .[51 :اعم٤مئدةؾمقرة ] {ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

ٌنمون اؤٟم٤م اعمُ ٤م أقمدَ سمٜمَ  وا إمم ُم٤م ومٕمؾرُ وم٤مٟمٔمُ » :$ي٘مقل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر 

قا ِب٤م ٟمًخُ  ،٦م ُمٚمٕمقٟم٦م َمرُم٦مٜمٞمَّ ٞمٜم٤م ىمقاٟملم وصمَ سمقا قمٚمديٜمٜم٤م وَض ًمٕمٌقا سمِ  !رونٛمِ ٕمْ اعمًتَ 

ٌقن إًمٞمٜم٤م ُأذسمقا ذم ىمٚمقِبؿ ًِ يٜمتَ  ٤مقا ومٞمٜم٤م ٟم٤مؾًم صمؿ رسمُّ  ،ططمٙمؿ اهلل وطمٙمؿ رؾمقًمف 

ٛملم أن هذا طمٙمؿ ىم٤مس زاقمِ  ؛ٝمؿ يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمرتِ وووٕمقا قمغم أًمًٜمَ  ،ٙمؿٖمض هذا احلُ سمُ 

ٚمقا ٕمَ وضَم  !تٝمتٙم٦م٤مضمـ قمٍم اعمدٟمٞم٦م اعماعمَ  ٓ يٜم٤مؾم٥م هذا اًمٕمٍَم  -نىم٦مي٘مّمد طمد اًم–

ًُّ ومٙمَ  ،خريتٝمؿ وشمٜمدرهؿهذا احلٙمؿ ُمقوع ؾُم  جقن ذم ٤من قمـ هذا أن اُمتألت اًم

ٕمقا ذم اًم٘مقاٟملم ُمـ وسمام وَو  ،ّمقص٤مت إًمقف ُمـ اًمٚمُّ سمالدٟم٤م وطمده٤م سمٛمئَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. سمتٍمف يًػم.5/2526ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن»( 1)

 سمـ إسمراهٞمؿ. ٛمد(، ًمٚمِمٞمخ حم5ص )ش: حتٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملم»( 2)
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هلذا  ٤مقمالضًم  اوًمـ شمٙمقن أسمدً  ،رادقم٦م اىم٦م ًمٞم٧ًم سمرادقم٦م وًمـ شمٙمقن أسمدً قم٘مقسم٤مت ًمٚمنَّ 

 ..(1)شاًمداء اعمًتنمي

٦م هل٤م سم٤مًمنمع ٚمَ ـ اعمح٤ميمؿ اًمتل ٓ ِص ل قمدٌد ُمِ ؾْمالُم٤م اإلِ ٜمَ ٤معمِ ت ذم قمَ وىمد ٟمِم٠م

 :ىم٤مل شمٕم٤ممم ...ٚمٞم٦م وهمػمه٤مٜمُّم ًٙمري٦م واًمتج٤مري٦م واجلٜم٤مئٞم٦م واًم٘مُ ٦م واًمٕمَ ٞمَّ يم٤معمح٤ميمؿ اًمٕم٤معمِ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڦ ڦ

       .[61-61 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {چ چ ڇ

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 طؾمقل اًمرَّ  ٦مِ ـ شمقمم قمـ ـم٤مقمَ ُمَ  إنَّ » :$اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾْمالماإلِ  ٞمُخ ىم٤مل ؿَم  .1

 .(2)شوأقمرض قمـ طمٙمٛمف ومٝمق ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وًمٞمس سمٛم١مُمـ

ھ ھ ھ ھ } :ح٤ميمؿ إمم ذع اهللـ اًمتَّ ُمـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم اإلقمراض قمَ  .2

 .[49 :اًمٜمقرؾمقرة ] {ے ے ۓ

ًِّ ع اهلل يُ َذ  ٞمؿ همػمِ ٙمِ وم٢من حَت  ،وًمئـ يم٤من هذا ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم .3 ٛم٦م ّمٌح هق اًم

اهلل  قلؾُم ىم٤مل رَ  :ىم٤مل ڤـ أب أُم٤مُم٦م ومٕمَ  ،ُم٤من إٓ ُم٤م رطمؿ اهللآظمر اًمزَّ  ةُ اًم٤ٌمرزَ 

 ٤مُس اًمٜمَّ  ٨َم ٌَّ َِم شمَ  ةٌ وَ رْ قمُ  ٧ْم َْم ٘مِ  ٟمُ اَم ٚمَّ ٙمُ ومَ  ،ةً وَ رْ قمُ  ةً وَ رْ قمُ  ؾْمالمى اإلِ رَ قمُ  َـّ َْم ٘مَ ُتٜمْ ًمَ » :ط

 .(3)شةُ اَل اًمّمَّ  َـّ هُ رُ ظِم آَ وَ  ؿُ ٙمْ احلُ  ٤مًْم ٘مْ ٟمَ  َـّ هُلُ وَّ ٠مَ ومَ  ،٤مٞمٝمَ ٚمِ ل شمَ ٤مًمتِ سمِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.84(: صـ )238قمدد )ش: اًمٌٞم٤من»َمٚم٦م ( 1)

 (.2/353ش: )خمتٍم اًمّمقاقمؼ»و (،39ش: )اًمّم٤مرم اعمًٚمقل»( 2)

(، واحل٤ميمؿ 7486(، واًمٓمؼماين سمرىمؿ: )6715(، واسمـ طم٤ٌمن سمرىمؿ: )22214أظمرضمف أمحد سمرىمؿ: )( 3)

 (.5175سمرىمؿ )ش: صحٞمح اجل٤مُمع»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 7122سمرىمؿ: )
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٤م ُمـ اًم٘مقاٟملم حٙمٞمؿ واًمتح٤ميمؿ ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز واًمؼميٓم٤مين وهمػممِه وأصٌح اًمتَّ 

ؾمقرة ] {ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب} :اًمقوٕمٞم٦م

 .[51 :اعم٤مئدة

ٞم٦م ٕمِ قاٟملم اًمقْو قا اًم٘مَ ٚمُ ُمقز ىمٌِ ج ورُ ذِ سمٜماَم  أىمٓم٤مره٤م ـُمِ  دٍ ٦م ذم قمدَ ُمَّ وىمد اسمتٚمٞم٧م إُ 

ٙمؿ إمم طُم  ٜمٝمؿ اًمرضمقعُ ُمِ  ح٤مل قمٜمد يمثػمٍ ك اؾمتَ طمتَّ  ،٤مسٛمقه٤م ذم طمٞم٤مة اًمٜمَّ ٤م وطمٙمَّ واؾمتقردوهَ 

سم٤مٕطم٤مدي٨م  ٤موًمققمً  يم٤منَ ) :قل قمٜمف أرُمًؽموٟم٩م أٟمف٘مُ أُمث٤مل يمامل أشم٤مشمقرك اًمذي يَ  :اًمنمع

 .هـا .(ٞم٤مزم احلٛمراء ذم روم٘م٦م اًمٜم٤ًمءرات اعم٤مضمٜم٦م واًمٚمَّ واعمٖم٤مُم ،اباخلٚمٞمٕم٦م واإلومراط ذم اًمنمَّ 

الوم٦م ٝم٤م ذم اًمًٞمٓمرة سم٢مًمٖم٤مء اخلِ ٓمتَ ٦م ظُم ٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞمَّ ًمٚمّمُّ  َؼ ٘مِّ وًم٘مد اؾمتٓم٤مع أن ُُي )

ٕمٚمٞمؿ واًمنميٕم٦م واعمقاري٨م وإوىم٤مف واًمتَّ  ،٦مٞمَّ ٞم٦م واحلروف اًمٕمرسمِ ؾْمالُمواًمقضمٝم٦م اإلِ 

 .(1)(ٞم٦مؾْمالُماًمديٜمل وإؾم٘م٤مط اخلالوم٦م اإلِ 

 ثدَ وم٘مد أطْم  ،شٙمؿقل احلُ وأُص  ؾْمالماإلِ » زاق اًمذي أصدر يمت٤مسمفاًمرَّ  ٤م قمكم قمٌدأُم

ة جيرؤ قم٤ممل أزهري ومألول ُمرَّ  ،ـمقياًل  اٛمؾ وزره٤م أُمدً َُي  ؾُّ ؾمٞمٔمَ  ؾْمالمذم اإلِ  شصمٚمٛم٦م»

ٙمؿ ُمٝمام يم٤من سمٜمٔم٤مم احلُ  ف ٓ صٚم٦م ًمفوأٟمَّ  ،ديـ روطمل ؾْمالماإلِ  ًٚمؿ قمغم اًم٘مقل سم٠منَّ ُمُ 

قاًم٧م سمٕمد ذًمؽ طمٚم٘م٤مت حتٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملم صمؿ شمَ  ،(2)٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦مؾمٞم٤مق اًمدقمقة أو فمروومٝم

 .اًمقوٕمٞم٦م ذم سم٘مٞم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م وهمػمه٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.32/3ش: )اجل٤مُمٕم٦م اإِلؾْمالُمٞم٦م»َمٚم٦م ( 1)

، ًمٚمِمٞمخ شاحلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل»(، وعمزيد اـمالع يٜمٔمر 11/414ش: )اجل٤مُمٕم٦م اإِلؾْمالُمٞم٦م»َمٚم٦م ( 2)

سمـ إسمراهٞمؿ. وُمـ أطمًـ اًمٙمت٥م  ، ًمٚمِمٞمخ حمٛمدشحتٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملم»قمٌداًمرمحـ اعمحٛمقد، ورؾم٤مًم٦م 

، ُمـ شمّمٜمٞمػ ش٘مض اإِلؾْمالم وأصقل احلٙمؿٟم»اًمتل ردت قمغم يمت٤مب قمغم قمٌداًمرزاق يمت٤مسم٤من: 

، وهق ُمـ شمّمٜمٞمػ اًمِمٞمخ حمٛمد شطم٘مٞم٘م٦م اإِلؾْمالم أصقل احلٙمؿ»و اًمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم،

 سمخٞم٧م اعمٓمٞمٕمل أطمد يم٤ٌمر قمٚمامء إزهر، ُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م.
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إدشا٤ األحهاّ ع٢ً ظٛاٖشِٖ ٚٚنٌ طشا٥شِٖ إىل  :ايكاعذ٠ ايشابع١

 .۵اهلل 

ؿ ٘مٌؾ ُمٜمٝمُ ف ُأُمر أن يَ وم٢مٟمَّ  :ٜم٤موم٘ملمػمشمف ذم اعمُ وأُم٤م ؾِم » :$ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

وُأُمر أن ُيٕمرض  ،٦مجَّ ٤مهدهؿ سم٤مًمٕمٚمؿ واحلُ وأن جُي  ،إمم اهلل هائرهؿ ُؾ قمالٟمٞمتٝمؿ ويٙمِ 

ٌَْٚمَغ سم٤مًم٘مقل اًمٌَ  ،قمٜمٝمؿ ويٖمٚمظ قمٚمٞمٝمؿ ف ٤مهد هذا اعمٕمٜمك أٟمَّ وؿَم  ،(1)ٚمٞمغ إمم ٟمٗمقؾمٝمؿوأن َي

 .شىمٌؾ أقمذارهؿ وصغّم قمغم زقمٞمٛمٝمؿ عم٤م ُم٤مت ط

وىمد شمؿ إيْم٤مح هذه اًم٘م٤مقمدة وحمؽمزاِّت٤م ذم اًمتٛمٝمٞمد اًمذي ذم ُم٘مدُم٦م هذه 

 .(2)اًم٘مقاقمد

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

دد ُمـ ٝمرٟم٤م ويم٤مٟمقا ُمٕمٜم٤م ذم قمَ ٜم٤موم٘مقن صالشمٜم٤م وص٤مُمقا ؿَم  اعمُ ٓ ٟمٛمٚمؽ إذا صغمَّ  -1

وٟمٙمؾ ظم٤ٌمي٤م  ،اهرهؿجري أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م قمغم فمقَ ٤مقم٤مت إٓ أن ٟمُ اًمٕم٤ٌمدات واًمٓمَّ 

٘م٤مسمر ؿ ذم ُمَ رى احلٙمؿ سمدومٜمٝمِ وم٘مد ضَم  ...ٟمٗمقؾمٝمؿ وهائر وامئرهؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم

ّل وٟمحق ذًمؽ ِم٤م يم٤من قمغم قمٝمد اعمًٚمٛملم  وإن  ،اًمخ ...وظمٚمٗم٤مئف اًمراؿمديـ ط اًمٜمٌَّ

 ڤسمـ ُم٤مًمؽ  دي٨م أٟمسحلِ  ،رك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر٘مٞم٘م٦م أُمرهؿ ذم اًمدَّ يم٤مٟمقا ذم طَم 

 َؽ ًمِ ذَ ومَ  :٤مٜمَ تَ ٞمحَ سمِ ذَ  َؾ يمَ أَ وَ  ،٤مٜمَ تَ ٚمَ ٌْ ىمِ  َؾ ٌَ ٘مَ تَ اؾْم وَ  ،٤مٜمَ شمَ اَل  َص غمَّ َص  ـْ ُمَ » :طاهلل  ىم٤مل رؾمقُل  :ىم٤مل

 ُمَّ  ذِ ذِم  وا اهللَرُ ٗمُ  ََّتْ اَل ومَ  ،فِ قًمِ ؾُم رَ  ٦مُ ُمَّ ذِ وَ  اهللِ ٦مُ ُمَّ ذِ  فُ ي ًمَ اًمذِ  ؿُ ٚمِ ًْ اعمُ 
 .(3)شفِ تِ

 أطمٙم٤ممُ » :٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ سم٘مقًمفقمٚمٞمٝمَ  واًم٘م٤مقمدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب هل ُم٤م ٟمصَّ  -2

 .(4)شغم اإليامنرة قمَ أظِم  وأطمٙم٤ممُ  ،ؾْمالمغم اإلِ ٟمٞم٤م قماًمدُّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/82ش: )زاد اعمٕم٤مد»( 1)

 )ص:(ش: اًمتٛمٝمٞمد»ًمألمهٞم٦م ُيرضمك اًمرضمقع إمم ( 2)

 (.411ري وُمًٚمؿ، وىمد ؾمٌؼ َّترجيف: )صـ:رواه اًمٌخ٤م( 3)

 .$(، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 4/542ش: )إقمالم اعمقىمٕملم»يٜمٔمر ( 4)
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٘مـ ٤مذسمقن وطَم ٜم٤موم٘ملم يمَ اعمُ  أنَّ  طاهلل  قلؾُم ؿ رَ ٚمِ د قمَ ىمَ » :اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل اإلُم٤ممُ 

 .(1)شدُم٤مءهؿ سم٤مًمٔم٤مهر
ث٧ٌم ذم إذا مل يَ  ٤مصحٞمحً  ٙمقن دًمٞماًل ٤مهر يَ اًمٔمَّ  أنَّ  :إظمذ ِب٤م ٥ُم وهٜم٤م وم٤مئدة جيِ  -3

٦م ومال ٤مق سم٤مـمٜمف اعمخرج ُمـ اعمٚمَّ ٤من وفمٝمر ُم٤م يم٤من ُمـ ٟمٗمَ ٌَ ف إذا اؾمتَ ٕٟمَّ  ،اًم٤ٌمـمـ ظمالومف

ّل ًمٞمؾ أن واًمدَّ  ،ػٔم٤مهره اعمزيَّ اقمت٤ٌمر ًمِ  ار دَ  د اًميار وإطمراِق دم ُمًجِ أُمر ِِب  ط اًمٜمٌَّ

 .(2)اًمٞمٝمقدي اًمذي يم٤من جيتٛمع ومٞمف اعمٜم٤موم٘مقن سمٛمـ ومٞمف
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ } :ٕم٤مممشمَ  وىمد ىم٤مل اهللُ 

ھ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

       .[83 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {﮿ ﯀ ﯁

 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/264) ، ًمٚمِم٤مومٕمل:شإم»( 1)

 ُمع أن يماًل ُمـ اًم٘مّمتلم مل ي٠مت ومٞمٝمام رواي٦م صحٞمح٦م سمؾ طمٙمؿ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين وهمػمه سمْمٕمٗمٝمام.( 2)
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 املبخح الجاىٕ

 املالٔ٘ الغؤٌّ

ُٜشد٢  :ايكاعذ٠ ارتاَظ١ نإ ي٘ شإٔ يف ٘ أٚ ِإِطالَتأيٝف قًٛب َٔ 

 .قَٛ٘

ـ يم٤من ُمَ  ٦مً ظم٤مصَّ  ،٘ملمٚمقب سمٕمض اعمٜم٤مومِ ىمُ  ٞمِػ اعم٤مل ًمت٠مًمِ  طاهلل  اؾمتخدم رؾمقُل 

ؾمقاء ُمـ  ،ٞمتفويمراهِ  ؾْمالم٤مل أو اخلقف ُمـ اإلِ ٥م اعمَ طُم  ؾْمالمؾم٥ٌم دظمقًمف ذم اإلِ 

 .(1)ػمه٤م ُمـ ُمقارد سمٞم٧م اعم٤مل يم٤مًمٗملء واًمٖمٜمٞمٛم٦ماًمزيم٤مة أو همَ 
ڌ ڎ ڎ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[58 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڈ ڈ ژ ژ

يت٠مًمػ ُمـ يرى  ،٤مٕمًْم وشمرك سمَ  ،(2)ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ٤مًْم سمٕمْ  ط اهللِ وم٘مد أقمٓمك رؾمقل

 .(3)ح٦م ذم شم٠مًمٗمفٚمَ اعمّْم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلقمٓم٤مء ًمت٠مًمٞمػ ُمـ ُيت٤مج إمم شم٠مًمٞمػ ىمٚمٌف،  -سمؾ جي٥م-ًمٙمـ جيقز  ىم٤مل ؿمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:( 1)

 (.43ص )ش: اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م»

ؾمقاء يم٤من هذا اًمٕمٓم٤مء ُمـ اخلٛمس أو ُمـ أصؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م، وقمغم اًم٘مقل سم٠مٟمف ُمـ أصؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م يٙمقن ( 2)

احل٤مدث ُمـ ذم شمقزيع اًمٖمٜم٤مئؿ ُمٌٜمًٞم٤م قمغم ُمراقم٤مشمف ُمّمٚمح٦م اإِلؾْمالم آٟمذاك، ومٝمذا ط شُمٍّمف اًمٜمٌَّّل 

 (.358، ًمٚمحٛمٞمدي: )شاعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن»سم٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمألُمر اًمٕم٤مرض. 

ُمـ ط اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم وضمقد اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ سمٕمد اًمٜمٌَّّل ُم٠ًمًم٦م سف اعم٤مل ًمٚمٛم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ: ( 3)

 قمدُمٝم٤م قمغم ىمقًملم: اًمراضمح ُمٜمٝمام سم٘م٤مؤهؿ، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي: واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ

قمٜمدي، أن اهلل ضمٕمؾ اًمّمدىم٦م ذم ُمٕمٜمٞملم أطمدمه٤م: ؾمدُّ ظمٚم٦م اعمًٚمٛملم وأظمر ُمٕمقٟم٦م اإِلؾْمالم 

وشم٘مقيتف، ومام يم٤من ذم ُمٕمقٟم٦م اإِلؾْمالم وشم٘مقي٦م أؾم٤ٌمسمف وم٢مٟمف يٕمٓم٤مه اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم ٕٟمف ٓ يٕمٓم٤مه ُمـ 

جلٝم٤مد ذم يٕمٓم٤مه سم٤محل٤مضم٦م ُمٜمف إًمٞمف، وإٟمام يٕمٓم٤مه ُمٕمقٟم٦م ًمٚمديـ، ويمذًمؽ يمام يٕمٓمك اًمذي يٕمٓم٤مه ذم ا

 =ؾمٌٞمؾ اهلل وم٢مٟمف يٕمٓمك ذًمؽ همٜمًٞم٤م أو وم٘مػًما ًمٚمٖمزو ٓ ًمًد ظمٚمتف، ويمذًمؽ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ يٕمٓمقن ذًمؽ 
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وإن يم٤مٟمقا أهمٜمٞم٤مء اؾمتّمالطًم٤م سم٢مقمٓم٤مئٛمقه أُمَر اإِلؾْمالم، وـمٚم٥َم شم٘مقيتف وشم٠ميٞمده وىمد أقمٓمك اًمٜمٌَّّل  =

ؾْمالم وقمزَّ أهٚمف، ومال طمج٦م ُمـ أقمٓمك ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ سمٕمد أن ومتح اهلل قمٚمٞمف اًمٗمتقح وومِم٤م اإلِ ط 

عمحت٩م سم٠من ي٘مقل: ٓ ُيت٠مًمُػ اًمٞمقم قمغم اإِلؾْمالم أطمد، ُٓمتٜم٤مع أهٚمف سمٙمثرة اًمٕمدد ِمـ أرادهؿ، وىمد 

 (.11/523ش: )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من»ُمـ أقمٓمك ُمٜمٝمؿ ذم احل٤مل اًمتل وصٗم٧م. ط أقمٓمك اًمٜمٌَّّل 

إمم اًمٞمقم، أم ٓ؟ وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ: ٓ وىم٤مل اسمـ رؿمٞمد: وأُم٤م اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ومٝمؾ طمؼ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ سم٤مق 

ُم١مًمٗم٦م اًمٞمقم: وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وأسمق طمٜمٞمٗم٦م: سمؾ طمؼ اعم١مًمٗم٦م سم٤مق إمم اًمٞمقم إذا رأى اإلُم٤مم ذًمؽ، وهؿ 

 اًمذيـ يت٠مًمٗمٝمؿ اإلُم٤مم قمغم اإِلؾْمالم.

أو قم٤مم ًمف وًم٤ًمئر إُم٦م؟ وإفمٝمر أٟمف قم٤مم، ط هؾ يم٤من ذًمؽ ظم٤مص سم٤مًمٜمٌَّّل وؾم٥ٌم اظمتالومٝمؿ: 

ُم٤مم ذم يمؾ أطمقاًمف أو ذم طم٤مل دون طم٤مل؟ أقمٜمل ذم طم٤مل اًمْمٕمػ ٓ ذم طم٤مل وهؾ جيقز ذًمؽ ًمإل

اًم٘مقة، وًمذًمؽ ىم٤مل ُم٤مًمؽ: ٓ طم٤مضم٦م إمم اعم١مًمٗم٦م أن ًم٘مقة اإِلؾْمالم، وهذا يمام ىمٚمٜم٤م اًمتٗم٤مت ُمٜمف إمم 

اًمرزاق اعمٝمدي، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب، سمػموت ط  (، ت قمٌد219ص )ش: سمداي٦م اعمجتٝمد»اعمّم٤مًمح. 

 هـ.1424إومم 

إٟمام هق شمٓمٌٞمؼ ٓ شم٠مؾمٞمس حلٙمؿ أي أن هذه اعم٠ًمًم٦م  ڤوًمٕمؾ ُم٤م ذيمره اًمّمح٤مسم٦م يمٕمٛمر 

٤ًٌم ُمـ أؾم٤ٌمب اخلالف  ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُُيٙمؿ ومٞمٝم٤م سمح٥ًم إطمقال وإزُم٤من، وًمٕمؾ هذا يٙمِمػ ًمٜم٤م ؾمٌ

 اًمٗم٘مٝمل، واهلل أقمٚمؿ.

قاسمف ، ًمٚم٘مراذم ذم ضمشاإلطمٙم٤مم ذم متٞمٞمز اًمٗمت٤موى قمـ إطمٙم٤مم وشمٍموم٤مت اًم٘م٤ميض واإلُم٤مم»وُيٜمٔمر 

سمـ ُمٜمٞمع طمقل  اهلل (. وهٜم٤مك سمح٨م ضمٞمد ًمٚمِمٞمخ: قمٌد86قمغم اًم١ًمال اًم٤ًمدس واًمثالصملم: )ص 

 اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ، ؾم٠ُمورد هٜم٤م أهؿ ُم٤م ضم٤مء ومٞمف ٕٟمف ُيّٕمد ظمالص٦م ُمٗمٞمدة سم٢مذن اهلل.

. اعمِمٝمقر ُمـ اعمذاه٥م اًمثالصم٦م احلٜمٗمل واعم٤مًمٙمل واًمِم٤مومٕمل هق ىمقهلؿ سم٤مٟمتٝم٤مء ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ 1

ٌٞمؾ اًمٜمًخ، وذًمؽ ًمٕمزة اإِلؾْمالم وُمٜمٕمتف وىمّقة اعمًٚمٛملم واٟمتٗم٤مء اًمٕمٚم٦م اعمقضم٦ٌم إلقمٓم٤مئٝمؿ، قمغم ؾم

 ڤقمغم ذًمؽ، وم٢من أسم٤م سمٙمر وقمٛمر  ڤىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين: وهق اًمّمحٞمح إلُج٤مع اًمّمح٤مسم٦م 

 .ڤُم٤م أقمٓمٞم٤م اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمّمدىم٤مت ومل يٜمٙمر أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 مل يث٧ٌم. . أن اًمٜمًخ إلقمٓم٤مء اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ2

 سمـ يقؾمػ ُمقؾمك: صمؿ ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ اسمـ ُمٜمٞمع يمالم اًمديمتقر حمٛمد

 =يم٤من يٕمٓمٞمٝمؿ ذم طمٞم٤مشمف ُمـ اًمّمدىم٤مت سم٘مّمد ط أُم٤م ُم٠ًمًم٦م اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ ومٚمٜم٤م أن ٟمٗمٝمؿ أن اًمرؾمقل 
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إقمزاز اإِلؾْمالم ًمْمٕمٗمف طمٞمٜمذاك، ومج٤مء قمٛمر ورأى اًمدومع إًمٞمٝمؿ إؿمٕم٤مًرا سم٠من اإِلؾْمالم ذم طم٤مضم٦م  =

يْمٕمػ ُمـ محٞم٦م اعمًٚمٛملم واقمتزازهؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ دون ُمـ ذم ىمٚمقِبؿ دظمؾ،  إًمٞمٝمؿ، وذم هذا ُم٤م ىمد

ومٙم٤من إقمزاز اإِلؾْمالم طمٞمٜمئذ ذم قمدم إقمٓم٤مئٝمؿ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمّمدىم٤مت إذ مل يٙمـ إُمر ٟمًًخ٤م ُمـ قمٛمر 

وإن يم٤من قمغم وضمف آظمر يتٗمؼ ُمع ُم٤م ص٤مر ط ًمٜمص ىمرآين وإٟمام هق شم٘مدير عم٤م يم٤من ي٘مّمده اًمرؾمقل 

 قن ُمـ اًم٘مقة واًمٕمزة.إًمٞمف اإِلؾْمالم واعمًٚمٛم

 سمـ ُمقؾمك. سمـ يقؾمػ (، عمحٛمد21ش: )اًمٌٞمقع واعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م»

. صمؿ رضمح اًمِمٞمخ اسمـ ُمٜمٞمع وم٘م٤مل: وسمٜم٤مًء قمغم أن طمٙمؿ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ حمٙمؿ مل يتٜم٤موًمف ٟمًخ 4

اًمٌت٦م، وطمٞم٨م أن اعمٕمٜمك اعم٘متيض ًمٚمت٠مًمٞمػ هق طم٤مضم٦م اإِلؾْمالم واعمًٚمٛملم إمم اًمقىمقف سمج٤مٟمٌٝمؿ 

٤مُمـ ُمٕمٝمؿ وؿمد أزر ُمـ أؾمٚمؿ طمديًث٤م، أو مل يًٚمؿ إٓ أٟمف ُمٓم٤مع ذم ىمقُمف وَمتٛمٕمف، ومٛمتك واًمتْم

وضمدت هذه احل٤مضم٦م يم٤من احلٙمؿ ذم إقمٓم٤مء اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ ُمـ اًمزيم٤مة طمٙماًم ىم٤مئاًم وُم٘متْمًٞم٤م، وُمتك 

وُمـ ضم٤مء سمٕمده ُمـ اخلٚمٗم٤مء واعمٚمقك اٟمتٗمك  ڤاٟمتٗم٧م احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ يمام طمّمؾ ذم قمٝمد قمٛمر 

ًتحؼ اًمت٠مًمٞمػ، أؿمٌف اٟمتٗم٤مء وضمقد وم٘مراء أو ُم٤ًميملم أو اسمـ ؾمٌٞمؾ أو همػمهؿ ِمـ وضمقد ُمـ ي

ٟمّم٧م آي٦م اًمّمدىم٦م قمغم طمٍمه٤م ومٞمٝمؿ، ومل يٙمـ ذًمؽ آٟمتٗم٤مء ُمٜمٝمًٞم٤م ٕطمٙم٤مم اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ذم اًمزيم٤مة 

 ُمتك وضمد اًمقصػ اعم٘متيض ًمالؾمتح٘م٤مق.

ن ذم سمٚمداهنؿ ىمقة ووٕمًٗم٤م، وٟمٔمًرا إمم أن اعمًٚمٛملم أن ُمتٗمرىمقن ذم أٟمح٤مء اعمٕمٛمقرة، وهؿ خيتٚمٗمق

وىمد متثؾ يمؾ ومئ٦م ُمٜمٝمؿ َمتٛمًٕم٤م إؾِْمالُمٞم٤ًّم ُمًت٘ماًل ًمف ظمّم٤مئّمف وُمزاي٤مه ىمقة ووٕمًٗم٤م وؾمٞم٤مدة وشمًٞمًدا، 

وم٢من اًم٘مقل سم٘مٞم٤مم ُم٘مت٣م شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب سمٍمف ضمزء ُمـ اًمزيم٤مة ًمذًمؽ اعمٕمٜمك ىمقل شم٘متْمٞمف ُمّمٚمح٦م 

 جتٛمٕم٤مت اإِلؾْمالُمٞم٦م.اعمًٚمٛملم وواىمع ُمٕم٤ميِمٝمؿ ٓ ؾمٞمام ومٞمام سملم يمؾ َمتٛمع ُمـ اعم

وهلذا وم٢من طمٙمؿ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة سم٤مق سم٘م٤مء ذيٕم٦م اهلل ذم أروف يرشمٗمع سم٤مرشمٗم٤مع 

ُم٘متْمٞمف، وهق اٟمتٗم٤مء احل٤مضم٦م إمم اًمت٠مًمٞمػ ًم٘مقة اعمًٚمٛملم وقمزِّتؿ وؾمٛمق ُم٘م٤مُمٝمؿ، ويٌ٘مك ذًمؽ احلٙمؿ 

قاٟم٥م وٕمػ ومٞمٝمؿ ذم أي سم٘مٕم٦م سمٌ٘م٤مء ُم٘متْمٞمف وُمقضمٌف، وهق احل٤مضم٦م إمم إقمزاز اعمًٚمٛملم ًمقضمقد ضم

 ُمـ أرض اهلل قمٚمٞمٝم٤م ُمًٚمٛمقن.

واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أن اعمٜم٤موم٘ملم قمغم ؿم٘ملم أطمدمه٤م: رؤوس اًمٜمٗم٤مق اًمذيـ سمٚمٖمقا ذم اًمٙمٞمد 

ة هلل ورؾمقًمف   ٓ يٕمٓمقن ط واعمٙمر واًمٕمداء واعمح٤مدَّ
ِ
وًمٚمٛم١مُمٜملم، ويم٤من هلؿ ذم اًمنمِّ ُمْم٤مء، ومَٝم١ُمٓء

 =ًرا وٓ درمًه٤م، سمؾ اًمقاضم٥م َم٤مهدِّتؿ واإلهمالظ قمٚمٞمٝمؿ وردُّ ؿمٌٝم٤مِّتؿ ُمـ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ ديٜم٤م
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 » :فقًمَ ـ اسمـ زيد ذم أي٦م ىمَ ؼمي قمَ يمر اًمٓمَّ وذَ 
ِ
اهلل ُم٤م وَ  :ٜم٤موم٘مقن ىم٤مًمقااعمُ  َه١ُمٓء

ف ؿ أٟمَّ هُ وأظمؼَم  ،طٟمٌٞمف  ٠مظمؼم اهلُلومَ  ،وٓ ي١مصمر ِب٤م إٓ هقاه ،د إٓ ُمـ أطم٥مَّ ٛمَّ ٕمٓمٞمٝم٤م حمَ يُ 

ڻ ڻ } طٛمدوًمٞمس ُمـ حُم  وأن هذا أُمٌر ُمـ اهللِ ،ت ُمـ اهللإٟمام ضم٤مءَ 

 .(1)شأي٦م [61 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڻ
ف اًمزيم٤مة ّم٤مرـ ُمَ ٤مص ُمِ وىمد ورد ذم اًم٘مرآن ذيمر اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ يمٛمٍمف ظَم 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،اًمثامٟمٞم٦م

 .أي٦م [61 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ہ
 ؾْمالمغم اإلِ ؿ ىمقم يم٤مٟمقا ُيت٠مًمٗمقن قمَ ٗم٦م ىمٚمقِبؿ وم٢مهنَّ ١مًمَّ ٤م اعمُ وأُمَّ » :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي

ر ٓ ذيم» :وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ،(2)شسمف ٟمٗمًف وقمِمػمشمف ٤مـ مل شمّمح ٟمٍمشمف اؾمتّمالطًم ِمَّ 

 ؾْمالم٤مٟمقا ذم صدر اإلِ يمَ  وهؿ ىمقمٌ  ،ًؿ اًمّمدىم٤متٗم٦م ىمٚمقِبؿ ذم اًمتٜمزيؾ ذم همػم ىمِ ١مًمَّ ًمٚمٛمُ 

 .(3)شومٙم٤مٟمقا ُيت٠مًمٗمقن سمدومع ؾمٝمؿ ُمـ اًمّمدىم٦م إًمٞمٝمؿ ًمْمٕمػ ي٘مٞمٜمٝمؿ ؾْمالمـ ُئمٝمر اإلِ ِمَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وحتذير اعمًٚمٛملم ُمـ ذورهؿ. =

وأظمر: هؿ اعمٜم٤موم٘مقن اًمرقم٤مع واًمدمه٤مء اًمذيـ ؿم٠مهنؿ ؿم٠من أٟمٗمًٝمؿ وأهٚمٞمٝمؿ وطمٞم٤مـم٦م أُمقاهلؿ 

 واًمًٕمل ذم إؿم٤ٌمع رهم٤ٌمِّتؿ اعم٤مدي٦م وٟمحق ذًمؽ

 
ِ
ـ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ سمٕمد دقمقِّتؿ وشمرهمٞمٌٝمؿ ِم٤م ُيًـ إقمٓم٤مؤهؿ ُم -واهلل أقمٚمؿ-ومَٝم١ُمٓء

 وَّتقيٗمٝمؿ ًمٕمؾَّ اهلل أن يٕمٓمػ سم٘مٚمقِبؿ إمم اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح، واإلىمالع قمامَّ هؿ ومٞمف.

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م ىم٤مل:  (، ُمـ ـمريؼ يقٟمس،11/518ش: )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن»( 1)

 ؼ أصٌغ قمـ اسمـ زيد سمف )اعمح٘مؼ(.(، ُمـ ـمري6/1817) ىم٤مل اسمـ زيد: وأظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ:

 (.11/519ش: )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن»( 2)

(، ت/د. 11/262ش: )اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن واعمٌلم عم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ اًمًٜم٦م وآي اًمٗمرىم٤من»( 3)

 هـ..1427اعمحًـ اًمؽميمل وآظمرون ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط إومم  سمـ قمٌد اهلل قمٌد
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 يرشمٗمعُ  ،فوهق سم٤مٍق سم٘م٤مء ذيٕم٦م اهلل ذم أرِو  ،ٜمًخطمٙمؿ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ مل يُ  .1

 ،ِّتؿة اعمًٚمٛملم وقمزَّ وهق اٟمتٗم٤مء احل٤مضم٦م إمم اًمت٠مًمٞمػ ًم٘مقَّ  ،ف٤مرشمٗم٤مع ُم٘متْمٞمف وٓزُمِ سمِ 

 .ويٌ٘مك احلٙمؿ إذا يم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م داقمٞم٦م إمم ذًمؽ

ة ـ ديـ اهلل واعمح٤مدَّ قمَ  ٞمد واعمٙمر واًمّمدِّ قا ذم اًمٙمَ أُم٤م رؤوس اًمٜمٗم٤مق اًمذيـ سمٚمٖمُ  .2

قم٤مع وأُم٤م رِ  ،٤موٓ درمهً  اُيٕمٓمقن ديٜم٤مرً  ومال ،ايمٌػمً  ٤موًمٚمٛم١مُمٜملم ُمٌٚمٖمً  طهلل وًمرؾمقًمف 

٤مع رهم٤ٌمشمف ُمـ ُمٚمذات ؿ ٓ يتج٤موز إؿمٌَ هِ ٤مؤهؿ اًمذيـ ؿم٠من أطمدِ اعمٜم٤موم٘ملم ودمهَ 

 وم ،اًمدٟمٞم٤م
ِ
 ،هلؿ ذم اإليامن ٤مٚمقِبؿ شمرهمٞمًٌ ٗم٦م ىمُ ُيٕمٓمقن ُمـ ؾمٝمؿ اعم١مًمَّ  -واهلل أقمٚمؿ- َٝم١ُمٓء

 .ؾ واًمٕم٘مد ذم إُم٦موهذا يمٚمف يٕمقد إمم ٟمٔمر أهؾ احل ،هلؿ ُمـ قم٤مىم٦ٌم اًمٜمٗم٤مق ٤موَّتقيٗمً 

 .تكظِٝ ايػٓا٥ِ عظب ايصشع دٕٚ ايٓظش يًُعرتضني :ايكاعذ٠ ايظادط١

ـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري قمَ  ،-قم طمٜملمقزيع اًمٖمٜم٤مئؿ يَ ذم شمَ -سمًٜمده  روى اًمٌخ٤مري

ّل ٞمٜم٤م سمَ  :ىم٤مل ًِّ  ط اًمٜمٌَّ ٤م دل يَ اقمْ  :٤ملسمـ ذي اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل وم٘مَ  اهلل ضم٤مء قمٌد ،ؿي٘م

 .اهلل قلرؾُم 

ْ  نْ إِ  ُل دِ ٕمْ يَ  ـْ ُمَ وَ  !َؽ ٚمَ يْ وَ » :وم٘م٤مل ب ل أِض دقمٜمِ  :سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل قمٛمر ،ش؟!ْل دِ قمْ أَ  مَل

 فُ ٤مُمَ ٞمَ ِص وَ  ،ؿْ ِِّتِ اَل َص  عَ ُمَ  فُ شمَ اَل َص  ؿْ يمُ دُ طَم أَ  رُ ٘مِ َُيْ  ٤م٤مسمً حَ ْص أَ  فُ ًمَ  نَّ ٢مِ ومَ  فُ قمْ دَ » :طىم٤مل  ،قمٜم٘مف

ـِ اًمدِّ  ـَ ُمِ  قنَ ىمُ رِ ِٛمْ يَ  ،ؿْ ٝمِ ٤مُمِ ٞمَ ِص  عَ ُمَ  ًَّ  ُق رِ ٛمْ  يَ اَم يمَ  (1)ي  مَم إِ  رُ ٔمُ ٜمْ يَ  ؿَّ صمُ  ،(2)٦مِ ٞمَّ ُمِ اًمرَّ  ـَ ُمِ  ؿُ ٝمْ اًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـ: أي خيرضمقن ُمٜمف، ي٘م٤مل ًمٖم٦م: ُمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م يٛمرق ُمروىًم٤م، إذا اظمؽمىمٝم٤م يٛمرىمقن ُمـ اًمد( 1)

 وظمرج ُمـ اجل٤مٟم٥م أظمر ذم هقم٦م.

 اًمرُمٞم٦م: اهلدف واًمٖمرض اًمذي يرُمل إًمٞمف اًمًٝمؿ إلص٤مسمتف، صٞمًدا يم٤من أو همػمه.( 2)
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- يفِ دَ ى يَ دَ طْم إِ  ٌؾ ضُم رَ  ؿْ ٝمُ تُ يَ آَ  ،(2)مَ اًمدَّ وَ  َث رْ اًمٗمَ  َؼ ٌَ ؾَم  دْ ىمَ  ،(1)ءٌ َر  ٞمفِ ومِ  دُ قضَم  يُ اَل ومَ  فِ ٞمِّ ِْم ٟمَ 

 لمِ  طمِ غَم قمَ  قنَ ضُم رُ خَيْ  ،(3)رُ دَ رْ دَ شمَ  ٦مِ ٕمَ ْْم اًمٌَ  َؾ ثْ ُمِ  :٤مَل أو ىمَ  ،ةِ أَ رْ ي اعمَ دْ صمَ  َؾ ثْ ُمِ  -فِ ٞمْ يَ دْ صمَ  ٤مَل أو ىمَ 

 .(4)ش٤مسِ اًمٜمَّ  ـَ ُمِ  ٦مٍ ىمَ رْ ومُ 

ّل ـ ٕم٧م ُمِ ٛمِ د ؾَم ٝمَ أؿْم » :ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد  ،فٕمَ تٚمٝمؿ وأٟم٤م ُمَ ىمَ  ٤مأن قمٚمٞمًّ  ٝمدُ وأؿْم  ،ط اًمٜمٌَّ

ّل تف ٕمَ غم اًمٜمٕم٧م اًمذي ٟمَ قمَ  ضمؾِ لء سم٤مًمرَّ ضمِ  چ چ } :ف شمٕم٤مممقًمُ ومٜمزل ىمَ  :ىم٤مل ،ط اًمٜمٌَّ

 .ش(6()5)[58 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {چ ڇ ڇ

 وىمد فمٝمر 
ِ
قم اًمذيـ ؿ اًم٘مَ وهُ  ،ڤسمـ أب ـم٤مًم٥م  الوم٦م قمكماًم٘مقم ذم ظِم  َه١ُمٓء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥م ذم اًمًٝمؿ ُمـ ىمقًمف يٜمٔمر ذم ىمذذه: ىمذذ ُجع ىمذة وهل ريِم٦م اًمٓم٤مئر سمٕمد شمًقيتٝم٤م وإقمداده٤م ًمؽميمَّ ( 1)

ضمٝم٦م ذيٚمف ُمع أؿم٤ٌمهٝم٤م، حلٗمظ شمقازن اًمًٝمؿ قمٜمد اٟمٓمالىمف. صمؿ يٜمٔمر إمم ٟمّمٚمف: اًمًٝمؿ احلديدة احل٤مدة 

 اًمتل شمقوع ذم رأس قمقده.

وىمقًمف صمؿ يٜمٔمر إمم رص٤مومف، رص٤مف: ُجع رصٗم٦م وهل قمّم٦ٌم ُمـ إوشم٤مر، وي٘م٤مل هل٤م قم٘م٦ٌم شُمٚمقى 

ٜمّمؾ، وهذا اًم٘مًؿ إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜمّمؾ ومقق ُمدظمؾ أؾمٗمؾ ٟمّمؾ اًمًٝمؿ ذم قمقده، وشمِمد ًمتثٌٞم٧م اًم

 يًٛمك )ؾمٜمًخ٤م(. صمؿ يٜمٔمر ٟمْمّٞمف: ٟميض اًمًٝمؿ هق ُم٤م سملم ريِمف وٟمّمٚمف.

واعمراد ُمـ هذا اًمٌٞم٤من اًمتٗمّمٞمكم أٟمف مل يٕمٚمؼ ذم اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م اًمتل هل اًمّمٞمد رء، ٕٟمف ُمرق 

 ُمٜمٝم٤م سمنقم٦م وم٤مئ٘م٦م، أي: مل يٌؼ ومٞمٝمؿ ُمـ اإِلؾْمالم رء..

أي ؾمٌؼ اًمًٝمؿ سمنقمتف أن يٕمٚمؼ سمف رء ُمـ احلٞمقان اًمذي هق هدف اًمراُمل  ؾمٌؼ اًمٗمرث واًمدم:( 2)

 ٓ رء ُمـ ومرصمف وٓ رء ُمـ دُمف..

ُمثؾ اًمٌْمٕم٦م شمدردر: اًمٌْمٕم٦م أي ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٚمحؿ. شمدردر: أي شمؽمضمح وشمْمٓمرب يمام يؽمضمرج ( 3)

 صمدي اعمرأة.

رك ىمت٤مل اخلقارج ًمٚمت٠مًمػ وًمئال رواه اًمٌخ٤مري ك: اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ واعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿ، سم٤مب ُمـ شم( 4)

 ..6534يٜمٗمر اًمٜم٤مس قمٜمف.. ح/

 (.4175ك اعمٖم٤مزي، سم٤مب هَمزَوة اًمٓم٤مئػ، ح: ) رواه اًمٌخ٤مري،( 5)

 (.269ـ  2/268ش: )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»( 6)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
٤من اًمرضمؾ اًمذي يمَ  :أي ،ٝمؿٕمٔمٛمٝمؿ وىمتؾ آيتَ ؾ ُمُ واؾمت٠مَص  ،رضمقا قمٚمٞمف وىم٤مشمٚمٝمؿظَم 

صػ اًمذي تغم وضمدوا أٟمف قمغم اًمقَ ٤م سمحثقا قمٜمف ذم اًم٘مَ وعم ،ٚمٞمٝمؿقمَ  دلُّ اًمٕمالُم٦م اًمتل شمَ 

 ،هلل ا ؿمٙمرً يمؼمَّ  ڤسمـ أب ـم٤مًم٥م  وعم٤م رآه قمكم ،طؾمقل اًمرَّ  ضم٤مء ذم يمالمِ 

 :وإًمٞمٙمؿ شمّمقير اعمقىمػ ،ذم طمديثف طسم٠مهنؿ اًمذيـ وصٗمٝمؿ اًمرؾمقل  اوهورً 
ّل ٤مر قمٜمدُم٤م ؾَم  ٦م زقمامء ُمٙمَّ  ـُمِ  ٤من ُمٕمف قمددٌ ٜملم يمَ قم طُم ٘مٞمػ يَ ازن وصمَ قَ ٤مل هَ ًم٘متَ  ط اًمٜمٌَّ

ٝمؿ مل وسمٕمُْم  ،٤موٕمٞمٗمً  ٤مإيامٟمً  ؾْمالمٝمؿ ىمد آُمـ سم٤مإلِ ٕمُْم ويم٤من سمَ  ،قمامء اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦موزُ 

 اددً ك قمَ أقمٓمَ  ،٤مئؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦مٜمَ ف وفمٗمر ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٖمَ ائِ قمغم أقمدَ  ط ٟمٍم اهلل ٟمٌٞمف امَّ ومٚمَ  ،ي١مُمـ سمٕمد

 .ؾْمالمت٠مًمٗمٝمؿ سمذًمؽ ًمإلِ ٦م قمٓم٤مي٤م يمٌػمة يَ ٞمَّ ٕمض اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمِ ُمـ وضمقه سمَ 

ّل ٓم٤مهؿ أقمْ  اقمددً  إؾمح٤مقىمد ذيمر اسمـ و  :يمر ُمـ أذاف ىمريشـ ذَ ومٛمٛمَّ  ،ط اًمٜمٌَّ

ـ أقمٓمك ُمـ زقمامء وِمَّ  ،٦مٞمَّ سمـ أُمَ  ٗمقانوَص  ،سمـ قمٛمرو ٝمٞمؾوؾُم  ،سمـ طمرب أسم٤م ؾمٗمٞم٤من

 ،ل متٞمؿسمٜمِ  سمـ طم٤مسمس زقمٞمؿ وإىمرع ،زارةسمـ طمّمـ زقمٞمؿ ومَ  قمٞمٞمٜم٦م :اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م

أقمٓمك يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤مئ٦م  ،٤مُجٞمٕمً  ڤسمـ ؾمٚمٞمؿ  سمـ ُمرداس زقمٞمؿ وقم٤ٌمس

 .(1)آظمريـ ٤موأقمٓمك دون ذًمؽ أٟم٤مؾًم  ،سمؾُمـ اإلِ 

يمام أظمرج  ،ومقضمدوا ذم أٟمٗمًٝمؿ ،٤مؿمٞمئً  ڤإٟمّم٤مر  طاهلل  ؾمقلرَ  ومل يٕمطِ 

يقم  طقًمف ٤مء اهلل قمغم رؾُم عم٤م أومَ » :سمـ قم٤مصؿ ىم٤مل سمـ زيد اهلل اًمِمٞمخ٤من قمـ قمٌد

ًَّ  ،طمٜملم ومٙم٠مهنؿ  ،٤مؿمٞمئً  ڤٕٟمّم٤مر ومل يٕمط ا ،قِبؿؿ ذم اًمٜم٤مس ذم اعم١مًمٗم٦م ىمٚمُ ىم

 .شوضمدوا إذ مل يّمٌٝمؿ ُم٤م أص٤مب اًمٜم٤مس

ّل  إممَّ  سمٕم٨َم » :ىم٤مل ڤقمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري  ًَّ ٦م ومَ سمذهٞمٌَ  ط اًمٜمٌَّ لم ٛمٝم٤م سمَ ٘م

ّل ـ إمم وهق سم٤مًمٞمٛمَ  ڤ قمكمٌّ  سمٕم٨َم » :ىم٤مل ڤوقمٜمف أيْم٤م ،شأرسمٕم٦م  ط اًمٜمٌَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.179ـ  4/178) ش:ؾمػمة اسمـ هِم٤مم»( 1)
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 ،سمٜمل َم٤مؿمع صمؿ أطمد ،سمـ طم٤مسمس احلٜمٔمكم ٛمٝم٤م سملم إىمرعًَّ ذم شمرسمتٝم٤م وم٘مَ  (1)سمذهٞم٦ٌم

 ،بسمٜمل يمال دأطَم  صمؿَّ  ،سمـ قمالصم٦م اًمٕم٤مُمري وسملم قمٚم٘مٛم٦م ،سمـ سمدر اًمٗمزاري وسملم قمٞمٞمٜم٦م

يٕمٓمٞمف  :٤مًمقأم٧م ىمريش وإٟمّم٤مر وم٘مَ ومتٖمٞمَّ  ..سمٜمل ٟمٌٝم٤من صمؿ أطمد ،وسملم زيد اخلٞمؾ اًمٓم٤مئل

 ،ٟم٤مشمئ اجلٌلم ،ٞمٜملموم٠مىمٌؾ رضمؾ هم٤مئر اًمٕمَ  ،شؿْ ٝمُ ٗمُ ًمَّ ٠مَ شمَ  أَ اَم ٟمَّ إِ » :ىم٤مل .جد ويدقمٜم٤مصٜم٤مديد أهؾ ٟمَ 

 ٌّل اًمٜمَّ وم٘م٤مل  .اشمؼ اهلل ،دي٤م حمٛمَ  :وم٘م٤مل ،حمٚمقق اًمرأس ،تلمٜمَ ُمنمف اًمقضْم  ،حٞم٦ميم٨م اًمٚمِّ 

وم٠ًمل رضمؾ  ،شقيِن ٜمُ ٠مُمَ  شمَ َٓ وَ  ضِ رْ إَ  ؾِ هْ  أَ غَم ل قمَ ٜمِ ٜمُ ٠مُمَ ٞمَ ومَ  ،٧ُم ٞمْ َّم ا قمَ ذَ إِ  اهللَ  ٞمعُ ٓمِ يُ  ـْ ٛمَ ومَ » :ط

ّل ف ٕمَ ومٛمٜمَ  ،ڤسمـ اًمقًمٞمد  أراه ظم٤مًمد ،فتٚمَ ُمـ اًم٘مقم ىمَ   .ط اًمٜمٌَّ

ّل ومٚمام ومم ىم٤مل   زُ ٤موِ  جُيَ َٓ  نَ آَ رْ اًم٘مُ  ونَ ءُ رَ ٘مْ ٤م يَ ُمً قْ ا ىمَ ذَ هَ  (2)ئِ ِْم ئْ َو  ـْ ُمِ  نَّ إِ » :ط اًمٜمٌَّ

ًَّ  وَق رُ ُمُ  ؾْمالماإلِ  ـَ ُمِ  قنَ ىمُ رِ ٛمْ يَ  ،ؿْ هُ رَ ٤مضمِ ٜمَ طَم   ؾْمالماإلِ  َؾ هْ أَ  قنَ ٚمُ تُ ٘مْ يَ  ،٦مِ ٞمَّ ُمِ اًمرَّ  ـَ ُمِ  ؿِ ٝمْ اًم

ُ  ؿْ ٝمُ تُ يمْ رَ دْ أَ  ـْ ئِ ًمَ  ،٤منِ صمَ وْ إَ  َؾ هْ أَ  قنَ قمُ دَ يَ وَ   .ش(3)ش٤مدٍ قمَ  َؾ تْ ىمَ  ؿْ ٝمُ ٜمَّ ٚمَ تِّ ىمَ َٕ

ِمك أن ف خَي ٤مذ ُم٤م جي٤مزُيؿ سمف! ُمـ أٟمَّ َّتِّ ٛمٜمٕمف ُمـ ايمر ُم٤م يَ هٜم٤م ذَ  طاهلل  ومرؾمقل

 ن سم٘مل ًمٞم٘متٚمٜمٝمؿ ىمتَؾ أٟمف إِ  طوذيمر  ،أصح٤مسمف ي٘متُؾ  ط ا٤مس أن حمٛمدً يتحدث اًمٜمَّ 

ٛمف رصد ًمٙمؾ طم٤مل طمٙمْ وشمَ  ،شمراقمل اعمّم٤مًمح وإطمقاَل  طومٝمذه ؾمٞم٤مؾمتف  ،قم٤مد

 .ًمٚمح٤مل واعمّمٚمح٦م ٤مح أن ُمـ ؿم٠مٟمف اًمتٖمػم واًمتٌديؾ شمٌٕمً وم٤محلٙمؿ هٜم٤م واِو  ،تفوطمٙمٛمَ 

ٙمقن ظم٤موٕم٦م شمَ  تف جي٥م أٓؾمٞم٤مؾم٦م شمقزيع اعم٤مل وىمًٛمَ   أنَّ لمَّ د هذا اًمٕمرض يتٌوسمٕم

ًَ  قاء ُمـ يٕمؽموقنَ ٕهْ  ًمؽ إمم ُمّم٤مًمح شمراقمك ذَ  دُّ ام ُمروإٟمَّ  ،ٌؼ ُمـ يتٙمٚمٛمقنأو ًم

يمٞمػ يٕمؽمض ُمثؾ هذا  ٤مقمجًٌ  وي٤م ،وأهداف شمردمك ُمع شمقظمل اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/616) إصمػم: ، ٓسمـشاًمٜمٝم٤مي٦م»هل شمّمٖمػم ذه٥م، وىمٞمؾ: شمّمٖمػم ذه٦ٌم قمغم ٟمٞم٦م اًم٘مٓمٕم٦م ُمٜمٝم٤م. ( 1)

 (.2/66) ، ٓسمـ إصمػم:شاًمٜمٝم٤مي٦م»يريد أٟمف خيرج ُمـ قم٘مٌف وٟمًٚمف. ( 2)

[، 4]ؾمقرة اعمٕم٤مرج:  {ې ې ې ې}اًمٌخ٤مري، ك اًمتقطمٞمد، ب/ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ( 3)

 (.2448(، وُمًٚمؿ سمٜمحقه، ك اًمزيم٤مة، ح: )7432ح: )
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ّل قمغم ىمًٛم٦م  د سم٤مًمقطمل ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقٟمف ُمًدَّ  ،وهق قمدل يمٚمف وسمٌٍم وسمّمػمة ط اًمٜمٌَّ

 .صٚمقات رب وؾمالُمف قمٚمٞمف

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

ٕمؽمولم أو اء اعمُ ٦م ٕهقَ ٕمَ ؾمٞم٤مؾم٦م شمقزيع اعم٤مل جي٥م أٓ شمٙمقن ظم٤مِو  .1

ف ُمع شمقظمل وأهٚمَ  ؾْمالمدم اإلِ إمم ُمّم٤مًمح شمراقمك ََّت  ذًمَؽ  دَّ ام ُمروإٟمَّ  ،يلمآٟمتٝم٤مزِ 

 .اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف

ّل زات زة ُمـ ُمٕمجِ جِ ُمٕمْ  ذم ىمّم٦م ذي اخلقيٍمة .2  .وصدق ٟمٌقشمف ط اًمٜمٌَّ

ّل ُمراقم٤مة  .3  ط ايتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً  ٦م أٓاًمٕم٤مُمَّ  ؾْمالم٦م اإلِ حَ عمّمٚمَ  ط اًمٜمٌَّ

 .ي٘متؾ أصح٤مسمف

 .عذّ قبٍٛ إطٗاَات املٓافكني يف املصاسٜع ارتري١ٜ :ايكاعذ٠ ايظابع١

ُيٕملم ومٞمف اًم٘مقُي  ،لم أومرادهاعمجتٛمع اعمًٚمؿ َمتٛمع ُمٌٜمل قمغم اًمتآظمل واًمتآزر سمَ 

 ملَ  -ر٘مٞم٘م٦م إُمْ ذم طَم -روة اًمٖمٜمك صمَ  وسم٤مًمت٤مزم وم٢منَّ  ،٘مػماًمٗمَ  اًمْمٕمٞمَػ ويقاد ومٞمف اًمٖمٜمُل 

 -رٗمس وـمٞم٥م ظم٤مـمِ سمرو٤م ٟمَ -ٜمٝم٤م ُمِ  ه سمؾ أصٌح عمجتٛمٕمف ٟمّمٞم٥ٌم ًمف وطمدَ  ٤مشمٕمد ُمٚمٙمً 

ويّمؾ سمف  ،ٝم٤مد إظمقاٟمف اعمًٚمٛملم أيٜمام يم٤مٟمقاويدقمؿ ضمِ  ،ٝمق ُيٜمٗمؼ ذم ؾمٌؾ اخلػم اعمتٕمددةومَ 

 .مم ذوي اًمٗم٘مر واًمٕمقز واحل٤مضم٦مإ

 ذا اًمٕمٛمؾ ومٞمف ٟمٗمْ هَ  وًمئـ يم٤منَ 
ِ
ويمذا ًمٚمٛمنموقم٤مت  ،حت٤مضملمواعمُ  ع قمٔمٞمؿ ًمٚمٗم٘مراء

 اوإؿمٕم٤مرً  ،٤ملًمٚمٖمٜمل وص٤مطم٥م اعمَ  اإؾمٕم٤مدً  ٤مأيًْم  ومٞمفِ  إٓ أنَّ  ،٦م ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿاخلػميَّ 

ًمف قمغم  ب اهللِصمقا ا٤مزم وم٢مٟمف ي٘مػ ُمٜمتٔمرً وسم٤مًمتَّ  ،ًمف سم٠مٟمف ضمزء ٓ يتجزأ قمـ َمتٛمٕمف وأُمتف

ٕم٤مدة وهٜم٤مء ذم ؾَم  -ؽًمِ ٦م ًمذَ ٟمتٞمجَ - ومٞمٕمٞمُش  ،أقمامًمف اًمتل ىمّمد ِب٤م وضمٝمف وٟمٗمع ِب٤م قم٤ٌمده

ۈئ ېئ } :ا ىمقًمف شمٕم٤مممُمًتِمٕمرً  ،قُمفٕمٛمؼ آٟمتامء إمم ىمَ ف اًمذي أؿمٕمره سمِ سمامًمِ 

ّل وىمقل  ،[77 :اًم٘مّمصؾمقرة ] {ېئ ېئ ٤م ٝمَ ٚمِ هْ أَ  ـْ قمَ  ُئ ٗمِ ٓمْ تُ ًمَ  ٦مَ ىمَ دَ اًمّمَّ  نَّ إِ » :ط اًمٜمٌَّ
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 .(1)شفِ تِ ىمَ دَ َص  ؾِّ  فمِ ذِم  ٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ  مَ قْ يَ  ـُ ُمِ ١مْ اعمُ  ؾُّ ٔمِ تَ ًْ  يَ اَم ٟمَّ إِ وِ  ،قرِ ٌُ اًم٘مُ  رَّ طَم 

ٙمقن ُمـ أهؾ اًمٕمقن أن يَ  -ػمة٤مٓت يمثِ ذم طَم -ك ٛمٜمَّ  ري٥م أن اعمٜم٤مومؼ يتَ وٓ

ويٓمرق  ،ر اؾمٛمف اعمج٤مًمسدَّ وأن يتَّم  ،جتٛمعذل واإلٟمٗم٤مق ذم اعمُ جدة واًمٌَ واًمٜمَّ 

 وم٢منَّ  ،ؾ اعم١مُمٜملم وأظمٞم٤مرهؿواقمت٤ٌمره ُمـ أوم٤مِو  ،سمٛمدطمف واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ٤مإؾمامع ُم٘مؽمٟمً 

ُـّ وؾم ،ف اًمذي ٟم٤مومؼ ٕضمٚمفًمؽ ؾمٞمخدم هدومَ ذَ  ـ دره قمَ َص  ٞمٛمٕمـ ذم إظمٗم٤مء ُم٤م يٙم

ذل اعم٤مل وإٟمٗم٤مىمف ذم ُمـ سمَ -ٜمد رهمٌتف ذم حت٘مٞمؼ ُمراده ًمٙمـ اعمٜم٤مومؼ يّمٓمدم قمِ  ،اًمٜم٤مس

 :سمِمٞمئلم مه٤م -ٌٞمؾ اخلػمؾَم 
٤م ٤مل ِمَّ اعمَ  ومٓمٛمع اًمدٟمٞم٤م وطم٥مُّ  ،{ڑ} :الن ذم ٟمٗمًف٠مصِّ اًمٌخؾ واًمِمح اعمتَ  .1

 .يٜم٤مزقمف ذم قمدم اًمٌذل واًمٜمٗم٘م٦م

٤م يٕمٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم عمَ  ٕمدم ىمٌقل ٟمٗم٘م٤مِّتؿ قمٜمدَ سمِ  رآين اًم٘م٤مـمع اًمذي خيؼمُ اًم٘مُ  اًمٜمصُّ  .2

تٝمؿ اًمداومٕم٦م هلؿ وؾمقء ٟمٞمَّ  ،٘مّمدهؿُمَ  وخل٨ٌِم  طؾمٌح٤مٟمف ُمـ يمٗمرهؿ سمف وسمرؾمقًمف 

 .قمغم اإلٟمٗم٤مق واًمٕمٓم٤مء

ك ذم هذا اعمج٤مل اًمذي د ُأحلؼ سم٤مًمٙم٤مومريـ طمتَّ ف ىمَ ر اعمٜم٤مومؼ سم٠مٟمَّ ٕمُ ُمـ أضمؾ ذًمؽ ؾمٞمِْم 

ڄ } :ومٙمام أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل قمـ اًمٙم٤مومريـ ،ؾْمالماًمٗم٤مئدة ٕهؾ اإلِ  ؾ ُمٜمفُّم حَت 

ؿ أقمامهلَ  وم٠مسمٓمَؾ  ،[23 :اًمٗمرىم٤منؾمقرة ] {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ٛمٚمف وٟمٗم٘متف ٤من احل٤مل ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ طمٞم٨م قمدم ىمٌقل قمَ ومٙمذًمؽ يمَ  ،وضمٕمٚمٝم٤م ه٤ٌمءً 

 ے  } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،قومر ذط اإلظمالص ومٞمٝم٤مًمٕمدم شم :٦م قمٚمٞمٝم٤مثقسمَ وطمرُم٤مٟمف إضمر واعمَ 

﮽ ﮾  ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

﮿ ﯀ ﯁           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. اٟمٔمر ڤسمـ قم٤مُمر  قم٘م٦ٌم (، قمـ788( )17/286ش: )اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ( 1)

 (.3484ش: )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»
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ؼ  أٟمٗمَ ٝماَم ومٛمَ  ،[54-53 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {      

ومٝمق  ،٤مٜمٝم٤م قمٜمد اهلل ؿمٞمئً وًمـ يًتٗمٞمد ُمِ  ،ف ُمردودة قمٚمٞمفتُ ٘مَ ومٜمٗم ٤مأو ُمٙمرهً  ٤مٜم٤مومؼ ـم٤مئٕمً اعمُ 

ًِ ُمِ  يمام أٟمف ًمـ يًتٗمٞمدَ  ،ٛمؾ همػم ص٤مًمحقمَ  ف ويم٥ًم رو٤م ٜمٝم٤م قمٜمد اعمًٚمٛملم ذم إسمراز ٟمٗم

وىمد ضم٤مء ذم  ،ؿ ويٗمْمح ٟمٗم٤مىمفٝمُ ويٙمِمػ دواظمٚمَ  ،ٕن اهلل ؾمُٞمٔمٝمر أُمره :٤مساًمٜمَّ 

 .(1)ش٤مًٌ ٞمِّ  ـمَ َّٓ إِ  ُؾ ٌَ ٘مْ  يَ َٓ  ٥ٌم ٞمِّ ـمَ  اهللَ نَّ إِ » :احلدي٨م اًمّمحٞمح

رسم٦م ورومض ِم٤م ُيِمٕمره سم٤مًمٖمُ  ،ردودة قمٚمٞمف٤ًممه٦م ي٘مدُمقه٤م ومٝمل ُمَ ُمُ  ؾَّ يمُ  وسمذًمؽ وم٢منَّ 

 .٤مرقم٦م اًمٓمريؼ٦م ظمٌٞمث٦م ُمٜمٌقذة قمغم ىمَ واقمت٤ٌمره ٟمٌتَ  ،اعمجتٛمع ًمف

 ،ٜم٤مق قمٚمٞمٝمؿؼ اخلِ ُيْمٞمِّ  ،ٜمٝم٩م اًم٘مرآينهذا اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم اًمذي ضم٤مء سمف اعمَ 

 ،ًف قمـ طم٤مًمف وُمآًمفؿ ُيراضمع طم٤ًمسم٤مشمف ويت٤ًمءل ُمع ٟمٗمْ ٚم٥م ُمٜمٝموجيٕمؾ يمؾ ذي سم٘مٞم٦م ىمَ 

 ًٌ  .٤م إمم ظم٤مًم٘مف وسم٤مرئفِم٤م يرضمك ُمٕمف أن يٕمقد شم٤مئ

ف ُمـ أؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمٜمٝمجف ذم ًُ إيمؼم اًمذي ٟمٚمٛمِ  وهذا هق اعم٘مّمقدُ 

ـ سم٘مل ذم ىمٚمٌف سمّمٞمص ُمَ  ف اًمزضمر واًمققمظ اًمذي يدومع يمؾَّ إٟمَّ  ،اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم

 .(2)واًمٕمدول قمـ هذا اعمًٚمؽ اخلٌٞم٨م ،ُمراضمٕم٦م اًمٜمٗمس ُمـ اإليامن إمم

وذم يمال  ،٘مقسم٦مومخقف اًمٕمُ  ٤موإن أٟمٗمؼ يمرهً  ،٦مواعمٜم٤مومؼ إن أٟمٗمؼ ـمقاقمٞم٦م ومت٘مٞم

 .(3)ُمـ أُمر اًمديـ طاهلل  ٤م ضم٤مء سمف رؾمقلِمَّ  قمغم ؿمؽٍّ  ُم٤م دامَ  ،لم ًمـ ُي٘مٌؾ ُمٜمفاحل٤مًم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 65أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب ىمٌقل اًمّمدىم٦م ُمـ اًمٙم٥ًم اًمٓمٞم٥م، طمدي٨م رىمؿ: )( 1)

(، وأظمرضمف 2989وأظمرضمف اًمؽمُمذي، يمت٤مب اًمتٗمًػم، سم٤مب وُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة، طمدي٨م رىمؿ: )

٤مب اًمرىم٤مق، سم٤مب ذم أيمؾ اًمٓمٞم٥م، ، يمتشؾمٜمٜمف»(، وأظمرضمف اًمدارُمل ذم 2/328ش )اعمًٜمد»أمحد ذم 

 (.2717طمدي٨م رىمؿ: )

ي شدراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م»هذه اًم٘م٤مقمدة اؾمتٗمدِّت٤م ُمـ رؾم٤مًم٦م ( 2) ، د/قم٤مدل اًمِمدِّ

 (.342ـ  341ُمـ: )

 (.11/415ش: )شمٗمًػم اعمٜم٤مر»( 3)
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 .؟وهؾ اعمٜم٤مومؼ ٓ شم٘مٌؾ ُمٜمف ٟمٗم٘م٦م سم٢مـمالق

٘مت٣م ُمُ  ٕنَ  :رة واعمٕمتؼمةإمم اعمّمٚمح٦م اعم٘مدَّ  ذًمَؽ  دَّ أن ُمر -واهلل أقمٚمؿ- اًمٔم٤مهرُ 

ٝمؿ ٘مٌؾ ٟمٗم٘م٤مِّتؿ وشم١مظمذ ُمٜمْ ٠من ُمع اعمًٚمٛملم أن شمُ إضمراء أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ يمام اًمِمَّ 

 .(1)إٓ أن ُيقضمد ُم٤مٟمع ظم٤مص ذم ؿم٠من سمٕمْمٝمؿ ،ؿزيم٤مُِّت 

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ }

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         

-53 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] { ڭ        

ٜم٤موم٘ملم ذم ؿم٠من ٞمػ يٖمٞمٔمقن اعمُ ؾ ُم١مُمـ يمَ ويمُ  طؿ اهلل رؾمقًمف ذه أي٦م ُيٕمٚمِّ ذم هَ  ،[54

هل٤م يمام يٌذهل٤م ًمًؽم ٟمٗم٘م٤مِّتؿ سمٌذ ،يـ يم٤مرهلمل يٜمٗم٘مقهن٤م ُمْمٓمرِّ ٞم٦م اًمتِ ؾْمالُمٗم٘م٤مت اإلِ اًمٜمَّ 

 :أهؾ اإليامن وهل ىمًامن
 :ٞم٦مؾْمالُمًٚمٓم٤من اًمدوًم٦م اإلِ اضم٦ٌم اًمتل شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ سمِ اًمٜمٗم٘م٤مت اًمقَ  :لاًم٘مًؿ إوَّ 

 .ذ ُمٜمٝمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اإليمراهيم٤مة وهذه يٌذًمقهن٤م أو شم١مظَم يم٤مًمزَّ 

ل اعم١مُمٜمقن ٤م ـم٤مئٕملم يمام يٌذُ ٌذًمقهَن ٤مت همػم اًمقاضم٦ٌم اًمتل يَ ٘مَ اًمٜمٗمَ  :اًم٘مًؿ اًمث٤مين

سمؾ يٌذًمقهن٤م  ،تًٌلم قمٜمد اهلل أضمرهؿ قمٚمٞمٝم٤محُم  ٤موًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٌذًمقهن٤م إيامٟمً  ،اًمّم٤مدىمقن

ٕمقٟم٤مت يم٤معمَ  ،أو ُج٤مقم٦م اعم١مُمٜملم طًمٞمح٘م٘مقا سمٌذهل٤م ُمّم٤مًمح هلؿ قمٜمد اًمرؾمقل شم٘مٞم٦م وَ 

ويم٤مًمّمدىم٤مت اًمتل ُيٜمدب اعمًٚمٛمقن ًمٌذهل٤م ُمـ  ،اهلل ُمقهن٤م ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾِ اًمتل ي٘مدِّ 

 .اًمٕم٤مُم٦م أضمؾ اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم أو اعمّم٤مًمح

شمٙمقن  ،٤مئٕملم أو ُمٙمرهلمقال ـمَ ـ أُمْ وإهم٤مفم٦م اعمٜم٤موم٘ملم سمِم٠من ُم٤م يٜمٗم٘مقن ُمِ 

 ،صمؿ ٓ شمٙمقن هل٤م صمٛمرة قمٜمد اهلل ،ٝمؿإؾِْمالُمسم٢مقمالُمٝمؿ أهن٤م شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ سمح٥ًم فم٤مهر 

 .وٓ ُيثٞمٌٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،ٕن اهلل ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م ُمٜمٝمؿ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/415ش: )شمٗمًػم اعمٜم٤مر»( 1)
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ـ ومٛمَ  ،قماملح ًمألقطمٞمد هق اعمّمحِّ اًمتَّ  إنَّ » :$اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾْمالمىم٤مل ؿمٞمخ اإلِ 

ٗم٤مق واًمٙمٗمر اًمٜمِّ  وُمـ يم٤من ُمـ أهؾِ  ،ٌٚم٧م٧م أقمامًمف وىمُ قطمٞمد صحَّ يم٤من ُمـ أهؾ اًمتَّ 

٤ميص وم٤مًمٕمَ  ،٤مٜمف وًمق يم٤من قم٤مصٞمً ٌؾ ُمِ د أظمٚمص قمٛمٚمف ىمُ وم٠مي ُمقطمِّ  ،تدَّ ٓمٚم٧م أقمامًمف ورُ سمَ 

 ،٤ميصه سمٕمض اعمٕمَ وًمق يم٤من قمٜمدَ  ،يم٤مشمؽ صحٞمح٦مأو زَ  ،الشمؽ صحٞمح٦مَص  :ٟم٘مقل ًمف

 ،ٚمؼ اًمٚمحٞم٦مأو طَم  ،ب اخلٛمر أو اًمدظم٤منأو ُذ  ،٦م اًمرطمؿيـ أو ىمٓمٞمٕمدَ يمٕم٘مقق اًمقاًمِ 

 .اع ُمـ ىمٌقل قم٤ٌمداشمف إذا يم٤من ُمقطمدً ومٝمذه اعمٕم٤ميص ٓ متٜمَ 

ومال  ،سم٤مهللِ سمؾ أذكَ  ،ف ًمٞمس قمٜمده شمقطمٞمدٕٟمَّ  ؛٘مٌؾ ُمٜمف أي قمٛمؾًمٙمـ اًمٙم٤مومر ٓ يُ 

ٌٓمؾ ًمألقمامل يمٚمٝم٤م هق واعمُ  ،ل يمٚمٝم٤م هق اًمتقطمٞمدٕن اعمّمحح ًمألقماَم  ؛شم٘مٌؾ قم٤ٌمداشمف

 :ٌقل اًمّمالة واًمزيم٤مة وم٘م٤ملم ىمَ ؾم٥ٌم قمدَ  ۴وهلذا سملم اهلل  ،اًمنمك واًمٙمٗمر
      } ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ؾمقرة ] {﮽

ّمػ ١مُمـ ُمـ أن يتَّ ًمٚمٛمُ  ذيرٌ وذم هذا حَت  ،ٌٓمؾ ٕقمامهلؿذا هق اعم٤مٟمع اعمُ ومٝمَ  ،[54 :اًمتقسم٦م

 ،واإلٟمٗم٤مق ُمع اإليمراه وصػ ٟمٗم٤مق ،٤من اًمّمالة قمـ يمًؾوم٢من إشمٞمَ  ،ّمٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملمسمِ 

سمخالف  ،٤مُمتؼمُمً  ٤مٓ يم٤مرهً  ،١مُمـ يٜمٗمؼ ُمع اًمٜمِم٤مط واًمٓمقاقمٞم٦م واٟمنماح اًمّمدرواعمُ 

 .(1)شٕٟمف ًمٞمس قمٜمده إيامن ؛اعمٜم٤مومؼ

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 .قملم ُمـ اعم١مُمٜملم ذم اًمّمدىم٤متواًمٌخؾ وعمز اعمٓمقِّ  حُّ ذم اعمٜم٤موم٘ملم اًمِمُّ  إصُؾ  .1

٤ًمد ٕن اهلل يٕمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف ومَ  :ؿ أٟمٗم٘مقا٤مت اعمٜم٤موم٘ملم إن هُ ٗم٘مقمدم ىمٌقل ٟمَ  .2

 .وُٓمثقسم٦م اومٚمـ يًتٗمٞمدوا ُمٜمٝم٤م قمٜمد اهلل أضمرً  ،ـمقيتٝمؿ وظم٨ٌم هيرِّتؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.78اهلل اًمٖمٜمٞمامن: صـ ) ًمٚمِمٞمخ قمٌد إِلؾْمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،، ًمِمٞمخ اشذح يمت٤مب اإليامن إوؾمط»( 1)
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ٗمًف ويّمٚمح ٕمؾ سمٕمْمٝمؿ يراضمع ٟمَ هذا اًمتٕم٤مُمؾ احل٤مزم ُمع اعمٜم٤موم٘ملم جَي  ًمٕمؾَّ  .3

 .تف ويٜمزع قمام هق ومٞمفطم٤مًمف وٟمٞمَّ 

 .ومخقف اًمٕم٘مقسم٦م ٤موإن أٟمٗمؼ يمرهً  ،اقمٞم٦م ومت٘مٞم٦مؼ ـمقف إن أٟمٗمَ ٤مومؼ ُمٕمٚمقم أٟمَّ اعمٜمَ  .4

٤مء اجلقاب ذم هذه اًم٘م٤مقمدة سمام يٖمٜمل ضَم  ؟٤مهؾ اعمٜم٤مومؼ ٓ شم٘مٌؾ ُمٜمف ٟمٗم٘م٦م ُمٓمٚم٘مً  .5

 .قمـ شمٙمراره

 ...املٓافل ٜشخ ٜٚٛسخ إال :ايكاعذ٠ ايجا١َٓ
ڦ ڦ } :اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ىم٤مًمقا» :$اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾْمالمي٘مقل ؿمٞمخ اإلِ 

٘مرةؾمقرة ] {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ قن ُمع يّمٚمُّ  ،٤مهر ُم١مُمٜمقنؿ ذم اًمٔمَّ هُ  ،[8 :اًٌم

 .ًٚمٛمقن يٜم٤ميمحقهنؿ ويقارصمقهنؿواعمُ  ،ويٖمزون ،قنوُيجُّ  ،قنقُمُ ويُّم  ،اًمٜم٤مس

ّل ٙمؿ ومل َُي  ،طاهلل  ؾمقلد رَ ٜم٤موم٘مقن قمغم قمٝمْ يمام يم٤من اعمُ  ٜم٤موم٘ملم سمحٙمؿ ذم اعمُ  ط اًمٜمٌَّ

٤م ُم٤مت ؾ عمَّ سمَ  ،ُمقارصمتٝمؿ وٓ ٟمحق ذًمؽ ٜم٤ميمحتٝمؿ وٓٓ ذم ُمُ  ،ٔمٝمريـ ًمٚمٙمٗمراًمٙمٗم٤مر اعمُ 

اهلل وهق  ف اسمٜمف قمٌدصمَ رِ وَ  -أؿمٝمر اًمٜم٤مس سم٤مًمٜمٗم٤مقق ُمـ وهُ - سمـ ؾمٚمقل سمـ أب اهلل قمٌد

وإذا  ،٤مئر ُمـ يم٤من يٛمقت ُمٜمٝمؿ يرصمف ورصمتف اعم١مُمٜمقنويمذًمؽ ؾَم  ،ُمـ ظمٞم٤مر اعم١مُمٜملم

 .ُم٤مت ٕطمدهؿ وارث وّرصمقه اعمًٚمٛملم

 ؟هؾ يرث ويقرث ،ي يٙمتؿ زٟمدىمتفاًمذِ  (1)ديؼٜم٤مومؼ اًمزٟموىمد شمٜم٤مزع اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمُ 
يمام يم٤من  ،قرث وإن قمٚمؿ ذم اًم٤ٌمـمـ أٟمف ُمٜم٤مومؼويُ  واًمّمحٞمح أٟمف يرُث  ،قمغم ىمقًملم

ّل قمغم قمٝمد  ڤاًمّمح٤مسم٦م  ٓ  ،قآة اًمٔم٤مهرةاعمػماث ُمٌٜم٤مه قمغم اعمُ  ٕنَّ  :ط اًمٜمٌَّ

 .وم٢مٟمف ًمق قمٚمؼ سمذًمؽ مل متٙمـ ُمٕمرومتف ،قمغم اعمح٦ٌم اًمتل ذم اًم٘مٚمقِب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمٗم٘مٝم٤مء: هق اعمٜم٤مومؼ اًمذي يم٤من قمغم قمٝمد اًمٜمٌَّّل ( 1)
ِ
. وهق طواعم٘مّمقد هٜم٤م أن اًمزٟمديؼ ذم قمرف َه١ُمٓء

أن ئمٝمر اإِلؾْمالم ويٌٓمـ همػمه، ؾمقاء أسمٓمـ ديٜم٤ًم ُمـ إدي٤من ـ يمديـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أو همػمهؿ 

 ٤مطمًدا ًمٚمّم٤مٟمع، واعمٕم٤مد، وإقمامل اًمّم٤محل٦م.أو يم٤من ُمٕمٓماًل ضم
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٤م أفمٝمره ُمـ وهق ُمَ  ،٦م أو ُمٜمتنمة قمٚمؼ احلٙمؿ سمٛمٔمٜمتٝم٤مٗمٞمَّ ٦م إذا يم٤مٟم٧م ظَم ٙمٛمواحلِ 

 .(1)شؿَ ٚمِ ًْ اعمُ  رُ ٤مومِ  اًمٙمَ َٓ وَ  رَ ٤مومِ اًمٙمَ  ؿُ ٚمِ ًْ اعمُ  ُث رِ  يَ َٓ » :ط اًمٜمٌَّّل وم٘مقل  ،ُمقآة اعمًٚمٛملم

ك اًمزٟمديؼ ذم وهذا يًٛمَّ  .٤مطمد اعمٕمٓمؾهق اجلَ  :ٟمديؼزِّ اًم :ـ اًمٜم٤مس ُمـ ي٘مقلوُمِ 

َـّ  ،وٟم٘مٚم٦م ُم٘م٤مٓت اًمٜم٤مس ،الم واًمٕم٤مُم٦ماصٓمالح يمثػم ُمـ أهؾ اًمٙمَ  اًمزٟمديؼ اًمذي  وًمٙم

ٛمٞمٞمز سملم اًمٙم٤مومر وهمػم ٘مّمقدهؿ هق اًمتَّ ُمَ  ٕنَّ  ؛هق إول :٘مٝم٤مء ذم طمٙمٛمفؿ اًمٗمُ شمٙمٚمَّ 

ٙمؿ يِمؽمك ومٞمف ُجٞمع وهذا احلُ  ،هٝمر ذًمؽ أو أهوُمـ أفمْ  ،رشمد وهمػم اعمرشمدواعمُ  ،اًمٙم٤مومر

وم٢من اهلل أظمؼم سمزي٤مدة  ،ةدَّ ؿ ذم اًمٙمٗمر واًمرِّ وإن شمٗم٤موشم٧م درضم٤مُِّت  ،٤مر واعمرشمديـأٟمقاع اًمٙمٗمَّ 

ؾمقرة ] {ٻپ ٱ ٻ ٻ ٻ} :سم٘مقًمف ،اًمٙمٗمر يمام أظمؼم سمزي٤مدة اإليامن

يمام أظمؼم سمزي٤مدة  ،٤ٌمئرأو ُمرشمٙمٌل اًمٙم ،الة وهمػمه٤م ُمـ إريم٤منوشم٤مرك اًمّمَّ  ،[37 :اًمتقسم٦م

ظمرة سم٘مقًمفٗمَّ اًمٙمُ  قمذاب سمٕمضِ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ } :٤مر قمغم سمٕمض ذم ٔا

 .[88 :اًمٜمحؾؾمقرة ] {پ پ پ پ ڀ

شمٙمٚمؿ ذم ُم٤ًمئؾ  يمثػًما ِمـ وم٢منَّ  .وم٢مٟمف ُمٝمؿ ذم هذا اًم٤ٌمب ،ومٝمذا أصؾ يٜمٌٖمل ُمٕمرومتف

زوا سملم احلٙمؿ ٞمِّ ومل يٛمَ  ، يٚمحٔمقا هذا اًم٤ٌمبملَ  -اءقَ ػم أهؾ إهْ ٗمِ ًمتٙمْ -اإليامن واًمٙمٗمر 

واإلُج٤مع  ،٤مًمٜمّمقص اعمتقاشمرةسمِ  اًمٗمرق سملم هذا وهذا صم٤مسم٧ٌم  ُمع أنَّ  ،اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ

قمٚمؿ أن يمثػًما  ،ر هذاـ شمدسمَّ وُمَ  ،ؾْمالمسمؾ هق ُمٕمٚمقم سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلِ  ،اعمٕمٚمقم

ًّٓ ُمـ أهؾ إهقاء واًمٌدع ىمد يٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم خمٓمًئ٤م ضم٤مهاًل   قمـ سمٕمض ُم٤م ضم٤مء سمف  و٤م

 .(2)شوىمد يٙمقن ُمٜم٤مومً٘م٤م زٟمديً٘م٤م ئمٝمر ظمالف ُم٤م يٌٓمـ ،طاًمرؾمقل 

وهؿ ىمقم أفمٝمروا  ،ٟم٤مدىم٦مٌ٘م٦م اًمزَّ ـمَ  :ٌ٘م٦م اخل٤مُم٦ًم قمنمةاًمٓمَّ » :$وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك اًمٗمرائض، سم٤مب )ٓ يرث اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر وٓ اًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ: سمرىمؿ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: اًمٌخ٤مري،( 1)

 (.1614(، وُمًٚمؿ، ك اًمٗمرائض: سمرىمؿ )6764)

 (.89-1/88) ، ًمِمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:شاإليامن إوؾمط»( 2)
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ٗمر وُمٕم٤مداة اهلل وأسمٓمٜمقا اًمٙمُ  ،ؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمفوُمت٤مسمٕم٦م اًمرُّ  ؾْمالماإلِ 

  ،ورؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل
ِ
 .(1)شرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مرٜم٤موم٘مقن وهؿ ذم اًمدَّ اعمُ  َه١ُمٓء

سمؾ يم٤مٟمقا  ،مل يدظمؾ ومٞمف اعمٜم٤موم٘مقن وإن يم٤مٟمقا ذم أظمرة ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر

وىمد أظمؼم اهلل  ،يقرصمقن ويرصمقن ويمذًمؽ يم٤مٟمقا ذم احل٘مقق واحلدود يم٤ًمئر اعمًٚمٛملم

﯀  } :وم٘م٤ملقمٜمٝمؿ أهنؿ يّمٚمقن ويزيمقن وُمع هذا مل ي٘مٌؾ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ  ﮿  ﮾  ﮽

﯁            

ڃ } :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،[54 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {     

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 .(2)[142 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ّل أن  ،رث ويقرث أن اعمٜم٤مومؼ يَ اًمٕمٚمامء قمغَم  ل سمٕمُض دَّ وىمد اؾمتَ  مل ي٠مظمذ ُمـ  ط اًمٜمٌَّ

 ؾْمالمؿ اإلِ قارث ُمداره قمغم أن اؾْم ومُٕمٚمؿ أن اًمتَّ  ،٤موٓ ضمٕمٚمف ومٞمئً  ٤مشمريم٦م ُمٜم٤مومؼ ؿمٞمئً 

 .وهذا سمال ؿمؽ ُم٤ممل ئمٝمر ُمٜمف ردة أو يمٗمر سمقاح ،٤مجيري قمٚمٞمف ذم اًمٔم٤مهر إُج٤مقمً 

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 .ؾْمالمسمٜم٤مًء قمغم فم٤مهرهؿ وهق اإلِ  اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم أصؾ ذم أنَّ  ةُ هذه اًم٘م٤مقمدَ  -1

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعمٙمت٦ٌم  –اًمٙمريؿ اًمٗمْمكم  (، حت٘مٞمؼ قمٌد461) ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ:شـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملم»( 1)

اًمٜمٗم٤مق واًمزٟمدىم٦م وأصمرمه٤م ذم »هـ، وعمزيد اـمالع راضمع 1423سمػموت ط  –صٞمدا  –اًمٕمٍمي٦م 

ُمـ ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى  1411 - 1399، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم شُمقاضمٝم٦م اًمدقمقة اإِلؾْمالُمٞم٦م ىمدياًم وطمديًث٤م

 سمـ قمتٞمؼ اًمزهراين. ًمٚم٤ٌمطم٨م قمٓمٞم٦م

 (.167ـ  166)ص  ، ًمِمٞمخ اإِلؾْمالم:شاإليامن»يمت٤مب  (2)
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 املبخح الجالح

 قْاعد عام٘

 .[4 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ۆئ ۆئ ۈئۈئ} :ايكاعذ٠ ايتاطع١

ي٘مقل اسمـ يمثػم  ،اًم٘مقاقمد اًمتل يٚمزم اعم١مُمٜملم إظمذ ِب٤م ؿِّ ـ أهَ إن هذه اًم٘م٤مقمدة عمِ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ } :قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم $

ٌَّ وهلَ » :[8 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {ڃ  ًمئال يٖمؽمَّ  ،ٜم٤موم٘ملمغم صٗم٤مت اعمُ ف اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمَ ذا ٟم

وُمـ  ،از ُمٜمٝمؿومٞم٘مع سمذًمؽ وم٤ًمد قمريض ُمـ قمدم آطمؽِم  ،هؿ اعم١مُمٜمقنرِ ٔم٤مهر أُمْ سمِ 

أن ُئمـ  ،حذورات اًمٙم٤ٌمرُمـ اعمَ  وهذا ،َٟمٗمًف ر٤مد إيامهنؿ وهؿ يمٗم٤مر ذم إُمْ ٘مَ اقمتِ 

 .(1)شسم٠مهؾ اًمٗمجقر ظمػم

ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  ،[4 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ۆئ ۆئ ۈئۈئ} :ىم٤مل شمٕم٤ممم

ٜم٤م ٤م هُ وًمٙمـ مل يرد هَ  ،ٓ قمدو إٓ هؿ :أي ،٘متيض احلٍَم ٗمظ يَ ُمثؾ هذا اًمٚمَّ » :$

٦م ؾ هذا ُمـ إصم٤ٌمت إوًمقيَّ سم ،قاهؿًٚمٛملم ؾِم و ًمٚمٛمُ وأهنؿ ٓ قمد ،طمٍم اًمٕمداوة ومٞمٝمؿ

 اًٚمٛملم فم٤مهرً وأٟمف ٓ يتقهؿ سم٤مٟمت٤ًمِبؿ إمم اعمُ  ،٦م هلؿ ذم هذا اًمقصػوإطم٘مٞمَّ 

سم٤مًمٕمداوة ِمـ  ؿ أطمؼُّ سمؾ هُ  ،وُمقآِّتؿ هلؿ وخم٤مًمٓمتٝمؿ إي٤مهؿ أهنؿ ًمٞمًقا سم٠مقمدائٝمؿ

  وم٢من ضرَ  ،٥م هلؿ اًمٕمداوة وضم٤مهرهؿ ِب٤موٟمَّم  ،سم٤ميٜمٝمؿ ذم اًمدار
ِ
 اعمخ٤مًمٓملم هلؿ َه١ُمٓء

قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ضر ُمـ  أؿمدُّ  ،اعمٕم٤مذيـ هلؿ وهؿ ذم اًم٤ٌمـمـ قمغم ظمالف ديٜمٝمؿ

صمؿ يٜم٘ميض  ٤ماحلرب ُمع أوًمئؽ ؾم٤مقم٦م أو أي٤مُمً  ٕنَّ  :ضم٤مهرهؿ سم٤مًمٕمداوة وأًمزم وأدوم

 و ،ويٕم٘مٌف اًمٜمٍم واًمٔمٗمر
ِ
وُم٤ًمًء يدًّمقن  ٤مُمٕمٝمؿ ذم اًمدي٤مر واعمٜم٤مزل ص٤ٌمطًم  َه١ُمٓء

ومٝمؿ أطمؼ  ،وٓ يٛمٙمٜمٝمؿ ُمٜم٤مضمزِّتؿ ،اًمٕمدو قمغم قمقراِّتؿ ويؽمسّمّمقن ِبؿ اًمدوائر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/51ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)



 

 

366 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ٓ  [4 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ۆئ ۆئ ۈئۈئ} :ومٚمٝمذا ىمٞمؾ ،سم٤مًمٕمداوة ُمـ اعم٤ٌميـ اعمج٤مهر

وا ُمٕمٜمك أهنؿ أطمؼ سم٠من يٙمقٟمقا ًمٙمؿ قمدسمؾ قمغم  ،ًمٙمؿ ؾمقاهؿ قمغم ُمٕمٜمك أٟمف ٓ قمدوَّ 

 .(1)شُمـ اًمٙمٗم٤مر اعمج٤مهريـ

ِمٕمر سمحٍم اًمٕمداوة ومٞمف ُم٤م يُ » :ذم أي٦مطم٘مٞم٘م٦م هذا احلٍم  ٤موىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ُمقوحً 

َـّ  ،قده٤م ذم اعمنميملم واًمٞمٝمقدٜم٤موم٘ملم ُمع وضُم ذم اعمُ  الن وإقمْ  ،ٝمؿ٤مر اعمنميملم ذيمِ إفمٝمَ  وًمٙم

 ٤م أُمَّ  ،٤مذر ـمٌٕمً ٗمرهؿ ُمدقم٤مة ًمٚمحَ اًمٞمٝمقد يمُ 
ِ
قم٤مؤهؿ اإليامن وطمٚمٗمٝمؿ قمٚمٞمف ىمد وم٤مدِّ  َه١ُمٓء

ة قمداوِّتؿ ِمدَّ ومم سم٤مًمتحذير ُمٜمٝمؿ ًمِ ومٙم٤مٟمقا أ ،ٝمؿيمقن إًمٞمٝمؿ وًمق رهم٦ٌم ذم شم٠مًمٞمٗمِ يقطمل سم٤مًمرُّ 

 .(2)شٜمٝمؿ ُمـ آـمالع قمغم ُجٞمع ؿم١موهنؿ٤م يٛمٙمِّ ِمَّ  ،ة ُمداظمٚمتٝمؿ ُمع اعمًٚمٛملموًم٘مقَّ 

ّل وىمد اُمتثؾ  ٦م ذم ذُم٦م اعمٜمدؾمَّ اًمنمِّ  ذهِ ديد احلذر ُمـ هَ ؿَم  ومٙم٤منَ  ،هذا إُمرَ  ط اًمٜمٌَّ

 :ؾ يمٚمٛم٦موُمـ شم٠مُمَّ  ،(3)ى سمٖمػمه٤مورَّ هَمزَوة ف يم٤من إذا أراد وُمـ ذًمؽ أٟمَّ  ،ًٚمؿاًمّمػ اعمُ 

٤من اعمخ٤مـم٥م وهل وإن يمَ  ،ر واطمتٞم٤مط ورىم٤مسم٦م٤مُمٚم٦م يمؾ طمذَ قمٚمؿ أهن٤م ؿَم  ،{ۈئۈئ}

ّل ِب٤م  سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ  إْذ اًمٕمؼمةُ  ،٤مب أوممدظمقل اعم١مُمٜملم ومٞمٝم٤م ُمـ سمَ  إٓ أنَّ  ط اًمٜمٌَّ

 .سمخّمقص اًم٥ًٌم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.374، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ: )ص شـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملم»( 1)

 (.8/198ش: )أوقاء اًمٌٞم٤من»( 2)

ى سمٖمػمه٤م: ح ( 3) احلدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب ُمـ أراد هَمزَوة ومقرَّ

: ح ڤسمـ ُم٤مًمؽ وص٤مطمٌٞمف  وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتقسم٦م، سم٤مب طمدي٨م شمقسم٦م يمٕم٥م (،2947)

 .ڤسمـ ُم٤مًمؽ  (، قمـ يمٕم٥م2769)

: واًمتقري٦م أن يذيمر ًمٗمًٔم٤م ُيتٛمؾ $واًمتقري٦م هل: أن ئمٝمر همػم ُم٤م يريد، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر 

ش: ومتح اًم٤ٌمري»ُمٕمٜمٞملم أطمدمه٤م أىمرب ُمـ أظمر، ومٞمقهؿ إرادة اًم٘مري٥م وهق يريد اًمٌٕمٞمد. 

 (.11/42) ، ًمٚمٌٖمقي:شذح اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م»(، ويٜمٔمر 8/117)
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 معهم

 وإٓ ،غم وضمف ُمقضمزاقمٞم٦م هلذا احلذر قمَ ٤ٌمب اًمدَّ وٕمهٞم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة وم٠ًمذيمر إؾْم 

 ًَ  ،ه سمٕملم آقمت٤ٌمرٞم٤من أمهٞم٦م هذا اعمٕمٜمك وضورة أظمذِ ذم سمَ  ٟم٧م٤مئر اعم٤ٌمطم٨م يم٤موم

 :ومٚمٞمحذر اعم١مُمٜمقن ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وًمٞمحؽمزوا ُمٜمٝمؿ ٕهنؿ
إمم همػم ذًمؽ ُمـ  ،ٞم٤مٟم٦م وهمدر ودؾمٞم٦ًموظِم  ٦مٍ وُمراوهمَ  أهؾ يمذب وظمداعٍ  .1

 .إوص٤مف واًمٓم٤ٌمع اًمدٟمٞمئ٦م اعمٜمٙمرة

 .هؿ وىمذومٝمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملمائٝمؿ وعمزِ رَ زدِ ٓؾمتٝمزائٝمؿ وا .2

 .وشمرسمّمٝمؿ ِبؿ اًمدوائر ودمًًٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،١مُمٜملمٞمٝمؿ حلقق اًمير سم٤معمُ ًمتٛمٜمِّ  .3

 .وسمثٝمؿ ًمٚمِم٤مئٕم٤مت سمٞمٜمٝمؿ ،يٚمٝمؿ هلؿذِ إلرضم٤مومٝمؿ اعم١مُمٜملم وَّتْ  .4

 .ٕمٞمٝمؿ سم٤مًمٗم٤ًمد ذم إرضيـ وؾَم عمقآِّتؿ أقمداء اًمدِّ  .5

 .ٌٞمؾ اهلل٤مصمٝمؿ ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمم اٟمٌٕمَ ًمؽمددهؿ وقمدَ  .6

ـ شمٚمؽ أوص٤مومف وه٤مشمٞمؽ ٞمٓم٦م واحلذر ِمَّ احلَ  ثػم وضم٥م أظمذُ ه يمَ ُمـ أضمؾ ذًمؽ وهمػمِ 

 .ٟمقاي٤مه وومٕم٤مًمف

 َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠: 
ذه اًم٘م٤مقمدة هَ  إٓ أنَّ  ،ق فم٤مهرهؿٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم هُ ؾ ذم اًمتَّ يمام أن إْص  -1

تٞم٘مظ طم٤مل اًمتٕم٤مُمؾ وآطمتٞم٤مط اعم ،ل ُمٜمٝمؿ واحلذر ُمـ ُمٙمرهؿىمِّ شمِمػم إمم هم٤مي٦م اًمتق

 {ۆئ ۆئ ۈئ} :اوٓ ُمِمػمً  اوٓ وزيرً  اٜمٝمؿ فمٝمػمً ُمِ  دم اَّت٤مذ أطمدٍ وقمَ  ،ُمٕمٝمؿ
 .[4 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ]

وىمد ؾمٌؼ ذم  .واًمت٤مريخ ظمػم ؿم٤مهد ،٘م٦م ومٞمٝمؿوُم٘مت٣م هذه اًم٘م٤مقمدة قمدم اًمثِّ  -2

 .اًمت٤مريخ اًم٘مديؿ واعمٕم٤مس ٞم٠مي ذيمره ؿمقاهد قمغم ُمدارِ صمٜم٤مي٤م اًمرؾم٤مًم٦م وُم٤م ؾَم 

ٞ ِطالَاذتزس ع٢ً ايعًُا٤ ٚقٝادات ايعٌُ اإِل :ايكاعذ٠ ايعاشش٠

َّخصّٛص  .ا َٔ املٓافكنيا ٚايٓاس عُٛ

ـْ  وؾمٞمٚم٦م ُمـ ؿم٠مهن٤م اًمّمدُّ  سمٙمؾِّ  ؾِ ٜم٤موم٘مقن قمـ اًمٕمٛمَ مل يٜمٗمؽ اعمُ  ؾمٌٞمؾ اهلل وُمراهمٛم٦م  قم
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ٕمذي٥م اًمتَّ  -ذم زقمٛمٝمؿ-ًمؽ وُمـ ذَ  :ػم واإلصالحودمٗمٞمػ ُمٜم٤مسمع اخلَ  ،اعم١مُمٜملم

ام ىم٤مل يمَ  -قاهنؿ ُمـ ىمٌؾ اًمٞمٝمقد واعمنميملميمدأب إظْم -تؾاًمتٝمجػم صمؿ اًم٘مَ واًمًجـ و

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ } :شمٕم٤ممم

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ } :وىم٤مل شمٕم٤ممم ،[87 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {ې

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 .[22-21 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} :٤ممموىم٤مل شمٕمَ 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ

 ٻ ٻ ٻ ٱ  } :ٌح٤مٟمفوىم٤مل ؾُم  ،[183 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ک ک

 ةرقؾم] {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ

 ڱڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک} :فٟم٤محَ ٌؾُم  ل٤مىمو ،[26 :روم٤مهم

 .[31 :ل٤مٗمٟمٕا ةرقؾم] {ڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ

ومٛمـ ؿمقاهده ىمقًمف  ،اٜمٗمل سمٕمٞمدً ٤م اإلظمراج ُمـ اًمدي٤مر واًمأُمَّ  ،تؾاًم٘مَ  هذا ذم ؿم٠منِ 

 ،[56 :اًمٜمٛمؾؾمقرة ] {پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ} :ؾمٌح٤مٟمف

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ } :وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[13 :إسمراهٞمؿؾمقرة ] {ک کک ک گ گ گ گ

ؾ ٤م ىمٗمَ عمَّ  :ومٛمـ ذًمؽ :ط ٌّل اًمٜمَّ  ٝمقد ىمتَؾ اعمٜم٤موم٘مقن يمام طم٤مول اًمٞمَ  وًم٘مد طم٤موَل 

َـّ  ،ُمـ شمٌقك اقم٤مئدً  طاهلل  رؾمقل ُمـ ىم٤ٌمئؾ  اٍم وزاده شم٠ميٞمدً اهلل قمٚمٞمف سم٤مًمٜمَّ  سمٕمد أن ُم

ومٗمٙمروا ذم  ،سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٗمتؽ سمف ام هق ذم اًمٓمريؼ إمم اعمديٜم٦م هؿَّ وسمٞمٜمَ  :اًمِم٤مم

وم٘مد  ،سم٤معمرص٤مدهؿ ويمٞمدهؿ يم٤من ُمـ وراء ُمٙمرِ  وًمٙمـ اهللَ ،ؿ وم٤مقمٚمقه٤م٦م فمٜمقا أهنَّ ٓمَّ ظُم 
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قق ىمٛم٦م ضمٌؾ ُمـ ومَ  ٤موـمرطمف أرًو  طؾمقل ٤مٟم٧م ظمٓمتٝمؿ شمؽميمز ذم ُمزامح٦م اًمرَّ يمَ 

ڤ ڤ ڤ } :ف شمٕم٤مممق ُم٘مّمقد ىمقًمِ وهُ  .ؼ طمٚمٛمٝمؿ اًمقاهلح٘مَّ وِبذا يتَ  ،ومٞمٛمقت

 .[74 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڤڦ

 :ٞم٤مٟم٦م٦م هذه اخلٞم٤مٟم٦م اًمتل ُم٤م سمٕمده٤م ظمّمَّ يند ىمِ  ڤسمـ اًمٞمامن  ٦ميٗمَ وه٤م هق طمذَ 
ر يًقق قد سمف وقمامَّ أىمُ  طاهلل  ٤مم ٟم٤مىم٦م رؾمقلسمخٓمَ  ايُمٜم٧م آظمذً » :ىم٤مل طمذيٗم٦م

 :ىم٤مل طمذيٗم٦م ،قه ومٞمٝم٤مُو ىمد اقمؽَم   رضماًل ل قمنَم ٦ٌم إذا سم٤مصمٜمَ ٘مَ ك إذا يمٜم٤م سم٤مًمٕمَ طمتَّ  :اًمٜم٤مىم٦م
 ْؾ هَ » :طاهلل  ٤م رؾمقلًمٜمَ  َ  وم٘م٤مل ،دسمريـقا ُمُ خ ِبؿ ومقًمَّ ومٍَم  طاهلل  ٝم٧م رؾمقلٌَ وم٠مٟمْ 

 ،يم٤مبوًمٙمٜم٤م ىمد قمرومٜم٤م اًمرِّ  ،ٛملمٚمثِّ ىمد يم٤مٟمقا ُمتَ  ،اهلل ٓ ي٤م رؾمقل :ٚمٜم٤مىمُ  ،ش؟مَ قْ اًم٘مَ  ؿُ تُ ومْ رَ قمَ 

 » :ىم٤مل
ِ
 ىم٤مل ،ٓ :ٚمٜم٤مىمُ  ،ش؟واادُ رَ ٤م أَ ُمَ  ونَ رُ دْ شمَ  ْؾ هَ  ،٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ  مِ قْ  يَ مَم إِ  قنَ ٘مُ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  َه١ُمٓء

٤م يَ  :ىم٤مل طمذيٗم٦م ،ش٤مٞمٝمَ ومِ  قهُ ٘مُ ٚمْ ٞمُ ومَ  ٦مِ ٌَ ٘مَ  اًمٕمَ ذِم  اهللِ قَل ؾُم قا رَ مَحُ زْ يَ  نْ وا أَ دُ ارَ أَ » :۴

 ؟قم سمرأس ص٤مطمٌٝمؿىمَ  ك يٌٕم٨م إًمٞمؽ يمؾُّ ٨م إمم قمِم٤مئرهؿ طمتَّ ٌٕمَ ٓ شمَ  اهلل أو رؾمقل
ك تَّ طَم  شفِ ُمِ قْ ٘مَ ٌؾ ًمِ ٤مشمِ ىمَ  ادً ٛمَّ حُمَ  نَّ ٤م أَ ٝمَ ٜمَ ٞمْ سمَ  ُب رَ اًمٕمَ  َث دَّ حَ تَ يَ  نْ أَ  هُ رَ يمْ أَ  ،َٓ » :۴ ىم٤مل

 .(1)شٝمؿ ي٘متٚمٝمؿِبؿ أىمٌؾ قمٚمٞم إذا أفمٗمره اهلُل

٠مُمر اهلل أومال شمَ  ي٤م رؾمقل :٤مٓوم٘مَ  ،ڤر وطمذيٗم٦م هؿ ًمٕمامَّ ف ؾمامَّ أٟمَّ » :وذم رواي٦م قمروة

 .(2)شفُ ٤مسمَ حَ ْص أَ  َؾ تَ ىمَ  ادً ٛمَّ حُمَ  نَّ أَ  ٤مُس اًمٜمَّ  َث دَّ حَ تَ يَ  نْ أَ  هُ رَ يمْ أَ » :۴ ىم٤مَل  ؟سم٘متٚمٝمؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: رواه أمحد ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، ورواه اًمْمٞم٤مء 6/195ش: )اعمجٛمع»ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم ( 1)

(، 3/284، سمرواي٦م ىمري٦ٌم ُمـ هذه وىم٤مل: إؾمٜم٤مده٤م صحٞمح: )شإطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة»اعم٘مدد ذم 

ش: اخلّم٤مئص»صححف اًمًٞمقـمل ذم (، و5/261ش: )دٓئؾ اًمٜمٌقة»وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

صحٞمح »ويٕمْمد هذه اًمرواي٦م رواي٤مت أؾم٤مٟمٞمده٤م ىمد طمٙمؿ سمتحًٞمٜمٝم٤م إسمراهٞمؿ اًمٕمكم ذم (، 1/463)

ش: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م»(، وُمٝمدي رزق اهلل ذم 615ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م

 (، وهمػممه٤م.2/214)

 (.21ـ  5/19ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»اٟمٔمر ( 2)
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 ٥ُم صمتٜم٤م يمتُ طمدَّ  ڤوشمدور إي٤مم دورِّت٤م طمتك إذا ُم٤م ضم٤مءت ظمالوم٦م قمٛمر 

أب ًم١مًم١مة ) ١مم واخلٞم٤مٟم٦مواًمٚمُّ  سمٞمد اًمٖمدرِ  ،الة اًمٗمجرريخ قمـ ُم٘متٚمف إًمٞمؿ ذم َص اًمت٤م

ـَ  (1)ـ وراءه ُمـ ظمٗم٤مومٞمش اًمٔمالمق وُمَ هُ  (اعمجقد ـ ومتح ادوا اخلالص ِمَّ أرَ  اًمذي

 .دوًم٦م اًمٗمرس قمٌدة اًمٜم٤مر ٤ماهلل قمٚمٞمف إُمّم٤مر وظمّمقًص 

٦م ُمـ أفمٝمروا ّمَّ ذم ىمِ  ڤذي اًمٜمقريـ قمثامن  ٦مِ سمٜم٤م إي٤مم إمم ظمالومَ  صمؿ متيض

روا ك آل ِبؿ سمٖمٞمٝمؿ أن شمًقَّ طمتَّ  ،در واحل٘مد واًمدؾمٞم٦ًم واعمٙمرواؾمتٌٓمٜمقا اًمٖمَ  ؾْمالماإلِ 

 ًَ د وصٗمٝمؿ ؿمٞمخ وىمَ  .(2)ٚمؿ واًمٕمدوانتٚمقه سمٞمد اًمٔمُّ ٤مطم٦م ُمٜمزًمف وم٘مَ قمٚمٞمف داره وٟمزًمقا سم

٤مهمقن وو٤مًمقن وسمَ  ؿ ظمقارج ُمٗمًدونَ سم٠مهنَّ  $اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾْمالماإلِ 

ٕمقا قمـ ىمٓمَ  (4) وضمٗم٤مءَذ  ٝمؿ سم٠مهنؿ رؤوُس تُ اًمذهٌل ومٞمٜمٕمَ  أُم٤م اإلُم٤مم ،(3)وُمٕمتدون

 .قا قمٜمف اًمٓمٕم٤ممًُ اعم٤مء وطمٌَ  ڤقمثامن 

 .قا ويم٤مٟم٧م هلؿ اًمّمقًم٦م واجلقًم٦مٜمُ  ُمتك ُم٤م متٙمَّ ٠من اعمٜم٤موم٘ملم دائاًم وهذا ؿَم 

 :سمٜم٧م أرـم٠م اًمٕمدوي٦م ىم٤مًم٧م قمـ قمٛمرة ،أظمرج اإلُم٤مم أمحد سم٤مؾمٜم٤مد صحٞمح

ومٛمررٟم٤م سم٤معمديٜم٦م  ،٦ممم ُمٙمَّ إ ڤ٦م ىمتؾ قمثامن ؾمٜمَ  ڤع قم٤مئِم٦م ُمَ  ظمرضم٧ُم »

ـْ ٧م أوَّ ومٙم٤مٟمَ  ،ڤق ذم طمجره ورأيٜم٤م اعمّمحػ اًمذي ىُمتؾ وهُ   ل ىمٓمرة ىمٓمرت ُم

٘مرةؾمقرة ] {گ گگ ڳ ڳ ڳ} دُمف قمغم هذه أي٦م  ،[137 :اًٌم

 .(5)ش٤مومام ُم٤مت ُمٜمٝمؿ رضمؾ ؾمقيً  :قمٛمرة ىم٤مًم٧ْم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.142ـ  4/141اٟمٔمر اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )( 1)

 ( ومٚمؽماضمع.189صـوىمد ؾمٚمػ شمٗمّمٞمؾ هذه احل٤مدصم٦م: )( 2)

 (.216ـ  3/189ش: )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م»( 3)

 (.1/12ش: )دول اإِلؾْمالم»( 4)

(، ىم٤مل اعمح٘مؼ: إؾمٜم٤مده صحٞمح، وأظمرضمف 1/511ش: )ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م»أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم ( 5)

 (.127)ص ش: اًمزهد»أيًْم٤م ذم 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .ًـ ذيمر ؿمئ ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤ميم٤من ُمـ احل ،ٞم٤مٟم٦مقمغم اخلِ  ٤مقمدة ىم٤مئؿٌ وٕن أصؾ هذه اًم٘مَ 

 :ُمـ ُمٕم٤مين اخلٞم٤مٟم٦م ذم اًم٘مرآن ُم٤م يكم
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ } :ٕم٤مممشمَ  ىم٤مَل  :اعمٕمّمٞم٦م .1

 .(1)شَّتقٟمقهن٤م سم٤معمٕمّمٞم٦م» :ٞم٦ٌمتَ ىم٤مل اسمـ ىمُ  ،[187 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {ٹ ٹ

 {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ} :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ٝمداًمٕمَ  ٟم٘مُض  .2
 .[58 :إٟمٗم٤ملؾمقرة ]

 .[115 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ} :ٕم٤ممم٤مل شمَ ىمَ  :٤مٟم٦مشمرك إُمَ  .3

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں } :ٕم٤ممم٤مل شمَ ىمَ  :اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمدـي .4

 .(2)[11 :اًمتحريؿؾمقرة ] {ں

ىم٤مل اسمـ  ،[52 :يقؾمػؾمقرة ] {ىب يب جت حت خت مت} :ٕم٤ممَم ىم٤مل شمَ  :اًمزٟم٤م .5

 .(3)ؾماّلم هق اًمزٟم٤م

ٕم٤مين اعمتٕمددة ه٤م وضمد هذه اعمَ يمرُ ٜم٤موم٘ملم اًمتل ؾمٌؼ ذِ ٤مف اعمُ وُمـ شم٠مُمؾ ذم أوَص 

 :طىم٤مل  ،ؼ ُمـ ٟمٕمقشمف اخلٞم٤مٟم٦م٤مومِ واعمٜمَ  ،ؿٝمِ ًمٚمخٞم٤مٟم٦م هل ُمـ ٟمٕمقت اعمٜم٤موم٘ملم وأظمالىمِ 
ِ ذَ إِ وَ  ،َػ ٚمَ ظْم أَ  دَ قمَ ا وَ ذَ إِ وَ  ،َب ذَ يمَ  َث دَّ ا طَم ذَ إِ  :ٌث اَل صمَ  ِؼ ٤مومِ ٜمَ اعمُ  ٦مُ يَ آَ » ـ وُمَ  ،(4)ش٤منَ ظَم  ـَ ا أؤمُت

سمؾ اًمٙمذب ظمٞم٤مٟم٦م  ،٥ًمد أن اخلٞم٤مٟم٦م ًمٞم٧ًم ذم إُم٤مٟم٦م ومحَ شم٠مُمؾ هذا احلدي٨م وضَم 

 .٧م ذم يمؾ رءسمؾ إن ظمٞم٤مٟم٦م اعمٜم٤مومؼ متثٚمَّ  ،ٞم٤مٟم٦موإظمالف اًمققمد ظم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.478)ص  ، ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم:ششم٠مويؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن»( 1)

 (.283ـ  281) ، ٓسمـ اجلقزي:شٟمزه٦م إقملم اًمٜمقافمر»( 2)

 (.178) ، ٓسمـ ؾمالم:شاًمتّم٤مريػ»( 3)

(، ك اإليامن، سم٤مب 1/878(، ك اإليامن، سم٤مب قمالُم٦م اعمٜم٤مومؼ، وُمًٚمؿ: )1/27) رواه اًمٌخ٤مري:( 4)

 سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ.
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1-  ًَ  .طرؾمقًمف وًمِ  ٤ميص واًمتٙمذي٥م هللًِٝم٤م ذم فمٚمامت اعمٕمَ صمٝم٤م ودٟمَّ ف ومٚمقَّ ظم٤من اسمتداًء ٟمٗم

سم٤مًمٗمحِم٤مء واًمرذيٚم٦م  ٤مقمـ اعمٕمروف ؾم٤مقمٞمً  ٤مسم٤معمٜمٙمر ٟم٤مهٞمً  اف ومٙم٤من آُمرً أُمتَ  ظم٤منَ  -2

 .٤م قمٚمٞمٝم٤مضم٤مؾمقؾًم 

 .امم أقمداء اًمديـ٤مدى اعم١مُمٜملم وو٤ٌمدئف يقم أن قمَ ظم٤من وٛمػمه وُمَ  -3

ىمد أٟم٤مخ  ،٦م دٟمٞمئ٦م وُمٜم٘مّم٦م ىمٌٞمح٦مسمٙمؾ ظمٚمَّ  ّمَػ ٞمٛمف يقم أن اشمَّ وىمِ  ظم٤من أظمالىمفُ  -4

ـَ  دِ َٓ وَ  فُ ًمَ  ٦مَ ٤مٟمَ ُمَ  أَ َٓ  ـْ عمَِ  نَ ياَم  إِ َٓ » :طىم٤مل  ،رطمٚمف ذم ُمرشمع ىمٌٞمح وُمٜمزل وظمٞمؿ  ي

 مَ قْ يَ  فِ تِ د إؾْم ٜمْ قمِ  اءٌ قَ ًمِ  رٍ ٤مدِ همَ  ؾِّ ٙمُ ًمِ » :۴وىم٤مل .(1)شفُ ًمَ  دَ ٝمْ  قمَ َٓ  ـْ عمَِ 

ًَّ  رِ ٔمِ تَ ٤مٟمْ ومَ  فِ ٚمِ هْ أَ  ػْمِ  همَ مَم إِ  رُ ُمْ إَ  دَ ا ُوؾمِّ ذَ إِ » :طوىم٤مل  ،(2)ش٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ   .(3)ش٦مَ ٤مقمَ اًم

 ذِم  قنَ ٤ممَحُ ٘مَ تَ يَ  ،ؿْ هُلُ قْ ىمَ  ؿْ ٝمِ ٞمْ ٚمَ قمَ  دُّ ال ُيرَ ومَ  قنَ قًمُ ٘مُ ي يَ دِ ٕمْ سمَ  ـْ ُمِ  ٦مٌ ٛمَّ ئِ أَ  قنُ ٙمُ تَ ؾَم » :طوىم٤مل 

 ـَ ُمِ  َؽ سمِ  قذُ قمُ  أَ ينِّ إِ  ؿَّ ٝمُ اًمٚمَّ » :٘م٤ملُمـ اخلٞم٤مٟم٦م ومَ  طوىمد اؾمتٕم٤مذ  ،(4)شةِ دَ رَ اًم٘مِ  ؿِ ٤مطُم ٘مَ تَ يمَ  ٤مرِ اًمٜمَّ 

َ ٢مِ ومَ  ٦مِ ٤مٟمَ ٞمَ اخلِ  ـَ ُمِ  َؽ سمِ  قذُ قمُ أَ وَ  ،ٞمعجِ اًمْمَّ  َس ئْ سمِ  فُ ٟمَّ ٢مِ ومَ  قعِ اجلُ   .(5)ش٦م٤مٟمَ ٓمَ اًمٌِ  ٧ِم ًَ ئْ ٤م سمِ هنَّ

ًَّ دَ يَ  لْمَ سمَ  نَّ إِ » :طاهلل  ىم٤مل رؾمقل :أٟمف ىم٤مل ڤقمـ أب هريرة   ٦مِ ٤مقمَ ي اًم

َ ١مْ يُ وَ  ،ُق ٤مدِ ٤م اًمّمَّ ٞمٝمَ ومِ  ُب ذَّ ُيٙمَ وَ  ،ُب ٤مذِ ٤م اًمٙمَ ٞمٝمَ ومِ  ُق دَّ ُيَّم  ٦مً اقمَ دَّ لم ظَم ٜمَ ؾِم   ،ـُ ٤مئِ ٤م اخلَ ٞمٝمَ ومِ  ـُ مَت

 فُ ٤مومِ اًمتَّ  ءُ رْ اعمَ » :٤مَل ىمَ  ؟٦مَْم ويٌِ ُم٤م اًمرُّ وَ  :ىمٞمؾ ،ش٦مُ َْم ٌِ يْ وَ ٤م اًمرُّ ٞمٝمَ ومِ  ُؼ ٓمِ ٜمْ يَ وَ  ،لمُ ُمِ ٤م إَ ٞمٝمَ ومِ  نُ قَّ خُيَ وَ 

سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري  صمٜمل ُيٞمكدَّ وطَم » :ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ،(6)» ٦مِ ٤مُمَّ اًمٕمَ  رِ ُمْ  أَ ذِم  ؿُ ٚمَّ ٙمَ تَ يَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3114سمرىمؿ )ش: صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م»(، وهق ذم 194رىمؿ ) (، واسمـ طم٤ٌمن:12567د: رىمؿ )رواه أمح( 1)

 (.1736رواه ُمًٚمؿ: ح )( 2)

 (.59ح ) رواه اًمٌخ٤مري:( 3)

ش: صحٞمح اجل٤مُمع»، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم ڤ، قمـ ُمٕم٤موي٦م شاًمٙمٌػم»رواه أسمق يٕمغم، واًمٓمؼماين ذم ( 4)

(3619.) 

 (.2163ح )ش: صحٞمح اجل٤مُمع»( 5)

اًمًٚمًٚم٦م »(، وذم 3651ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»(، وهق ذم 2/291(، وأمحد: )4136سمـ ُم٤مضمف: )ا( 6)

 (.2253ش: )اًمّمحٞمح٦م
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 .(1)ش٦مُ َِم ٤مطمِ ٞمٝم٤م اًمٗمَ ومِ  ِمٞمعُ شمَ وَ  :قمـ اعمْ٘مؼُمي ىم٤مَل 

 رِ ذْ  ضمِ ذِم  ٧ْم ًمَ زَ ٟمَ  ٦مَ ٤مٟمَ ُمَ إَ  نَّ إِ » :طاهلل  ىم٤مل طمدصمٜم٤م رؾمقل ڤقمـ طمذيٗم٦م 

ًُّ  ـَ قا ُمِ ٛمُ ٚمِ قمَ وَ  نِ آَ رْ اًم٘مُ  ـَ قا ُمِ ٛمُ ٚمِ ٕمَ ومَ  نُ آَ رْ اًم٘مُ  َل زَ ٟمَ  ؿَّ صمُ  ،٤ملِ ضَم اًمرِّ  قِب ٚمُ ىمُ   .ش٦مِ ٜمَّ اًم

 ،فِ ٌِ ٚمْ ىمَ  ـْ ُمِ  ٦مُ ٤مٟمَ ُمَ إَ  ُض ٌَ ٘مْ تُ ومَ  ٦مَ ُمَ قْ اًمٜمَّ  ُؾ ضُم اًمرَّ  ٤ممُ ٜمَ يَ » :إُم٤مٟم٦م ىم٤مل عِ طمدصمٜم٤م قمـ رومْ  ؿَّ صمُ 

٤م هَ رُ صمَ أَ  ؾُّ ٔمَ ٞمَ ومَ  ،فِ ٌِ ٚمْ ىمَ  ـْ ُمِ  ٦مُ ٤مٟمَ ُمَ إَ  ُض ٌَ ٘مْ تُ ومَ  ٦مَ ُمَ قْ اًمٜمَّ  ٤ممُ ٜمَ يَ  ؿَّ صمُ  ،(2)٧ِم يمْ اًمقَ  ُؾ ثْ ٤م ُمِ هَ رُ صمَ أَ  ؾُّ ٔمَ ٞمَ ومَ 

 ٞمفِ ومِ  َس ٞمْ ًمَ وَ  (5)اؼِمً تَ ٜمْ ُمُ  اهُ ؽَمَ ومَ  ،(4)طَ ٗمَ ٜمَ ومَ  َؽ ٚمِ ضْم  رِ غَم قمَ  فُ تَ ضْم رَ طْم دَ  رٍ ٛمْ جَ يمَ  ،(3)ؾِ جْ اعمَ  ُؾ ثْ ُمِ 

ٌد طَم أَ  ٤مدُ ٙمَ ٓ يَ  قنَ ٕمُ ٤ميَ ٌَ تَ يَ  ٤مُس اًمٜمَّ  ُح ٌِ ّْم ٞمُ ومَ  ،فِ ٚمِ ضْم  رِ غَم قمَ  فُ ضَم رَ طْم دَ  ومَ ََم احلَ  ذَ ظَم أَ  ؿَّ صمُ  ،ءٌ َر 

٤م ُمَ  :ٚمرضمؾًم ٤مُل ٘مَ ك يُ تَّ طَم  ،٤مٞمٜمً ُمِ  أَ اًل ضُم رَ  نٍ اَل ل ومُ ٜمِ سمَ  ذِم  نَّ إِ  :٤مُل ٘مَ ك يُ تَّ طَم  ،٦مَ ٤مٟمَ ُمَ ي إَ ١مدِّ يُ 

 ش ...نٍ ياَم إِ  ـْ ُمِ  لٍ دَ رْ ظَم  ـْ ُمِ  ٦مٍ ٌَّ طَم  ٤مُل ٘مَ ثْ ُمِ  فِ ٌِ ٚمْ  ىمَ ٤م ذِم ُمَ وَ  !فُ ٚمَ ٘مَ قمْ ٤م أَ ُمَ  !فُ ومَ رَ فمْ ٤م أَ ُمَ  !هُ دَ ٚمَ ضْم أَ 

إٓ أٟمف يمذًمؽ ُمقصقف سمف  ،كِم ُم٤م ورد ًمف صٚمتف سم٤مًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمَ  وإن يم٤منَ  .(6)احلدي٨م

 .٤م٤م قم٘مديًّ ُمـ سم٤مب إومم ُمـ ٟم٤موم٘مقا ٟمٗم٤مىمً 

وُمـ ؿمقاهد اًمت٤مريخ قمغم همدر اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٕمٚمامء ودقم٤مة اخلػم وىم٤مدة اإلصالح 

 :وإُم٦م ُجٕم٤مء
 .ّمػم اًمديـ اًمٓمقد ُٕمتٝمؿظمٞم٤مٟم٦م اعمٜم٤مومَِ٘ملْم اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل وٟمُ  .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وىم٤مل: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف اًمذهٌل.4/512ش: )اعمًتدرك»راوه احل٤ميمؿ ذم ( 1)

 إصمر اًمٞمًػم، وىمٞمؾ: ؾمقاد يًػم.( 2)

ط يّمػم ذم اًمٞمد ُمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مًم( 3) ( ٟمٗمٓم٧م يده ٟمٗمًٓم٤م ُمـ سم٤مب شمٕم٥م، وٟمٗمٞمًٓم٤م 9ٗم٠مس وٟمحقه. هق اًمتٜمٗمُّ

 إذا ص٤مر سملم اجلٚمد واًمٚمحؿ ُم٤مء.

، واًمٙمن ( 4) ـٌ َٓم٧ْم، واًمٜمِْٗمُط واًمٜمَْٗمُط: ُدْه اًمٜمََٗمُط سم٤مًمتحريؽ: اعَمجُؾ. وىمد َٟمٗمٓم٧ْم يده َٟمْٗمًٓم٤م وَٟمٗمٞمًٓم٤م، وشَمٜمَٗمَّ

اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح »ر أومّمُح. وَٟمَٗمَٓم٧ِم اًمٕمٜمُز شَمٜمِْٗمُط َٟمٗمٞمًٓم٤م، إذا ٟمثرت سم٠مٟمٗمٝم٤م. يٜمٔم

 (.3/1164ش: )اًمٕمرسمٞم٦م

 (.143(، وُمًٚمؿ: )6497) ( اًمٌخ٤مري:11ُمٜمتؼًما: ُمرشمٗمًٕم٤م وُمٜمف اعمٜمؼم ٓرشمٗم٤مقمف. ( 5)

(، وىم٤مل حم٘مؼ 1368طمًـ: )ش: صحٞمح أب داود»(، وىم٤مل قمٜمف إًم٤ٌمين ذم 1547) رواه أسمق داود:( 6)

 (.4/357طمًـ: )ش: ضم٤مُمع إصقل»
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ًُّ سمتنيح اجلُ  ،ت٤مرٛمل يقم همزو اًمتَّ ٘مَ ىم٤مم اًمقزير اسمـ اًمٕمٚمْ  وم٘مد  ،ٗمـٜمد وإهمراق اًم

 ْم٤مة واًمٕمٚمامء وإُمراء وإقمٞم٤من أنَّ ٌٕمامئ٦م رايم٥م ُمـ اًم٘مُ وأوهؿ اخلٚمٞمٗم٦م وُمٕمف ؾَم 

ًٚمٛملم راج اًمٕمراق وًمٚمٛمُ ظَم  تف قمغم أن يٙمقن ًمف ٟمّمُػ ت٤مر يريد ُمّم٤محلَ ٚمؽ اًمتَّ ُمَ 

 .٤مـ ُمٜمٝمؿ ىمتٚمٝمؿ ُجٞمٕمً ت٤مر ومتٙمَّ ٚمؽ اًمتَّ طمتك إذا طميوا إيقان ُم ،اًمٜمّمػ أظمر

طمٞم٨م  :ح اًم٘مالعقٓيمق ذم ظمدُمتف عم٤م ومتَ ّمػم اًمٙمٗمر اًمٓمقد وم٘مد اؾمتّمحٌف هُ أُم٤م ٟمُ 

 .(1)اا أو صٖمػمً قا ُجٞمع ُمـ ىمدروا قمٚمٞمف يمٌػمً ٚمُ ُم٤مل سمجٜمقده قمغم اًمٌٚمد وم٘متَ 

2.  ًَّ  .ماًمًال سمـ قمٌد ٛمك سم٤مًمّم٤مًمح ًمٚمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ اًمٕمزِّ ظمٞم٤مٟم٦م اخلٚمٞمٗم٦م إؾمامقمٞمؾ اعم

ؾمٚمٓم٤من  ،سملم إظمقيـ رِب سم٤مًمٙمٞمد واحلَ  اُمٜمذرً  ،دَّ ف ىمد ٟمِم٠م ظمالف واؿمتَ طمٞم٨م إٟمَّ 

وىمد  ،٤مًمح ٟمجؿ اًمديـ أيقباًمِم٤مم اعمٚمؽ اًمّم٤مًمح إؾمامقمٞمؾ وؾمٚمٓم٤من ُمٍم اًمّمَّ 

 ،ؾْمالموم٤مؾمتٕم٤من سم٤مًمّمٚمٞمٌٞملم أقمداء اإلِ  ،قبإؾمامقمٞمؾ ظمٞمٗم٦م ُمـ ٟمجؿ اًمديـ أيُّ  َس أوضَم 

اي٦م وَ قمغم رِ -ُمديٜم٦م صٞمدا  ًمَؽ هؿ ُم٘م٤مسمؾ ذَ وأقمٓم٤م ،٤مل أظمٞمفتَ وحت٤مًمػ ُمٕمٝمؿ قمغم ىمِ 

 ًُّ  .-٘مريزي وهمػمهقمغم رواي٦م اعمَ -ػمه٤م ٚمٕم٦م صٗمد وهمَ ويمذًمؽ ىمَ  -ٌٙملاًم

ِمؽموا ومًٛمح ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم أن يدظمٚمقا دُمِمؼ ويَ  ،ذه اخلٞم٤مٟم٦مذم هَ  ـ إؾمامقمٞمُؾ وأُمٕمَ 

ٜمٞمع اعمٜمٙمر اؾمتٞم٤مء اعمًٚمٛملم وأصم٤مر هذا اًمّمُّ  ،رب وُم٤م يريدونُمٜمٝم٤م اًمًالح وآٓت احلَ 

ك سمتحريؿ سمٞمع ومتَ وأ ،ذم وضمف اخلٞم٤مٟم٦م واخل٤مئٜملم ٤ماىمٗمً وَ  ومٝم٥م اًمِمٞمخ اًمٕمزُّ  ،امئٝمؿوقمٚم

ٞم٨م يم٤من طَم  :ِمؼ ذم يقم اجلٛمٕم٦مد قمغم ُمٜمؼم اجل٤مُمع إُمقي سمدُمَ وصٕمَ  ،اًمًالح هلؿ

 ٜمٙمرةد ذم اإلٟمٙم٤مر قمغم اًمًٚمٓم٤من وومٕمٚمتف اعمُ دَّ ظمٓمٞمٌف اًمرؾمٛمل وأقمٚمـ اًمٗمتقى وؿَم 

 .ٞم٦مؾْمالُموظمٞم٤مٟمتف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمألُم٦م اإلِ 

ٞمٕم٦م سمٜمزع اًمٌَ  وهق سمٛمث٤مسم٦م اإلقمالن ،قم٤مء ًمٚمًٚمٓم٤من إؾمامقمٞمؾوىمٓمع ُمـ اخلٓم٦ٌم اًمدُّ 

 ٦مِ ُمَّ إُ  هِ ذِ هِلَ  مْ رِ سمْ أَ  ؿَّ ٝمُ اًمٚمَّ » :وص٤مر يدقمق سمدقم٤مء ُمٜمف ،ورومع اًمقٓء قمـ اًمًٚمٓم٤من يقُمئذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/271ذًمؽ: )اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 ـْ قمَ  ٞمفِ ك ومِ ٝمَ ٜمْ يُ وَ  ،َؽ تِ ٤مقمَ ٓمَ سمِ  ٞمفِ ومِ  ُؾ ٛمَ ٕمْ يُ وَ  ،كَ اؤُ دَ قمْ أَ  ٞمفِ ومِ  لُّ ذَ يُ وَ  ،كَ ٤مؤُ ٞمَ ًمِ وْ أَ  ٞمفِ ومِ  زُّ ُيٕمَ  دٍ ؿْم رُ  امَ رَ سمْ إِ 

شمٚمؽ  اومل يٙمـ اًمًٚمٓم٤من طم٤مًض  ،فواعمّمٚمقن يْمجقن سم٤مًمت٠مُملم قمغم دقم٤مئِ  ،شَؽ تِ ٞمَ ِّم ٕمْ ُمَ 

أُمر سمٕمزل اًمِمٞمخ قمـ ظمٓم٦ٌم  ًمَؽ وعم٤م أقمٚمٛمف رضم٤مًمف سمذَ  ،إْذ يم٤من ظم٤مرج دُمِمؼ ،اخلٓم٦ٌم

 .اإلٟمٙم٤مراجلٛمٕم٦م واقمت٘م٤مًمف ُمع ص٤مطمٌف اًمِمٞمخ اسمـ احل٤مضم٥م اعم٤مًمٙمل ٓؿمؽمايمف ُمٕمف ذم هذا 

ف ُمـ ًِ سمٜمٗمْ  ٖم٤مدر اًمٌالد ويٜمجقيُ  ويم٤من ُمـ أٟمّم٤مر اًمِمٞمخ ُمـ ىمد أؿم٤مروا قمٚمٞمف سم٠منْ 

 ،قا قمٚمٞمفأسمك ذًمؽ وأحلُّ  $ف وًمٙمٜمَّ  ،وا ًمف وؾم٤مئؾ اهلربوأقمدُّ  ،يد اًمًٚمٓم٤من

ٌئ ذم ُمٙم٤من أُملم ٓ ُيتدي إًمٞمف اًمًٚمٓم٤من ومٕمروقا قمٚمٞمف سم٠من خيتَ  ،قمغم اإلسم٤مء وم٠مسَّ 

ام ٟمحـ وإٟمَّ  ،تٌلءرب وٓ أظْم ٓ أهْ  واهللِ  :ىم٤ملوَ  ٤ميًْم ض هذا اًمٕمرض أومَ ومرَ  ،ورضم٤مًمف

ٟمٗمز قمغم اطمتامل ُم٤م أًم٘مك ذم هذا  ٜم٧ُم وىمد وـمَّ  ،سمٕمد ٤مٝم٤مد ومل ٟمٕمٛمؾ ؿمٞمئً ذم سمداي٦م اجلِ 

 ًَّ  .واهلل ٓ يْمٞمع قمٛمؾ اًمّم٤مسمريـ ،ٌٞمؾاًم

سمـ  وأُمر اًمٕمز ،ام سمٕمد آقمت٘م٤ملج قمٜمٝمُ صمؿ عم٤م ىمدم إؾمامقمٞمؾ إمم دُمِمؼ أومرَ 

ف ذم صالة وم٤مؾمت٠مذٟمَ  ،٦متَّ ًمٌَ وأن ٓ يٗمتل وٓ جيتٛمع سم٠مطمد أ ،داره ٦مِ اًمًالم سمٛمالزُمَ  قمٌد

وأن  ،امإذا اطمت٤مج إًمٞمٝمِ  (طمالق) زيـواعم ٌٞم٥موأن يٕمٞمد إًمٞمف اًمٓمَ  ،سم٢مُم٤مُمٝم٤م ٤ماجلٛمٕم٦م ُم١ممتًّ 

 .وم٠مذن ًمف ذم ذًمؽ ،يدظمؾ احلامم

٠مطمد وىمد ُمٜمع ُمـ اإلومت٤مء وآشمّم٤مل سمِ  ،٦ميَّ ٞمخ ذم إىم٤مُمتف اجلؼمِ وُمرت إي٤مم واًمِمَّ 

سم٤معمٕمروف  إُمرُ  :ف اعم٘مدسٌُ وواضمِ  ،ٚم٧م هقايتف اعمٗمْمٚم٦مٓمَّ وشمٕمَ  ،ـ إظمقاٟمف أو ـمالسمفُم

وأومرج قمٜمف سمٕمد  ،ُمٍم اُمِمؼ ىم٤مصدً ومٓمٚم٥م اهلجرة ُمـ دِ  ،قمـ اعمٜمٙمر ُل واًمٜمٝمْ 

ٚمؽ ومقاوم٤مه اعمَ  ،ٞم٧م اعم٘مدسؿ اٟمتزع ُمٜمٝم٤م إمم سمَ وم٠مىم٤مم سمدُمِمؼ صمُ  ،راضمٕم٤متحم٤مورات وُمُ 

ة وضمدت ًمف دَّ سمٜم٤مسمٚمس ُمُ  ذه وأىم٤مموأظَم  ،ٓمريؼقر وم٘مٓمع قمٚمٞمف اًماًمٜم٤مس داود ذم اًمٗمَ 

 .ةدَّ ٞم٧م اعم٘مدس طمٞم٨م أىم٤مم ُمُ صمؿ اٟمت٘مؾ إمم سمَ  ،ٓمقبُمٕمف ظُم 

صمؿ ضم٤مء اًمّم٤مًمح إؾمامقمٞمؾ واعمٚمؽ اعمٜمّمقر ص٤مطم٥م محص وُمٚمقك اًمٗمرٟم٩م 
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 اًمّم٤مًمح ومًػمَّ  ،ي٤مر اعمٍمي٦مسمٕم٤ًميمرهؿ وضمٞمقؿمٝمؿ إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ي٘مّمدون اًمدِّ 

ٞمخ شمدومع ُمٜمديكم إمم اًمِمَّ  :وىم٤مل ًمفُ  ،يٚمفإؾمامقمٞمؾ سمٕمض ظمقاصف إمم اًمِمٞمخ سمٛمٜمد

 ،٤مصٌف قمغم أطمًـ طم٤ملٚمٓمػ وشمًتٜمَْزًمف وشمٕمده سم٤مًمٕمقدة إمم ُمٜمَ وشمتٚمٓمػ ًمف هم٤مي٦م اًمتَّ 

ومٚمام  ،ٞمٛمتلف ذم ظمٞمٛم٦م إمم ضم٤مٟم٥م ظَم ن ظم٤مًمٗمؽ وم٤مقمت٘مٚمْ وإِ  ،ؽ ومتدظمؾ سمف قمكموم٢من واوم٘مَ 

سملم أن ٞمٜمؽ وسمَ  :صمؿ ىم٤مل ًمف ،٤ًميًتف وُماليٜمتفذع ذم ُمُ  ،ؾمقل سم٤مًمِمٞمخاضمتٛمع اًمرَّ 

ٌِّ أن شمَ  ،ٚمٞمف زي٤مدةٜم٤مصٌؽ وُم٤م يمٜم٧م قمَ شمٕمقد إمم ُمَ   ،ؾ يده ٓ همػمٜمٙمن ًمٚمًٚمٓم٤من وشم٘م

ي٤م  ،ؾ يدهقمـ أن أىمٌِّ  اًل ومْْم  ،أن ي٘مٌؾ يدي ي٤م ُمًٙملم ُم٤م أرو٤مهُ  واهللِ :وم٘م٤مل اًمِمٞمخ

ي٤م  :وم٘م٤مل اًمرؾمقل ،٤موم٤مين ِم٤م اسمتاليمؿ سمفاحلٛمد هلل اًمذي قمَ  ،ؿ ذم واد وأٟم٤م ذم وادٍ ىمقم أٟمتُ 

ٚمقا ُم٤م سمدا اومٕمَ  :وم٘م٤مل اًمِمٞمخ ،ت٘مٚمتؽقاومؼ قمغم ُم٤م يٓمٚم٥م وإٓ اقمْ رؾمؿ زم أن شمُ ٞمخ ىمد ؿَم 

ويم٤من اًمِمٞمخ ي٘مرأ اًم٘مرآن  ،٤مٟم٥م ظمٞمٛم٦م اًمًٚمٓم٤منه واقمت٘مٚمف ذم ظمٞمٛم٦م إمم ضَم وم٠مظمذَ  ،ًمٙمؿ

 ًُّ ٞمخ اًمذي شمًٛمٕمقن هذا اًمِمَّ  :عمٚمقك اًمٗمرٟم٩م ٤مىم٤مل يقُمً  ،ٚمٓم٤من يًٛمٕمفذم ُمٕمت٘مٚمف واًم

ًتف إلٟمٙم٤مره قمغم ىمد طمٌَ  ،ًٚمٛملميمؼم ىمًقس اعمُ هذا أ :ٟمٕمؿ ىم٤مل :ىم٤مًمقا ؟ي٘مرأ اًم٘مرآن

ؿ ٦م سمدُمِمؼ وقمـ ُمٜم٤مصٌف صمُ ٤مسمَ ًٚمٛملم وقمزًمتف قمـ اخلٓمَ ٞمٛمل ًمٙمؿ طمّمقن اعمُ شمًٚمِ 

وم٘م٤مًم٧م ًمف ُمٚمقك  ،دت طمًٌف واقمت٘م٤مًمف ٕضمٚمٙمؿومج٤مء إمم اًم٘مدس وىمد ضمدَّ  ،أظمرضمتف

 .(1)تٝم٤مٞمف وذسمٜم٤م ُمرىمَ ًٚمٜم٤م رضمٚمَ ٤من هذا ىمًٞمًٜم٤م ًمٖمَ ًمق يمَ  :اًمٗمرٟم٩م

 .(3()2)ٞملمظمٞم٤مٟم٦م اًمٗم٤مـمٛم .3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/147، ٓسمـ شمٖمري سمردي: )شاًمٜمجقم اًمزاهرة»( 1)

 .(1/129ؾمٌؼ سمٞم٤من ؿم٠من هذه اًمٓم٤مئٗم٦م وُمـ ؿم٤مِبٝم٤م ُمـ اًمٓمقائػ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م: )( 2)

وىمد يت٤ًمءل اًمٌٕمض ومٞم٘مقل هؾ اًمٕمٌٞمديقن اًمٗم٤مـمٛمٞمقن ُمٜم٤موم٘مقن؟ واجلقاب: ٟمٕمؿ سمؾ ذ ـمقائػ ( 3)

ؾْمالم زوًرا وشمًتٌٓمـ اًمٙمٗمر اعمحض، ىم٤مل ؿمٞمخ اًمٜمٗم٤مق هؿ وؾم٤مئر اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمتل شمتٔم٤مهر سم٤مإلِ 

واعم٘مّمقد هٜم٤م أن اًمٔم٤مهر ٓ سمد ًمف ُمـ سم٤مـمـ ُي٘م٘مف »اإِلؾْمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم شم٘مرير هذه اعم٠ًمًم٦م: 

 =ويّمدىمف ويقاوم٘مف، ومٛمـ ىم٤مم سمٔم٤مهر اًمديـ ُمـ همػم شمّمديؼ سم٤مًم٤ٌمـمـ ومٝمق ُمٜم٤مومؼ، وُمـ ادقمك سم٤مـمٜم٤ًم 



  
377 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 ،لؾْمالُم٤مم واًمٕم٤ممل اإلِ الد اًمِمَّ سمِ  د ومٞمف اًمّمٚمٞمٌٞمقنَ رج اًمذي هدَّ احلَ  ٧ِم ذم اًمقىمْ 

ًٚمٛملم ذم تقطمٞمد اعمُ ص ًمِ  ضمٝمد يمؾ خمٚمِ إمَم  ًٞمس احل٤مضم٦مِ ٤مر اعمًٚمٛملم ذم ُمَ ويم٤مٟم٧م أىمٓمَ 

طمتك قمج٥م  رضم٦مٌ ٦م ص٤مُمت٦م ُمتٗمَ ٞمَّ ٧م اخلالوم٦م اًمٗم٤مـمٛمِ ذم هذا اًمقىم٧م يم٤مٟمَ  ،وضمف اًمّمٚمٞمٌٞملم

ٜمٝمض إومْمؾ مل يَ  :ك سم٤مٕومْمؾ وم٘م٤ملدي ُمـ ُمقىمػ اخلٚمٞمٗم٦م اعمًٛمَّ راسمـ شمٖمري سمَ 

ىمدرشمف قمغم راضمف ُمع وُم٤م أدري ُم٤م يم٤من اًم٥ًٌم ذم قمدم إظْم  ،ر ُمٍمسم٢مظمراج قمًٙمَ 

٤مًمػ ومٝمذا اعمقىمػ اعمتحَ  ،ج٥موًمٙمـ إذا قُمرف اًم٥ًٌم سمٓمؾ اًمٕمَ  .(1)ضم٤ملاعم٤مل واًمرِّ 

 .٤مم واًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمؿذم اًمِم ٞملمَ ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملم يم٤من ُيدف إمم ضب اًمًالضم٘م٦م اًمًٜمِّ 
٤مسة اًمّمٚمٞمٌٞملم حُم  إنَّ  :قؾمػ همقاٟمٛمفيُ  ىم٤مل وًمٞمؿ اًمّمقري ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمفُ 

ًَ  ،ٕٟمٓم٤ميمٞم٦م أصمٚمج٧م صدر إومْمؾ ًُّ واقمتؼم أن ظم ٞملم ٜمِّ ٤مرة إشمراك اًمًالضم٘م٦م اًم

 .(2)زء ُمـ أُماليمٝمؿ إٟمام هق ٟمٍم ًمف ٟمٗمًفٕي ضُم 

 أشمك أؾمد ومٚمامَّ  ،اجلٝم٤مد ٜم٤مدي سمٗمٙمرةيُ  ـ أي وزيرٍ ص اخلٚمٗم٤مء اًمٗم٤مـمٛمٞمقن ُمِ سمؾ َّتٚمَّ 

ٛمٞملم سم٤مًم٘م٤مئد اًمّمٚمٞمٌل ٍم اؾمتٜمجد ضهم٤مم وزير اًمٗم٤مـمِ اًمديـ ؿمػميمقه إمم ُمِ 

ٕم٤مهدة صٚمح د ًمف ذم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤ًمقمدشمف أن يٕم٘مد ًمف ُمُ قري سمٌٞم٧م اعم٘مدس وشمٕمٝمَّ قمٛمُّ 

ؾ ضمٞمش د اًمديـ ؿمػميمقه قم٤مضَم ًمٙمـ أؾَم  ،ٛم٘متْم٤مه٤م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمّمٚمٞمٌٞملمشمّمٌح ُمٍم سمِ 

٤م شمقمم صالح اًمديـ  ذًمؽ عمَّ زد قمغَم  ،(شمؾ سمًٓم٦م) ت٤م ذمٍم قمٚمٞمف ذم اًمدًمضهم٤مم واٟمتَ 

سمٞمٜمام يم٤من  اقمـ قمّٛمف ؾم٤مر إًمٞمف اًمٗم٤مـمٛمٞمقن ومح٤مسوه٤م سمرً  ٤مإيقب اإلؾمٙمٜمدري٦م ٟم٤مئًٌ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـ ُي٘مؼ فم٤مهره ويّمدىمف ويقاوم٘مف وفم٤مهره يقاومؼ خي٤مًمػ فم٤مهًرا ومٝمق يم٤مومر ُمٜم٤مومؼ، سمؾ سم٤مـمـ اًمد =

سم٤مـمٜمف ويّمدىمف وُي٘م٘مف، ومٙمام أن اإلٟم٤ًمن ٓ سمد ًمف ُمـ روح وسمدن ومه٤م ُمتٗم٘م٤من، ومال سمد ًمديـ 

َمٛمقع ش. »اإلٟم٤ًمن ُمـ فم٤مهر وسم٤مـمـ يتٗم٘م٤من وم٤مًم٤ٌمـمـ ًمٚم٤ٌمـمـ ُمـ اإلٟم٤ًمن واًمٔم٤مهر ًمٚمٔم٤مهر ُمٜمف

 (.13/286ش: )اًمٗمت٤موى

 (.5/147ٖمري سمردي: )، ٓسمـ شمشاًمٜمجقم اًمزاهرة»( 1)

 (.124)ص ش: دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ إردن وومٚمًٓملم»( 2)
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 .(1)ااًمّمٚمٞمٌٞمقن ُي٤مسوه٤م سمحرً 

ٓم٦م يلم وطمِم٤مؿملم وىمراُمِ جٛمققمٝم٤م ُمـ وم٤مـمٛمٞملم وقمٌٞمدِ إن اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م سمٛمَ 

ومٙمؿ  ،٤مت ُم٤مٓ طمٍم ًمفػمي٦م هلؿ ُمـ اخلٞم٤مٟمَ وإؾمامقمٞمٚمٞم٦م وُمـ سمٕمدهؿ اًمدروز واًمٜمّم

سمؾ يمؿ شمقاـم١ما قمغم  ،اىمتٚمقا ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم وىم٤مدِّتؿ اًمّم٤مدىملم ظمٞم٤مٟم٦م ُمٜمٝمؿ وهمدرً 

 .ىمتؾ اًمالضمئلم اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم ذم خمٞمامت ضمٜمقب ًمٌٜم٤من

 ام ُمثؾ خدَ ٤م اؾمتِ وأُمَّ » :وم٠مسمٚمغ اًمٜمّمح طملم ىم٤مل ؾْمالموىمد ٟمّمح ؿمٞمخ اإلِ 
ِ
 َه١ُمٓء

ف ُمـ اًمٙم٤ٌمئر وهق وم٢مٟمَّ  :ٜمدهؿؿ أو ضُم ٖمقر اعمًٚمٛملم أو طمّمقهِن ذم صمُ  (أي اًمٜمّمػميلم)

ًٚمٛملم ًمٚمٛمُ  ؿ ُمـ أهمش اًمٜم٤مسِ وم٢مهنَّ  ،قمل اًمٖمٜمؿرَ سمٛمٜمزًم٦م ُمـ يًتخدم اًمذئ٤مب ًمِ 

 ،٤مس قمغم شمًٚمٞمؿ احلّمقن إمم قمدو اعمًٚمٛملمـ أطمرص اًمٜمَّ وهؿ ُمِ  ،وًمقٓة أُمقرهؿ

 .(3()2)ش...وقمغم إوم٤ًمد اجلٜمد قمغم وزم إُمر

٤م اًمقًمدان ذم أرض قهلِ رائؿ يِمٞم٥م هلِ قه ُمـ ضَم ٙمٌُ ٤م ارشمَ ؿ ُمَ قاهلِ طْم ح أويٙمٗمل ذم ومْْم 

 جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ} :٤مماًمِمَّ 

 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ ىئ مئ حئ

 .[43-42 :إسمراهٞمؿؾمقرة ] {ڀ
ٛمٙمـ شمٕمٛمٞمٛمف قمغم ؾم٤مئر إٓ أٟمف يُ  ،ّمػمي٦مقمـ اًمٜمُّ  ؾْمالم٤من يمالم ؿمٞمخ اإلِ يمَ  وإنْ 

 .ويٌٓمٜمقن اًمٙمٗمر اًمٍماح ؾْمالماًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمذيـ ُئمٝمرون اإلِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.133)ص  ، ٓسمـ إصمػم:شاًمت٤مريخ اًم٤ٌمهر»و (،1/169) ، ٕب ؿم٤مُم٦م:شاًمرووت٤من»( 1)

 (.156ـ  35/155ش: )َمٛمقع اًمٗمت٤موى»( 2)

اعم٤مضمًتػم اًمتل وعمزيد اـمالع قمغم ُم٤م اىمؽمومتف هذه اًمٗمرىم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اٟمٔمر صـ، صمؿ يرضمع ًمرؾم٤مًم٦م ( 3)

، ًمٚمِمٞمخ يقؾمػ اًمزاُمكم. وهل شأصمر احلريم٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم قمرىمٚم٦م اجلٝم٤مد ود اًمّمٚمٞمٌٞملم»سمٕمٜمقان 

 ُمقضمقدة قمغم اًمِمٌٙم٦م.
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 .وز أي٤مم اخلٚمٞمٗم٦م اعمًتٕمكمظمٞم٤مٟم٦م ومػم. 4

ًَّ ريم٦م ًمٚمٗمرٟم٩م ٕظْم ل طَم يم٤مٟم٧م أوَّ  ٜم٦م شمًٕملم قاطمؾ وظمروضمٝمؿ إًمٞمٝم٤م ذم ؾَم ذ اًم

ٚمد ومتحقه وأظمذوه ُمـ وهق أول سمَ  ،٠مول ُم٤م أظمذوا ٟمٞم٘مٞم٦موأرسمٕمامئ٦م وم٤ًمروا إًمٞمٝم٤م ومَ 

ٌَ  ،٤م سمٕمد رءصمؿ ومتحقا طمّمقن اًمدروب ؿمٞمئً  ،ًٚمٛملماعمُ  ٤مرة وضمٌؾ ووصٚمقا إمم اًم

٤مروا إمم وذم ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وأرسمٕمامئ٦م ؾَم  ،ويمٗمر ـم٤مب وٟمقاطمٞمٝم٤مق ووم٤مُمٞم٦م اًمًامَّ 

ومٜمزًمقا إًمٞمٝم٤م وم٘متٚمقا  ،وضم٤مؤوا إمم اعمٕمرة ومٜمّمٌقا قمٚمٞمٝم٤م اًمًالمل ،أٟمٓم٤ميمٞم٦م ومل يٜم٤مزًمقه٤م

 ؿَّ وؾمٌقا ُمثٚمٝم٤م صمُ  :ىم٤مل ،ىم٤مًمف أسمق اعمٔمٗمر ؾمٌط اسمـ اجلقزي ،ُمـ أهٚمٝم٤م ُم٤مئ٦م أًمػ إٟم٤ًمن

 ،ويم٤من ِب٤م إُمػم ؿمٕم٤ٌمن ،دوا إمم أٟمٓم٤ميمٞم٦موقم٤م ،ٕمٚمقا ُمثؾ ذًمؽدظمٚمقا يمٗمر ـم٤مب وومَ 

ويم٤من قمغم اًمٗمرٟم٩م صٜمجٞمؾ ومح٤مسه٤م  ،ذم اؾمٛمف همػم ذًمؽ :وىمٞمؾ ،ؿم٘م٤ٌمن :وىمٞمؾ

ٌَّ  ،ومػموز :ومٜم٤مومؼ رضمؾ ُمـ أٟمٓم٤ميمٞم٦م ي٘م٤مل ًمفُمدة  ٤ميم٤م ومدظمٚمقا ُمٜمف وومتح هلؿ ذم اًمٚمٞمؾ ؿم

ومٚمام سَمُٕمد قمـ  ،وهرب ؿمٕم٤ٌمن وشمرك أهٚمف وأُمقاًمف وأوٓده ِب٤م ،وووٕمقا اًمًٞمػ

وشمٗمرق  ،ومٜمزل قمـ ومرؾمف ومحثك اًمؽماب قمغم رأؾمف وسمٙمك وًمٓمؿ ،ٌٚمد ٟمدم قمغم ذًمؽاًم

ومحؾ رأؾمف  ،٤مب ومٕمرومف وم٘متٚمفرضمؾ أرُمٜمل طمٓمَّ  سمفِ  ومٛمرَّ  ،قمٜمف أصح٤مسمف وسم٘مل وطمده

 .(1)إمم صٜمجٞمؾ ُمٚمؽ اًمٗمرٟم٩م

 :ث قمـ زقم٤مُم٤مت ووزراء وقمٛمالء قمٚمٛمٜم٦م وشمٖمري٥مأُم٤م اخلٞم٤مٟم٤مت ذم قمٍمٟم٤م ومحدِّ 

 :ُٕمتف (ؾ اًمّمٜمؿاًمرضم) ظمٞم٤مٟم٦م يمامل أشم٤مشمقرك -0

٦م روف اًمٕمرسمٞمَّ ال احلُ واؾمتٌدَ  ،ٞم٦مؾْمالُمٞمتف قمغم هدم اخلالوم٦م اإلِ سم٤مٟمِ أىمدم أشم٤مشمقرك وزَ 

ؾ وٟمٙمَّ  ،ٚمع احلج٤مبيمام أُمر اًمٜم٤ًمء سمخَ  ،٤مهؿٚمؼ حلِ وأُمر اًمٜم٤مس سمحَ  ،٦مٍ سمحروف ٓشمٞمٜمٞمَّ 

 وسمٕمد هالك اًمٓم٤مهمٞم٦م يمامل أشم٤مشمقرك ،إذان سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وُمٜمعَ  ،سم٤مًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة إمم اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/146ش: )اًمٜمجقم اًمزاهرة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة»يٜمٔمر ( 1)
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 ..(1)٤مر إظمقاٟمف وشمالُمذشمف ُمـ آحت٤مديلم وىم٤مدة اجلٞمش وصٜم٤مئع اًمٖمرب قمغم هنجفؾَم 
ًُّ ٕم٤ممل اًمتَّ إمم إًمٖم٤مء يمؾ ُمَ  دودُ ًم٘مد حتقل اًمٚمَّ  ٕم٥م اًمؽميمل اعمتديـ ؽ سم٤مًمديـ قمٜمد اًمِمَّ ٛم

ل أوىم٤مف اعمًٚمِ  ،سمٓمٌٕمف  ،وًم٦م ًمتٜمٗم٘مٝم٤م ذم همػم ُم٤م أوىمٗم٧م ًمفلم إمم أُمالك اًمدَّ ٛمِ ومحقَّ

ل اعمٕم٤مهد اًمدِّ  ح٤ميمؿ وأًمٖمك اعمَ  ،س اعمٜم٤مه٩م اًمٕمٚمامٟمٞم٦ميٜمٞم٦م إمم ُمدارس شمدرِّ وطمقَّ

 .ػ اًمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦ماًمنمقمٞم٦م سمٕمد أن أوىمَ 

ر ُمًػمشمف اإلضمراُمٞم٦م سمٛمِ  ي٦م اًمتل ِّتدف إمم ـمٛمس زيد ُمـ اخلٓمقات اًم٘مْن صمؿ ـمقَّ

د وأُمر سمحٔمر شمٕمدُّ  ،وم٠مًمٖمك طمج٤مب اعمرأة ،ٜمف وحمٌتف ًمٚمديـديُّ ٦م ًمِمٕم٥م قمريؼ ذم شمَ قيَّ اهلَ 

 (اًمٕمامُم٦م واًمٓمرسمقش) أس اًمنمىملوُمٜمع اًمرضم٤مل ُمـ ًمٌس همٓم٤مء اًمرَّ  ،وضم٤متاًمز

سمٕمد  ،٦مٞمَّ طمٔمر اًمتحدث ومٞمف سم٤مًمٕمرسمِ  ...وطمتك اًمٙمالم ،إوروسمٞم٦م (اًم٘مٌٕم٦م) واقمتٛمد هلؿ

واؾمتٛمرأ ذًمؽ  ،أن أرهمؿ اًمٜم٤مس قمغم يمت٤مسم٦م اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م

ًمتحؾ  ،ؿ إذا يم٤مٟم٧م قمرسمٞم٦ماًمٓم٤مهمقت ؾمٙمقت اًمٜم٤مس وم٠مُمرهؿ سمتٖمٞمػمأؾمامئٝمؿ ويمٜم٤مه

 .وويؾ ًمٚمٛمٖمٚمقب إذا همزاه اًمٖم٤مًم٥م ..!حمٚمٝم٤م أؾمامء ويُمٜمك ـمقراٟمٞم٦م

ة قَّ سم٘مُ  ؾْمالم٤مإلِ سمِ  ُؼ ٓمقات شمْمٛمـ اإلسم٘م٤مء قمغم إًمٖم٤مء يمؾ ُم٤م يتٕمٚمَّ ويم٤من ٓ سمد ُمـ ظُم 

يـ دِ  ؾْمالمؾمتقر ًمػمومع ُمٜمف اًمٕم٤ٌمرة اًمتل شمٜمص قمغم أن اإلِ ومٕمدل اًمدُّ  ،اًم٘مقاٟملم اجل٤مئرة

 ،م1928ويم٤من ذًمؽ ذم قم٤مم  ،ر اًمتنميعدَ ٞم٦م هل ُمّْم ؾْمالُماًمنميٕم٦م اإلِ  وأن ،وًم٦ماًمدَّ 

ظمٓم٤م ظمٓمقة أيمؼم وم٠مًمٖمك شمدريس اًمٕمٚمقم  ؿَّ صمُ  ،قام ُمـ إًمٖم٤مء ُمٜمّم٥م اخلالوم٦مسمٕمد أرسمٕم٦م أقمْ 

٤مرس اًمِمٕم٤مئر ذم اعم٤ًمضمد إٓ سم٤مًمٚمٖم٦م صمؿ أصدر شمٕمٚمٞمامشمف سم٠مٓ متَ  ،م٦1929م ؾمٜم٦م اًمديٜمٞمَّ 

 .آن أُمر سمٙمت٤مسمتف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م وطمروومٝم٤م اًمالشمٞمٜمٞم٦موطمتك اًم٘مر ،اًمؽميمٞم٦م سمام ومٞمٝم٤م إذان

وأًمٖمك أشم٤مشمقرك يمذًمؽ  ،م إٓ وإذان يرومع سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م1932ومل ي٠مت قم٤مم 

 .إىم٤ًمم اًمنمقمٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمؽميمٞم٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/89ش: )َمٚم٦م اًمٌٞم٤من»( 1)
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ك طمتك أقمٓمَ  ،ٛمؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦مومل يٙمتػ ذًمؽ اًمذئ٥م إهمؼم سم٢مي٘م٤مف اًمٕمَ 

ًِ ًمٜمَ  سمٛم٤ًمواة اًمرضمؾ واعمرأة ذم  ٤مصدر ُمرؾمقُمً وم٠م ،ف احلؼ ذم شمٌديٚمٝم٤م وشمٖمٞمػمه٤مٗم

ًمتتالئؿ  ؛وأضمرى شمٖمٞمػمات يمثػمة ذم اًم٘مقاٟملم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕطمقال اًمِمخّمٞم٦م ،اثاعمػمَ 

واؾمتقرد ًمٚمٛمًٚمٛملم  ،ٞم٦مؾْمالُمُمع اًم٘مقاٟملم إوروسمٞم٦م اًمتل أطمٚمٝم٤م حمؾ إطمٙم٤مم اإلِ 

 (1).اًمًقيني٦م واإليٓم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤م ،اًم٘مقاٟملم اًمٙمٗمري٦م

رض وم٘مد أطم٤مط ٟمٗمًف عم٤م ٟمزل سمف اعمَ  ،هذا اًمٓم٤مهمٞم٦م قمؼمة عمـ يٕمتؼم٦م وًم٘مد يم٤مٟم٧م ظم٤ممتِ 

طمتك سمٚمغ ُمرطمٚم٦م  ،٤م سم٤مًمٙمٌد يٙمتِمٗمقا أٟمف يم٤من ُمريًْم ٤مر إـم٤ٌمء اًمذيـ ملَ واؿمتد سمٙمٌَ 

٤مسمف أَص  صمؿَّ  ،واطمت٤مج إمم ؾمح٥م اعم٤مء ُمـ سمٓمٜمف سم٤مإلسمر ،٤م أص٤مسمف سم٤مٓؾمتً٘م٤مءِمَّ  ،اًمتٚمٞمػ

اسمتاله اهلل سمحنمات صٖمػمة محراء ٓ  صمؿ ،فاهلل سمٛمرض اًمزهري ٟمتٞمج٦م ؿمذوذه وومحِِم 

زواره ُمـ اًمًٗمراء واًمٙمؼماء طمتك  مطمتك أُم٤م ،٧ٌم ًمف احلٙم٦م واهلرشٌَّ شمرى سم٤مًمٕملم ؾَم 

ٙمتِمػ إـم٤ٌمء أن وراء ذًمؽ ٟمقع ُمـ اًمٜمٛمؾ إمحر ٓ يقضمد ويَ  ،فمٝمرت قمغم وضمٝمف

ۋ ۋ } :ومًٌح٤من ُمـ اًمّملم إمم شمريمٞم٤م ًمٞمذل اهلل هذا اعمجرم اهل٤مًمؽ !إٓ ذم اًمّملم

ٜمتلم  ،[31 :اعمدصمرؾمقرة ] {ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ۅ وئمؾ اًمرضمؾ اًمّمٜمؿ ىمراسم٦م اًًم

 (2).هـ1358يّم٤مرع أوضم٤مع وآٓم اعمرض طمتك هٚمؽ ذم ؿمٕم٤ٌمن 

 :ث قمـ ظمٞم٤مٟم٦م حمٛمد قمكم سم٤مؿم٤م اًمذي يم٤منطمدِّ  -1
  َّهل٤ميم٤مٟم٧م ُم٘مدُم٦م ٓطمتالل إضم٤مٟم٥م  ،(قمٚمامٟمٞم٦م) دوًم٦م ُمدٟمٞم٦م سمٛمٍم أول ُمـ أؾمس. 

  ُ٤م ضمٕمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ذم ٟمٔمر دول أوروسم٤م ِمَّ  :٦مٞمَّ ثامٟمِ وأقمٚمـ احلرب قمغم اًمدوًم٦م اًمٕم

 .وضمرأهؿ قمغم اًمتدظمؾ ذم ؾمٞم٤مؾم٤مِّت٤م اًمداظمٚمٞم٦م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.194/18)اًمٕمدد ش: اًمٌٞم٤من»َمٚم٦م ( 1)

، سمت٤مريخ شاًمقوم٤مء اعمٍمي٦م»(، ٟم٘ماًل قمـ ضمريدة 242، حمٛمقد صم٤مسم٧م اًمِم٤مذزم: )صش٦ماعم٠ًمًم٦م اًمنمىمٞم»( 2)

 ..م1985أهمًٓمس  29
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  َّقمقة اإلصالطمٞم٦م سم٤مجلزيرةوطم٤مرب اًمد. 

  ٝمؿ ٓمَ وؾمٚمَّ  ،ظمالء وضمٕمٚمٝمؿ ُمتٜمٗمذيـ ذم أضمٝمزة اًمدوًم٦م٤مٟم٥م واًمدُّ وُمأل ُمٍم سم٤مٕضَم

 .ذًمقهنؿقمغم اًمِمٕم٥م اعمٍمي ي٘مٝمروهنؿ ويًت

  ِف أٟمف أول ُمـ ؾمـ اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م سمدٓ ُمـ ف وـمقاُمِّ ويم٤من ُمـ أقمٔمؿ ُمقسم٘م٤مشم

 .(1)ٞم٦مؾْمالُماًمنميٕم٦م اإلِ 

 :ظمٞم٤مٟم٦م وم٤مروق ًمٚمٛمج٤مهديـ اًمّم٤مدىملم -3

ًٚمٛملم ج٤مهديـ ُمـ اإلظمقان اعمُ اعمُ  ٘مقم سمًح٥م شمِمٙمٞمالِت ُمٚمؽ اؾمٛمف وم٤مروق يَ 

 .ُمـ ومٚمًٓملم وُمـ صمؿ أودقمٝمؿ اًمًجقن واعمٕمت٘مالت

ل ذم ؾْمالُم٩م اإلِ ٝمَ ف ُمـ شمٌٜمل اعمٜمْ ُمُ وُيرِ  ،ٞمِمف سم٤مٕؾمٚمح٦م اًمٗم٤مؾمدةد ضَم ُمٚمؽ يزوِّ 

 .(2)ٞم٦مؾْمالُماًمٕمًٙمري٦م اإلِ 

 :اًمٜم٤مس زقمٞمؿ اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُٕمتف ظمٞم٤مٟم٦م قمٌد -4

ٝم٤م ُمـ واؿمت٘م٧م اؾمٛمَ  ،د ٟمِم٠مت ذم فمؾ طمٙمٛمفوىمَ  ،٦مَ شمزقمؿ احلريم٦م اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞمَّ 

 ،٦م واًمقطمدةٞمَّ ٦م وآؿمؽمايمِ حلريَّ ا :ٜم٤مدي ِب٤م وهلٛمف وشمٌٜم٧م إومٙم٤مر اًمتل يم٤من يُ اؾْم 

اإلظمقان  ظم٤منَ  ،٦م اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى٤ًمريَّ وهل ٟمٗمس أومٙم٤مر إطمزاب اًم٘مقُمٞم٦م اًمٞمَ 

ل قمٛمؾ ي٘مقم سمف سمٕمد ٤مٟمقا ُمٕمف أن يٙمقن أوَّ ًؿ إن هؿ دقمٛمقه ويمَ اعمًٚمٛملم يقم أن أىمْ 

 ،قمده شمقمم احلٙمؿ ذيمروه وومٚمامَّ  ،ؾْمالموأن يٓمٌؼ اإلِ  ،رآنظ اًم٘مُ شمقًمٞمف اًمرئ٤مؾم٦م أن ُيٗمَ 

 .وهمدر ِبؿ ،هؾ شمريدون أن ٟمرضمع إمم طمٙمؿ احلٛمػم :وم٘م٤مل

ٟمٗمذ طمٙمؿ  (هـ1374رسمٞمع أظمر  12) م1954 (ديًٛمؼم) يم٤مٟمقن إول 8ومٗمل 

 ُم١مًمػ ،اًم٘م٤مدر قمقدة ُمٜمٝمؿ قمٌد ،٦م ُمـ ىم٤مدة ُج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملماإلقمدام ذم ؾمتَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وُم٤م سمٕمده٤م(، ًمٚمِمٞمخ اًمًٞمد اًمٕمٗم٤مين. 9)صـش: أقمالم وأىمزام»اٟمٔمر يمت٤مب ( 1)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.( 2)
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ٚم٧م أٓف ُمـ ٛمقمـ آقمت٘م٤مٓت اًمتل ؿَم  اًل ومْْم  .شؾْمالماًمتنميع اجلٜم٤مئل ذم اإلِ »

٤مدث آُمر قمغم ىمتٚمف ذم طَم وذًمؽ سمٕمد اِّت٤مُمٝمؿ سم٤مًمتَّ  :٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملمأقمْم٤مء ُجَ 

اًمٜم٤مس  واًمتل ىمٞمؾ سم٠مهن٤م ُمنطمٞم٦م دسمره٤م قمٌد ،(ذم ٟمٗمس اًمٕم٤مم) اعمٜمِمٞم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م

خٚمص ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم اًمذيـ يم٤مٟمقا يِمٙمٚمقن ًمٚمتَّ  :اعمخ٤مسمرات اعمريمزي٦م ُمعَ 

ك وًمتٚمٛمٞمع ؿمخّمٞمتف يمزقمٞمؿ وـمٜمل طمتَّ  ،ردي اًمٌٕمٞمد قمـ اًمديـاًمٗمَ ٦ٌم يمٌػمة حلٙمٛمف ٘مَ قمَ 

 .شمتٕمٚمؼ سمف اجلامهػم

غم إقمدام صمالصم٦م ُمـ يم٤ٌمر اإلظمقان اًمٜم٤مس قمَ  م أىمدم قمٌد1965وذم قم٤مم 

د ؿمٗمع ًمف اعمٚمؽ ومٞمّمؾ وىمَ  ،شذم فمالل اًم٘مرآن» ؿ ؾمٞمد ىمٓم٥م ُم١مًمػٝمُ ُمٜمْ  ،اعمًٚمٛملم

 ًُّ  .ؾ ومٚمؿ شم٘مٌؾ ؿمٗم٤مقمتفٕمقدي٦م أٓ ي٘متَ ُمٚمؽ اًم

ٗمق سم٤مًمٕمَ  (م1965ٟمٞم٤ًمن ـ أسمريؾ ـ ) در اًم٘مرار اجلٛمٝمقريَص ٟمٗمًف ًمٕم٤مم ذم ا

ودظمؾ  ،ٞمققمٞملم ذم ُمٍم٦م واًمتٌٕمٞم٦م ود اًمِمُّ ٞمع اًمٕم٘مقسم٤مت إصٚمٞمَّ اًمِم٤مُمؾ قمـ َُج 

 .٤مريمًٞمقن ذم ُجٞمع َم٤مٓت احلٞم٤مة ذم ُمٍم سمٕمد ذًمؽاعمَ 

 وم٘مد اطمتٚم٧م دوًم٦مُ  ،ًٚمٛملمم يم٤مٟم٧م اًمٜمٙم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمرب واعمُ 1967ـ ذم قم٤مم 

ؾمٞمٜم٤مء واجلقٓن واًمْمٗم٦م ) م1948ّمٌقه قم٤مم تَ ٝمقد ذم ومٚمًٓملم صمالصم٦م أُمث٤مل ُم٤م اهمْ ٞمَ اًم

م سمٕمد أن ٤1971مس ؾمٜم٦م اًمٜمَّ  وهٚمؽ قمٌد ،٘مٓم٧م اًم٘مدس سمال ىمت٤ملوؾَم  ،(اًمٖمرسمٞم٦م

وُمأل  ،٤موأظمالىمٞمًّ  ٤مواىمتّم٤مديًّ  ٤مب ُمٍم ؾمٞم٤مؾمٞمًّ د أن ظمرَّ وسمٕمْ  ،رىم٧م ُمٍم ذم اًمديقنهمَ 

 .اًمٕم٤ممل اًمٕمرب سم٤مًمِمٕم٤مرات اجلقوم٤مء

جتٛمع وىمقاٟمٞمٜمف وٟمٔم٤مم أن اًمديـ ًمٞمس ًمف قمالىم٦م سم٤معمُ  :٤مأؾمس اًمٜم٤مسي٦م أيًْم ُمـ 

 .ام هق ـم٘مقس شمٕمٌدي٦م ذم اعمًجد ومح٥ًموإٟمَّ  ،طمٞم٤مشمف

ُم٤مرؾمقا  ،(ُج٤مل قمٌداًمٜم٤مس) ٜمقديم٤مٟم٤م ُمـ أسمرز ضُم  (وصالح ٟمٍم ،محزة اًمًٌٞمقين)

 .قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمٕمذاب ُم٤م شم٘مِمٕمر ًمف إسمدان
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 .ٟم٧م طمٞم٤مِّتؿ؟ ًم٘مد يم٤مٟم٧م ذ طمٞم٤مة٤مٞمػ يمَ يمَ  :وًمٙمـ

–أٟمف يم٤من ي٘مقل ًمٚمٛم١مُمٜملم  قين وم٘مد سمٚمغ سمف اًمتجؼم واًمٓمٖمٞم٤من إمم طمدِّ أُم٤م محزة اًمًٌٞمُ 

 أيـ إهلٙمؿ ٕوٕمف ذم احلديد! :ي٘مقل -ًتٖمٞمثقن سم٤مهللِ وهق يٕمذِبؿ طمٞمٜمام يَ 

ذم  َـّ وهُ  ،ا ومهٞم٦مقدً وضم٤مت اًمٜم٤مس قم٘مُ وأُم٤م صالح ٟمٍم وم٘مد يم٤من يٕم٘مد قمغم زَ 

 ؟! ًمٙمـ يمٞمػ يم٤مٟم٧م هن٤مي٦م أوًمئؽ اًمٓمٖم٤مة!ويتزوضمٝمـ ،ريـقمّمٛم٦م رضم٤مل آظم
 ،٤مهرة إمم اإلؾمٙمٜمدري٦موهق ظم٤مرج ُمـ اًم٘مَ  ،محزة اًمًٌٞمقين اصٓمدُم٧م ؾمٞم٤مرشمف

وقمجز  ،ِم٤مئفُمـ أقمغم رأؾمف إمم أطْم  ،ًٛمفومدظمؾ احلديد ذم ضمِ  ،ا٤مطمٜم٦م حتٛمؾ طمديدً سمَِم 

 .٤ماعمٜم٘مذون أن خيرضمقه إٓ ىمٓمٕمً 

ة دَّ قم٤مش قمِ  ،ُمزُمٜم٦م ،١معم٦مأُمراض ُمُ  ٞم٥م سم٠ميمثر ُمـ قمنمةوأُم٤م صالح ٟمٍم وم٘مد أِص 

٤م سمف ُمزضمقضًم  ،٤مطمتك ُم٤مت ؾمجٞمٜمً  ،٤مومل جيد ًمف اًمٓم٥م قمالضًم  ،ؾمٜمقات ُمـ قمٛمره ذم شمٕم٤مؾم٦م

 .(1)طمتك إذا أظمذه مل يٗمٚمتف ،إن اهلل ًمٞمٛمكم ًمٚمٔم٤ممل ،ذم زٟمزاٟم٤مت زقمامئف اًمذيـ يم٤من خيدُمٝمؿ

 :٥ماًمزقمؽم ومح٤مة وطمٚم ظمٞم٤مٟم٦م سم٤مئع اجلقٓن واًم٘مٜمٞمٓمرة وؾمٗم٤مح خمٞمؿ شمؾِّ  -5

دم ُمـ ؾمٙم٤مهن٤م وهَ  ٤مأًمٗمً  31وىمتؾ طمقازم  ،٤مة٦م مَح ُمديٜمَ  سمدكِّ  1983اًمذي ىم٤مم ؾمٜم٦م 

٤موم٦م إمم ُمٕمٝمد ري٤ميض إَو  ،قًمٞمٙمٞم٦مٕمْمٝم٤م يمٜمٞم٦ًم يم٤مصمُ سمَ  ٤مضِ وأىم٤مم اًمٜمٔم٤مم قمغم أٟم٘مَ  ،ُم٤ًمضمده٤م

ح اعمروقم٦م ذم ضمن اًمِمٖمقر وطمٚم٥م ٧م ًمف اعمذاسمِ ويم٤مٟمَ  ،ٜم٤مت وسمريم٦م ؾم٤ٌمطم٦م خمتٚمٓم٦مًمٚمٌَ 

٤مٟم٧م اًم٘مقات يمَ  فٟمٗمًاًمٕم٤مم وذم  .1982ديٜم٦م مح٤مة ؾمٜم٦م وذم ُم 1981وؾمجـ شمدُمر ؾمٜم٦م 

 .(2)ؼم اعمًٚمامت قمغم ٟمزع طمج٤مِبـ٘مٞمؼ رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م دُم د ؿَم ومٕم٧م أؾَم اًمت٤مسمٕم٦م ًمرِ 

ًُّ ٘مد صدرت أواُمر وزير اًمدِّ أُم٤م ؾم٘مقط اجلقٓن ومَ  قري إمم ىمقات اجلٞمش وم٤مع اًم

أظمٚمتٝم٤م ُمـ  سمؾ ،جقم اًمٞمٝمقدي قمٚمٞمٝم٤ماًمًقري سم٤مٟٓمًح٤مب ُمـ هْم٦ٌم اجلقٓن ىمٌؾ اهلُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5)اًمٕمدد ش: َمٚم٦م اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت اإِلؾْمالُمٞم٦م»( 1)

 اًم٤ًمسمؼ.( 2)



  
385 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 :ّمؾ وزير اًمّمح٦م اًمًقريوطمٞمٜمام اشمَّ  ،م1967/يقٟمٞمق/5ؾمٙم٤مهن٤م يقم 

أٟم٤م  :٤مل ًمفح٤مومظ إؾمد اخل٤مئـ ىمَ سمِ  -ويم٤من سم٤مًم٘مرب ُمـ ومٞمؼ-عاًمرمحـ إيمتَ  قمٌد

قمٚمٞمف وزير اًمدوم٤مع اًمًقري  دَّ ومر ،ً٘مط ذم يد اًمٞمٝمقدىمرب ومٞمؼ واًم٘مٜمٞمٓمرة مل شمَ 

 .(1)ر وخمٓمط ًمفسمَّ اًم٘مٜمٞمٓمرة ُمداًمٜم٤مس أن سمٞم٤من ؾم٘مقط  فوقمرَ  ،سم٤مًمِمت٤مئؿ اهل٤مسمٓم٦م

 :م1948ظمٞم٤مٟم٦م ىم٤مدة اًمٕمرب جلٞمقؿمٝم٤م  -6

 ،م٤1947مهل٤م ُمٞمٛمٛم٦م ؿمٓمر ومٚمًٓملم ذم قم٤مم طَم ِمد رِ ام يم٤مٟم٧م اجلٞمقش اًمٕمرسمٞم٦م شمَ طمٞمٜمَ 

قن طمجؿ اخلٓمٞمئ٦م اًمتل ارشمٙمٌتٝم٤م يمُ ـ اًم٘م٤مدة اًمٕمًٙمريلم اعمخٚمّملم يدرِ ُمِ  يم٤من اًمٕمديدُ 

يقم أن  ،وسمحؼ ومٚمًٓملم وُم٘مدؾم٤مِّت٤م٦م يقُمئٍذ سمحؼ هذه اجلٞمقش ٞم٤مدات اًمًٞم٤مؾمٞمَّ اًم٘مِ 

 (2)أؾمٚمٛم٧م ىمٞم٤مدِّت٤م ًمإلٟمجٚمٞمزي اًمّمٝمٞمقين ضمٚمقب سم٤مؿم٤م

 :ظمٞم٤مٟم٦م ىم٤مدة اًمٕمرب اًمذيـ وىمٕمقا وصمٞم٘م٦م يم٤مُم٥م ديٗمٞمد -7

يب احلريم٦م أن شمُ  اشمقىمٞمع اشمٗم٤مق يم٤مُم٥م ديٗمٞمد يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ضمدًّ  عم٤م شمؿَّ 

٤من ُم٤م ومٙمَ  ،ٞم٦م واًمتٓمٌٞمع٤مم آشمٗم٤مىم٤م هل اعمٕمقق اًمرئٞمس أُمَ ٕهنَّ  :ٞم٦م سمال هقادةؾْمالُماإلِ 

 يم٤من ُمـ أطمداث داُمٞم٦م واقمت٘م٤مٓت واؾمٕم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم!

٤مم ٛمقضمٌٝم٤م ومتح اعمٜمٓم٘م٦م أُمَ سمِ  قهن٤م ُمٕم٤مهدة ؾمالم إمم ُمٕم٤مهدة يتؿُّ ومٝمل شمتٕمدى يمَ 

 :ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص ُمٔم٤مهر اًمتٓمٌٞمع سم٤مٔي ،اًمٜمٗمقذ واًمًٞمٓمرة اًمٞمٝمقدي٦م
ًِّ  اًمتٓمٌٞمعُ  -1 ائٞمؾ ُمع إْه  ٞم٧م قمالىم٤مت دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م يم٤مُمٚم٦مطمٞم٨م أرؾِم  ؛ٞم٤مداًم

 .وًم٘م٤مءات ىمٛم٦م ُمت٤ٌمدًم٦م

 (إهائٞمؾ) ٦م ُجٞمع احلقاضمز سمؾ أصٌح٧م٧م إزاًمَ متَ  طمٞم٨ُم  ؛اًمتٓمٌٞمع آىمتّم٤مدي -2

 .اًمدوًم٦م إومم سم٤مًمرقم٤مي٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.27/211ش: )َمٚم٦م اًمٌٞم٤من»( 1)

 (.47/53ش: )َمٚم٦م اًمٌٞم٤من»( 2)
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 يٜمٔمر اًمٞمٝمقد إًمٞمف قمغم أٟمف اًمدقم٤مُم٦م اًمرئٞم٦ًم ًمٌ٘م٤مء طمٞم٨ُم  ؛ٓمٌٞمع اًمث٘م٤مذماًمتَّ  -3

 .ٟمزع اًمٕمداء ًمٚمٞمٝمقد ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٕمرب اًمًالم وسمٛمقضمٌف يتؿُّ 

طمٞم٨م  ،ٞم٦م اًمتٓمٌٞمع اًمٙمٌػمة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙمٞم٤من اًمٞمٝمقديوُمـ ُمٔم٤مهر اًمتٓمٌٞمع يتٌلم ًمٜم٤م أمهِّ 

ٜمتٝمل اعم٘م٤مـمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ِم٤م يٗمتح اعمج٤مل وشمَ  ،يتؿ يمن احل٤مضمز اًمٜمٗمز سملم اعمًٚمٛملم واًمٞمٝمقد

وهٜم٤مك أُمر آظمر هق  ،ٟمتٞمج٦م ومتح إؾمقاق اًمٕمرسمٞم٦م (إهائٞمؾ) ًمتقؾمع اىمتّم٤مدي يمٌػم ذم

 آؾمت٘مرار إُمٜمل ذم اعمٜمٓم٘م٦م ؾمٞم١مدي إمم ؾمٞمؾ يمثٞمػ ُمـ هجرة اًمٞمٝمقد إمم أمهٝم٤م وهق أن

 .اًمٙمؼمى (إهائٞمؾ) ِم٤م ي٘مرب اًمٞمٝمقد ُمـ حت٘مٞمؼ طمٚمؿ ،(إهائٞمؾ)

د  زززززززز دََ دد ك
ززززززززدأ داج دَعززززززززلَدَ  د  دؽ ززززززززََدوَددأ د ئ

د

زززززززززج ددال دـَززززززززز  د دأَدَؾزززززززززعَدد زززززززززأئددأ دف د  دَ دؾ  دو ئد ئ

 
 :شرىمٞم٦ٌم أسمق»ظمٞم٤مٟم٦م زقمٞمؿ شمقٟمس  -8

ؽمة ومَ  مل شمٌٚمٖمفُ  ،وسمـ قمكم ،ذم قمٝمدي سمقرىمٞم٦ٌم ،ؾْمالماإلِ  ودَّ قٟمس ُمـ طمرب ٝمدشمف شمُ ُم٤م ؿَم 

وود  ،وم٤محلرب ود اًمزيتقٟم٦م :(1956/  1881) ،آطمتالل اًمٗمرٟمز اعم٤ٌمذ ًمتقٟمس

ؼ طم٘م٤مئِ  ،ٝمٙمؿ سمٙمؾ ذًمؽواًمتَّ  ،وود اًمٕمٚمامء ،ج٤مبوود احلِ  ،رُمْم٤منصٞم٤مم اًمتقاٟم٦ًم ًمِ 

ػ ًٚمٓم٦م وهق مل يتقىمَّ ومٛمٜمذ وصقًمف ًمٚم ،(م 2111/  1913) ُمٕمرووم٦م ذم قمٝمد سمقرىمٞم٦ٌم

ف ُجٞمع سمؾ ـم٤مل سمٓمُِم  ،فاعمتٛمثٚم٦م ذم ؿمٕم٤مئره وقم٘م٤مئده ورضم٤مٓشمِ  ؾْمالمـ طمرب اإلِ قمَ 

ؾمقاء ذم اًمًتٞمٜم٤مت اًمتل ىمٛمع ومٞمٝم٤م  ،اعمٕم٤مرولم ُمـ خمتٚمػ اًمٓمٞمػ اًمًٞم٤مد اًمتقٟمز

 .م 1975أو سمٕمد إقمالن ٟمٗمًف رئٞم٤ًم ُمدى احلٞم٤مة ذم ؾمٜم٦م  ،اًمٞمقؾمٗمٞملم

 إهمالق ضم٤مُمع اًمزيتقٟم٦م: 

٤من اًمذي يمَ  ،يتقٟم٦مالق ضم٤مُمع اًمزَّ إهمْ  ُمـ ظماللِ  ،ؾْمالمسمقرىمٞم٦ٌم احلرب قمغم اإلِ أقمٚمـ 

ًَّ  79ٞمًف قم٤مم ٞم٦م ُمٜمذ شم٠مؾِم إؾِْمالُمُمٜم٤مرة  ٞمس ذم ًمَ  ،سمـ اًمٜمٕمامن ٤منهجري٦م قمغم يد طم

سمؾ أن أطمد ؿمٞمقظمف شمقمم  ،سوإٟمدًمُ  ،لؾْمالُمسمؾ ذم اعمٖمرب اإلِ  ،٥ًمشمقٟمس ومحَ 

 ،ٞمف درس اسمـ ظمٚمدونوومِ  ،$ خ٦م إزهر وهق اًمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلمٞمَ ُمِْم 
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ومل  ،اهلل رمحهموهمػمهؿ  ،وؿم٤مقمر اعمًٚمٛملم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمِم٤مب ،سمراهٞمؿ اًمري٤مطملوإ

 قمـ ومْماًل  ،وأب زيد اًم٘مػمواين سمٕمٞمديـ قمٜمف ،واسمـ قمروم٦م ،قنيٙمـ اإلُم٤مم ؾمحٜمُ 

اًمرمحـ ظمٚمٞمػ  وقمٌد ،واسمـ قم٤مؿمقر ،واًمثٕم٤مًمٌل ،اعمٕم٤مسيـ قمٚمامء آل اًمٜمٞمٗمر

 .٤مٞمٕمً ُج اهلل رمحهموهمػمهؿ 

 :شمرك احلج٤مب اًمت٘مٚمٞمدي

 ،شاًمًٗم٤ًمري» قٟمس سمـواعمٕمروف ذم شمُ  ،ودقم٤م سمقرىمٞم٦ٌم إمم شمرك احلج٤مب اًمت٘مٚمٞمدي

ٙمـ ومل شمَ  ،ويٖمٓمل رأؾمٝم٤م طمتك يمٕمٌٞمٝم٤م ،ػ سمف اعمرأة قمٜمد اخلروجحَّ ق همٓم٤مء شمتٚمَ وهُ 

ٗم٦م ٛمٚم٦م إقمالُمٞم٦م ُمٙمثَّ حلَ  شاًمًٗم٤ًمري» وشمٕمرض ،دوٟمفضمـ ٤ًمء اًمتقٟمًٞم٤مت خيرُ اًمٜمِّ 

٤م ة ؾمٚمٗمً سمٜمٗمًف ذم ُمنطمٞم٦م ُمٕمدَّ  وىم٤مم سمقرىمٞم٦ٌم ،وشمزيـ اًمًٗمقر ،ٌٞم٤مشمفشمتحدث قمـ ؾمٚم

 .وؾمط شمّمٗمٞمؼ سمٕمض زسم٤مٟمٞمتف ،ُمـ قمغم رأس إُمرأة شًٗم٤ًمرياًم» سم٢مًم٘م٤مء

اًمّم٤مدرة  ،ًمقُمٜمد اًمٗمرٟمًٞم٦م ،وذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمع صحٞمٗم٦م ،ؾمٜم٦م ُمـ طمٙمٛمف 21وسمٕمد 

 :فٟمج٤مزاشما ذم رده قمغم ؾم١مال طمقل إىم٤مل سمقرىمٞم٦ٌم ُمٗمتخرً  ،1976ُم٤مرس  21سمت٤مريخ 

وأصدرت ىم٤مٟمقن  ،رت اعمرأةوطمرَّ  ،أهمٚم٘م٧م ضم٤مُمع اًمزيتقٟم٦م ،أقمتز سمثالث ىمْم٤مي٤م)

 .(ؾْمالمإطمقال اًمِمخّمٞم٦م اًمذي ي٘مٓمع قمالىم٦م إهة سم٤مإلِ 

 :ُمٜمع اؾمتخدام اًمت٤مريخ اهلجري

وٓ  ،م يٛمٜمع اؾمتخدام اًمت٤مريخ اهلجري ٤1961م ذم ؾمٜم٦م طمٞم٨م أصدر ىم٤مٟمقٟمً 

 211م شمؿ شم٠مُمٞمؿ أيمثر ُمـ  1961ا ؾمٜم٦م ف اًمٙمثػمون أٟمف ذم قمٝمد سمقرىمٞم٦ٌم وحتديدً يٕمرِ 

سمٜمزرت إمم  ا ذم ُمديٜم٦مل ُمًجدً وطمقَّ  ،ًمتتحقل إمم ُم٤ًميمـ ،سمٞمٕمٝم٤م ـ صمؿَّ وُمِ  ،ُمًجد

 .ل ُمًجدا إمم ُمتحػ روُم٤مينوطمقَّ  ،ا إمم مخ٤مرةل ُمًجدً وطمقَّ  ،ُمرىمص

 :ؾْمالماًمٕمدوان قمغم ؿمٕم٤مئر اإلِ 

ع اًمّمقم ذم ٜمـ ُمَ وم٠مقمٚمَ  ،ؾْمالمومت٤مدى سمقرىمٞم٦ٌم ذم اًمٕمدوان قمغم ؿمٕم٤مئر اإلِ 
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زق سمـ قم٤مؿمقر اًمذي قم٤مرض اًمٜمَّ ال اعمٗمتل اًمٗم٤موؾ وقمزَ  ،م 1962ؾمٜم٦م  ،رُمْم٤من

 ،٤مؿم٦م اًمتٚمٗمزيقن٤مء ذم ؿمٝمر رُمْم٤من أُم٤مم ؿَم سمٜمٗمًف سم٤مطمت٤ًمء يمقب ُمـ اعمَ  ٤مموىمَ  ،اًمٌقرىمٞمٌل

الت إلضم٤ٌمر اعمقفمٗملم واًمٕمامل وىمقات اجلٞمش وُجٞمع أـمٞم٤مف اًمِمٕم٥م وٟمٔمٛم٧م مَح 

 .اء ذًمؽاًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وم٘مدوا وفم٤مئٗمٝمؿ ضمرَّ و ،اًمتقٟمز قمغم اإلومٓم٤مر ذم رُمْم٤من

ة أظمرى وأقمٚمـ ُمرَّ  ،٦مٞمَّ ح٤ميمؿ اًمنمقمِ واعمَ  ،وم٠مًمٖمك إوىم٤مف ،دم٤موز سمقرىمٞم٦ٌم يمؾ احلدود

دوة أىمٞمٛم٧م وىم٤مل ذم ٟمَ  ،يم٤من ي٘مقل اخلراوم٤مت طوأن اًمرؾمقل  ،٤مىمْم٤متأن ذم اًم٘مرآن شمٜمَ 

رآن اًمذي ٘مُ اًم :ٕمجزات وي٘مقلم أٟمف ٓ ي١مُمـ سم٤معمُ  1974ذم اًم٘مٍم اًمرئ٤مد ؾمٜم٦م 

ومٙمٞمػ شم٘مٌٚمقن  ،ؾمٜم٦م ٤311م يٜم٤مم أؾمٛمٕمتؿ أن ؿمخًّم  ،٤ٌمب ُمٚمئ سم٤مخلراوم٤متشمٕمٚمٛمقٟمف ًمٚمِمَّ 

 .۴ يٕمٜمل ىمّم٦م ُمقؾمك .سم٘مقل حمٛمد أن قمّم٤م حتقًم٧م إمم صمٕم٤ٌمن

 .(1)!؟هؾ ظمٞم٤مٟم٤مت ًمٚمديـ وإُم٦م أقمٔمؿ ُمـ هذه اًمٙمٗمري٤مت

 :ظمٞم٤مٟم٦م اًمًٞمز ىم٤مئد آٟم٘مالب اًمدُمقي ذم ُمٍم اًمٕمزيزة -9

٤م ف ودقمٛمقه ُم٤مديًّ اء وأصمٜمقا قمٚمٞمف وروقا قمٜمْ إقمدَ  ُمدطمفُ ٓ يِمؽ أطمد أن ُمـ 

ّمداىم٤م ف ُمِ ٤م ًمديٜمف وُم٤ٌمدئف وأُمتِ ًمـ يٙمقن إٓ ظم٤مئٜمً  ،٤م واؾمتٌنموا سمٛم٘مدُمفوُمٕمٜمقيًّ 

 .[121 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ} :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

٤مظمر سم٤مًمًٞمز وشمٓمرب ٞم٦م شمٗمَ ذه ؿمٝم٤مدات إهائٞمٚمومٝمَ  ،وُمـ سم٤مب اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف

 :ًمتقًمٞمف اًمرئ٤مؾم٦م ذم ُمٍم
 .م7/2113/ 4 اًمٕمٜمقان اًمرئٞمس ًمّمحٞمٗم٦م ُمٕم٤مريػ اًمٞمٝمقدي٦م سمٕمد آٟم٘مالب -1

 .إمم أطمْم٤مٟمٜم٤م ُمـ ضمديد ٞملمؾْمالُم٤مدة ُمٍم ُمـ ىمٌْم٦م اإلِ ٕمَ اًمًٞمز اًمٌٓمؾ اؾمتٓم٤مع اؾمتِ 

 ائٞمكمِّ اإله ؾ اًمًٞم٤مدِّ يمت٥م اعمحٚمِّ  ،٦م يمذًمؽاإلهائٞمٚمٞمَّ ه٤مآرشمس وذم صحٞمٗم٦م  -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجل٤مُمٕم٦م »(، وَمٚم٦م 81/117 – 57/71 – 41/113- 29/7ش: )َمٚم٦م اًمٌٞم٤من»اٟمٔمر أقمداد ( 1)

 (.14 -6 -1ش: )ُمقؾمققم٦م اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م»و (،8/451ش: )اإِلؾْمالُمٞم٦م
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ًِّ  اًمِمقق اإلهائٞمكمِّ ) يقًمٞمق ذم ُم٘م٤مًم٦م حت٧م قمٜمقان 11قم ؿم٤مومٞم٧م يآري   ،(ٞمزًمٚم

٤مح اًمٗمتَّ  اجلٜمرال قمٌد :اجلديد هق سمٓمؾ ُمٍميِّ  اًمٌٓمؾ اإلهائٞمكمِّ  :يمت٥م ؿم٤مومٞم٧م ي٘مقل

 ًِّ  ٦م يمل شمٙمتِمػ اًمت٠ميٞمد اًمٕمٛمٞمؼ واإلقمج٤مب اًمنيِّ ـ سمدىمَّ ٓ جي٥م أن شمتٛمٕمَّ  .ٞمزاًم

اًمذي  ،٦م اًمٙمٌػمةح٦م ًمٚمج٤مرة اجلٜمقسمٞمَّ ات اعمًٚمَّ ٦م سم٘م٤مئد اًم٘مقَّ ٞمِّ ًمدى اًمٜمخ٦ٌم اإلهائٞمٚم

 .ٜمف ذم ُمقىمٕمفطمٌس اًمرئٞمس اًمذي قمٞمَّ 

ًِّ ومٙمٚمُّ  ،د ذم إهائٞمؾأو شمردُّ  ًمٞمس هٜم٤مك ؿمؽٌّ  ٜم٤م ُمع آٟم٘مالب ٞمز ويمٚمُّ ٜم٤م ُمع اًم

قا ذم أُمريٙم٤م ذم حك اًمذيـ شمرسمَّ اجلٜمرآت طم٤مًم٘مل اًمٚمِّ  ٜم٤م ُمع طمؼِّ يمٚمُّ  ،اًمٕمًٙمريِّ 

 .غم ؾمٚمٓم٦م رئٞمس ُمٚمتٍح ُمٜمتخ٥ماًم٘مْم٤مء قم

ًُ  ،لمٟمٌح٨م قمـ ديمت٤مشمقريِّ  ،قمٜمدُم٤م ٟمٜمٔمر إمم اخل٤مرج ٓمقا ؾمٞمٓمرِّتؿ قمغم ًمٞمٌ

 .سمٜم٤م واعمٕم٤مدي٦م ًمٜم٤م ٦م اعمحٞمٓم٦ماًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞمَّ 

ؾ يتٛمثَّ  (إلهائٞمؾ) اخلالص ٦م ومؽمى أنَّ أُم٤م ٟمخ٦ٌم اًمقؾمط ي٤ًمر اإلهائٞمٚمٞمِّ  -3

 (اًمٕمًٙمريَّ ) ـ يٚمًٌقن اًمزيَّ اًمذي ،لم اًم٤ٌمرزيـسم٤مجلٜمرآت واجلقاؾمٞمس واًمنمـمٞمِّ 

ومٝمؿ اًمذيـ  ،اًمذي ٟمحٛمٚمف ٟمحـ اًمٗمٙمريِّ  (إيف. إن. يد) وُيٛمٚمقن ٟمٗمس اًمـ

 .ؾمٞمحٛمقن اًمقـمـ ُمـ احلٙمقُم٤مت اعمٜمتخ٦ٌم اًمتل أشم٧م ِب٤م اجلامهػم احلٛم٘مك

قم٤مُمػم راسم٤مسمقرت  (ؾم٤مدات -سمٞمٖملم) واًم٤ٌمطم٨م ذم ُمٕمٝمد ؾ اًمٕمًٙمريُّ يمام يمت٥م اعمحٚمِّ  -4

هائٞمؾ أن شمٙمقن قمغم إ) حت٧م قمٜمقان 2113-يقًمٞمق  6يقم  ذم ُم٘م٤مل ًمف سمٛمقىمع ُمٕم٤مريػ

 .٤موقمٌ٘مريًّ  يٕمتؼم اًمًٞمز سمٓماًل  اجلٞمش اإلهائٞمكمِّ  إنَّ  ،(راوٞم٦م سمٕمزل ُمرد

 اًم٘مٜم٤مة اًمٕمؼمي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٠من وىم٤مل اعمحٚمؾ اًمٕمًٙمري اإلهائٞمكم روين داٟمئٞمؾ قمغَم  -5

ًٙمري ىمٌؾ صمالصم٦م أي٤مم سم٤مٟٓم٘مالب اًمٕم (إهائٞمؾ) ٚمغير اًمدوم٤مع اعمٍمي اًمًٞمز أسمْ وزِ 

 .اىم٦ٌم طمريم٦م اعم٘م٤موُم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م مح٤مسُمرَ  (إهائٞمؾ) يمام ـمٚم٥م ُمـ ،ـ وىمققمفُمِ 
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٤م سمؾ يم٤من ُمٓمٚمًٌ  ،(إهائٞمؾ) وؿمدد داٟمئٞمؾ قمغم أن آٟم٘مالب اًمٕمًٙمري ضمٞمد ًمـ

. ُمِمػًما إمم وضمقد اشمّم٤مٓت ُمٙمثٗم٦م ُمٜمذ ومؽمة سملم اًمًٞمز ود ،٤م هل٤م وُٕمٜمٝم٤مُمٚمحًّ 

 !حلٙمقُم٦م اإلهائٞمٚمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرىحمٛمد اًمؼمادقمل ُمـ ضمٝم٦م وا
6-  ًِ أن ُم٤م حت٘مؼ هل٤م ُمـ  ،ٝم٤م ؿمٞمٛمٕمقن سمػميسيمام أقمٚمٜم٧م إهائٞمؾ قمغم ًم٤ًمن رئٞم

ٌف يٗمقق ُم٤م طم٘م٘متف إهائٞمؾ ُمـ ُمٙم٤مؾم٥م ذم طمرب قم٤مم آٟم٘مالب ذم ُمٍم ُمـ ُمٙم٤مؾِم 

1967. 

وهل  ،اإهائٞمؾ شم٤ًمقمدٟم٤م ضمدًّ  :قومد ُمـ اًمّمٝم٤ميٜم٦مسم٤مًمٗمٞمديق ي٘مقل ًم :اًمًٞمز -7

 .ىمٚم٘مٜم٤م أىمؾ ُمّم٤مدر

 .واًمتل ؾمٕمك إًمٞمٝم٤م ُمرد ،ؾمٕمك ًمٗمِمؾ صٗم٘م٦م اًمّمقاريخ ُمـ روؾمٞم٤م :اًمًٞمز -8

 ،ٕهنؿ أـمٚم٘مقا اًمٚمحٞم٦م ،ثػم ُمـ و٤ٌمط اجلٞمش ذم اًمًجقنزج سم٤مًمٙمَ  :اًمًٞمز -9

 .وـمرٍد ُمـ اجلٞمش ،ومتؿ احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤محلٌس صمالث ؾمٜمقات

اًمًٞمز يتّمدي ٕقمداءٟم٤م  :ُم١ًمول قمًٙمري إهائٞمكم ي٘مقل :اًمًٞمز -11

 .٤معمٜمٓم٘م٦مسم

طمٞم٨م  ،سم٦م شمًتٛمر ومْم٤مئح اًمًٞمزوُمـ ظمالل اًمٗمٞمديقه٤مت اعمنَّ  :اًمًٞمز -11

وٓ سمد ًمٙمؾ ُمٍمي أن يتٕمقد قمغم دومع صمٛمـ  ،٤م٤م اؾمٛمف َم٤مٟمٞمًّ ي٘مقل أٟم٤م ٓ أقمرف ؿمٞمئً 

٤مل وًمق يم٤من سم٤مؾمتٓم٤مقمتل جلٕمٚم٧م اعمٍميلم يدومٕمقن صمٛمـ اؾمت٘مٌَ  ،يمؾ ظمدُم٦م شم٘مدم ًمف

 .سمذًمؽ يزداد دظمٚمٜم٤م اًم٘مقُمل ،اهل٤مشمػ

ف أسمٚمغ يمؾ أٟمَّ  ،ب أيمد صحتف و٤ٌمـمفأيمد ُمـ ظمالل ومٞمديق ُمنَّ  :اًمًٞمًك -12

وُٓيٛمٝمؿ إذا ُم٤مت  ،٤مز وسم٤مًم٘مٜم٤مسمؾ وسم٤مخلراـمٞمشاجلٜمقد واًمْم٤ٌمط سم٠من ييسمقا سم٤مًمٖمَ 

 .وم٢من أّي أطمد ًمـ ُُي٤ميمؿ سمٕمد أن ،أطمد أو أصٞم٥م رم قمٞمٜمف

قمـ ُمٍم  وىمد ؾمٓمرت صحٞمٗم٦م ومٞمؽماٟمس شمقداي إُمريٙمٞم٦م ُم٘م٤مٓ هل٤م -13
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 .(وُمٍم أن حت٧م آطمتالل اًمّمٝمٞمقين ،اًمًٞمز ُيقدي) سمٕمٜمقان

وهق –وًمٗمت٧م صحٞمٗم٦م ومٞمؽماٟمس شمقداي إُمريٙمٞم٦م إمم أن اعمنموع اًمّمٝمٞمقين اًمٙمٌػم 

سم٤مت ذم  –ٗمراتواًم خمٓمط صٝمٞمقين ـمقيؾ إُمد ًمنىم٦م ُجٞمع إرايض اًمقاىمٕم٦م سملم اًمٜمٞمؾ

 .(وم٘مط سمٛمجرد آؾمتٞمالء قمغم اًمٜمٞمؾ يتح٘مؼ) :ىم٤مئٚم٦م ،ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼ

اًمٗمت٤مح  اجلٜمرال قمٌد ،٤مح ُمٍم اجلديدوأو٤موم٧م أن اعمِمٙمٚم٦م شمٙمٛمـ ذم أن ؾمٗمَّ 

ة إمم أن واًمدشمف ُمِمػمَ  ،ُيقدي اجلٜمًٞم٦م ،اًم٘م٤مئد اًمٕم٤مم ًمٚم٘مقات اعمًٚمح٦م ،اًمًٞمز

إُمر اًمذي جيٕمؾ اًمًٞمز ُيقدي اجلٜمًٞم٦م  ،ُمٚمٞمٙم٦م شمٞمت٤مين ُيقدي٦م ُمٖمرسمٞم٦م ُمـ آصٗمل

 .وسمِمٙمؾ شمٚم٘م٤مئل ُمقاـمـ صٝمٞمقين

٥م أن يٖمض اًمٖمرب اًمٓمرف قمـ جيِ  ،ع يمؾ إملُمَ  : ايدر يٙمت٥ماعمٗمٙمر اًمّمٝمٞمقين

 .ٞم٦مإؾِْمالُمَم٤مزر اًمًٞمز ود ؿمٕمٌف ٕهن٤م اًمًٌٞمؾ عمٜمع دوًم٦م 

ُمّمٚمحتٜم٤م اًم٘مقُمٞم٦م شم٘متيض  :سمـ اًمٞمٕم٤مزر أُم٤م وزير احلرب اًمّمٝمٞمقين إؾمٌؼ -14

 .اإلسم٘م٤مء قمغم طمٙمؿ اًمٕمًٙمر ذم ُمٍم

اًمٗمت٤مح  اعمٍمي قمٌدأن وزير اًمدوم٤مع  ،وىمد ذيمرت وؾم٤مئؾ إقمالم همرسمٞم٦م -15

غم اإلـم٤مطم٦م ؾ قمغم ُمقاوم٘م٦م إهائٞمؾ قمَ طمَّم  ،ىم٤مئد آٟم٘مالب اًمدُمقي ،اًمًٞمز

٦م سم٤مًمرئٞمس اعمٕمزول وىمٞم٤مم اًمٗمريؼ اًمًٞمز سمزي٤مرة شمؾ أسمٞم٥م ىمٌؾ اإلـم٤مطَم  ،سمٛمرد

ذم زي٤مرة اؾمتٖمرىم٧م  ،اًمت٘مك ومٞمٝم٤م رئٞمس اًمقزراء اإلهائٞمكم ،سمثالصم٦م أي٤مم ،حمٛمد ُمرد

 .مخس ؾم٤مقم٤مت وم٘مط

ل ـم٤مًم٧م واًمتِ  ،ٟمؽمٟم٧مٟمنمِّت٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم وُمقاىمع اإل اعمج٤مزر اًمتلأُم٤م  -16

٤م ذه٥م وحٞمتٝم٤م أقمداد يمٌػمة ُمـ اعمٍميلم همػم اعمٕمت٘مٚملم ِمَّ  ،ّمٚملماعمتٔم٤مهريـ سمؾ واعمُ 

ِمـ ٟم٤مهلؿ ُمـ اًمتٕمذي٥م وآقمتداء قمغم إقمراض وم٠مُمر يِمٞم٥م هلقًمف  ،واعمٕمت٘مالت

 .٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾوطمًٌٜم ،يمؾ ذًمؽ ُمقصمؼ سم٤مًمّمقت واًمّمقرة ،اًمقًمدان
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زقمٞمؿ آٟم٘مالب اًمًٞمز شمقمم احلٙمؿ ذم ُمٍم قمغم ُج٤مضمؿ اعمّمٚملم وأؿمالء 

صمؿ دمرى  ،شم٘مّمٗمٝمؿ اًمدسم٤مسم٤مت ويٓم٤مهلؿ رص٤مص اًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م .اعمتٔم٤مهريـ

صمؿ ٟمجد ُمـ  ،ٚمٝمؿ واعمٜم٘مذًمٞمٙمقن سمٕمد ذًمؽ اًمرئٞمس اعمُ  ،ٚم٦ماٟمتخ٤مسم٤مت ضم٤مئرة ُمزورة سم٤مـمِ 

سمؾ  ،ٝم٤مشمفٛم٘مدُمف ويدقمٛمقن شمقضمُّ يٌنمون سمِ  لؾْمالُمهؿ حمًقسمقن قمغم اًمّمػ اإلِ 

 .٤م ًمفا ًمٗمخ٤مُم٦م اًمرئٞمس واٟمتخ٤مسمً ويٕم٘مدون اعم١ممترات شم٠ميٞمدً 

٤مٟمقا أُم٤مٟم٤مِّتؿ وهمدروا وظَم  ،ُم٤م ُذيمر ُمـ اًمِمقاهد وإُمثٚم٦م قمغم ُمـ ظمٗمروا ذِمٝمؿ

ومٗمل ؾم٤مًمػ إُم٦م وطم٤مضه٤م ُمٜم٤موم٘مقن يمثػم  وإٓ ،سم٠مُمتٝمؿ ُم٤م هق إٓ ٟمزر يًػم

 .ك ي١مومٙمقن أٟمَّ ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل ،شمِم٤مِب٧م ىمٚمقِبؿ

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

ُمـ أضمؾ ذًمؽ ًمزم  ،ٞم٤مء هل٤م قمٔمٞمؿؿم٠من اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة واعمخٚمّمقن ُٕمتٝمؿ وإوومِ 

إًمٞمٝمؿ سمًقء  ...د ُمٜم٤مومؼ هم٤مدر أو ًم٤ًمٟمف أو ىمٚمٛمفيَ  طمٞم٤مـمتٝمؿ ومح٤ميتٝمؿ ُمـ أن متتدَّ 

 .وطمقادث اًمت٤مريخ ؿم٤مهدة

 .ٚٚعظِٗ ٠ املٓافكنيدعٛ :ايكاعذ٠ اذتاد١ٜ عصش٠

وىم٤مل  ،[73 :اعم١مُمٜمقنؾمقرة ] {جئ حئ مئ ىئ يئ} :٤مل شمٕم٤مممىم

ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ} :ؾمٌح٤مٟمف

ّل ٥م ًم٘مد شمٓمٚمَّ  ،[46-45 :إطمزابؾمقرة ] {ٹ ٹ  ُمٜمفُ  ٤مسمدقمقشمف طمدسمً  ط اًمٜمٌَّ

 ،ٞمٌٝمؿ وؿم٤ٌمِبؿؿَم  ،هؿصٖمػمهؿ ويمٌػم :أطمد قمغم هدايتٝمؿ يمؾَّ  ٤موطمرًص قمغم أُمتف 

ف ًمٞمحي َم٤مُمٕمٝمؿ وأوؾمقاىمٝمؿ ك إٟمَّ طمتَّ  ،ضم٤مهلؿ وٟم٤ًمئٝمؿرِ  ،٤مدِّتؿ ووم٘مرائٝمؿؾَم 

درك ك إٟمف ًمٞمُ طمتَّ  ،قدُيؿ وٟمٍماٟمٞمٝمؿ وُمنميمٝمؿ وُمٜم٤موم٘مٝمؿَُي  ،وطمجٝمؿ وٟمقادُيؿ

ف أب ـم٤مًم٥م وىمّم٦م اًمٖمالم رش ُمقِّتؿ يمام ذم ىمّم٦م قمٛمِّ وهؿ قمغم ومُ  ،سمٕمْمٝمؿ
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 .تٜم٘م٤مذهؿ وهدايتٝمؿاه اؾمف وهجػممهُّ  ...(1)اًمٞمٝمقدي

ًٌ  ٤مك اًمقؾم٤مئؾ شمرهمٞمًٌ ٜم٤موم٘ملم سمِمتَّ ٤م يم٤من ُمـ ؿم٠من دقمقشمف ًمٚمٛمُ وُمـ ذًمؽ ُمَ   ٤موشمرهٞم

ومٜمزل قمٚمٞمف  ،واًمّمدود راضِ إذا ىمقسمؾ سم٤مإلقمْ  وُيتؿَّ  طمتك إٟمف ًمٞمٖمتؿَّ  ،٤م٤م وشمٚمقُيً شمٍمُيً 

 چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  } :ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف

 .[176 :نارٛمقم لآ ةرقؾم] {ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 .أي٦م [216 :ٌ٘مرةاًمؾمقرة ] {ک گ گ گ گ} :رهؿ اهلَل شمٕم٤ممموم٘مد ذيمَّ  -1

 {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ} :ٝمؿووقمٔمَ  -2
 .[63 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ]

ک } :قم٤مهؿ إمم شمدسمر اًم٘مرآنسمؾ دَ  ،ومل ُيٕمٜمتٝمؿ أو يقسمخٝمؿ سم٤مدي إُمر -3

 .[24 :حمٛمدؾمقرة ] {گ گ گ گ ڳ ڳ

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ } :وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[82 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ڈ

﮳ } :ٌٝمؿ ُمـ قمذاب اهللورهَّ  -4 ﮲  ؾمقرة ] {ے ے ۓ ۓ

 .[138 :اًمٜم٤ًمء

تح هلؿ سم٤مب اًمتقسم٦م سمؾ ومَ  ،ٓمٝمؿ ُمـ رمحتفٜمِّ ومل ي٘مَ  ،ء اهلل وصٗم٤مشمفاَم وذيمرهؿ سم٠مؾْم  -5

ٱ ٻ ٻ ٻ } :ؿ ىمٌؾ أن يُٜمٝمك قمٜمفام اؾمتٖمٗمر هلورسمَّ  ،ودقم٤مهؿ ًمٞمًتٖمٗمر هلؿ

 .[5 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ٻ پ پ پ

ــ٦م اًمٜمَّ  -6 ــ٤مهؿ إمم اًمتقسم ــوـمٝم٤مودقم ــ٤مدىم٦م سمنم ــقح اًمّم  ۅ ۋ ۋ  } :ّم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َأَٟمٍس ( 1) يٕمقده وم٘مٕمد قمٜمد رأؾمف  طاًمٜمٌَّّل ومٛمرض وم٠مشم٤مه  طىَم٤مَل: يم٤من همالم ُيقدي خيدم اًمٜمٌَّّل ¢ قم

 ط، ومٜمٔمر إمم أسمٞمف وهق قمٜمده، وم٘م٤مل ًمف: أـمع أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ، وم٠مؾمٚمؿ ومخرج اًمٜمٌَّّل شأؾمٚمؿ»وم٘م٤مل ًمف: 

 (.1356ح ) رواه اًمٌخ٤مري:ش. احلٛمد هلل اًمذي أٟم٘مذه ُمـ اًمٜم٤مر»وهق ي٘مقل: 
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 ائ ائى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

       .[146 :ء٤مًٜمًما ةرقؾم] {ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

ٱ ٻ ٻ } :رص٦م وومتح هلؿ سم٤مب إُمؾ ًمٕمٚمٝمؿ يٕم٘مٚمقنقمٓم٤مهؿ اًمٗمُ سمؾ أ -7

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .أي٦م [16 :اًمٗمتحؾمقرة ] {ٿٿ

 :ُم٤م يٕمؼم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مؾمؿ اعمقصقل ومٞم٘مقل ُمثاًل  اد اًم٘مرآن يمثػمً سمؾ إٟمؽ دَم  -8

 {ڃ ڃ    ڄ ڄ ڃ ڃڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ }
 ؿؾما فتحت لٗمخي لقصقعم٤مسم ػمٌٕمتًما نٕ ،ػمثيمَ  ؽًمذَ و ،٦مئا [9-8 :ةر٘مًٌما ةرقؾم]

 .فحْمومو هه ء٤مِمومإ ذم سٞمًم ٤مُم فتياده ذم ء٤مضمرًما ـُم ؽًمذ ذمو ،٥مٟمذعما

 ؾمقرة] {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ} :يم٤من ي٘مقل يمام -9

قاب  ذم اًمرضمقع إمم اًمّمَّ أُماًل  ،ع أهنؿ ُمٕمروومقنومٚمؿ يذيمر أؾمامءهؿ ُمَ  ،[61 :اًمتقسم٦م

وإًمّم٤مق  ،ؿٝمؿ إحل٤مق اًمٕم٤مر ِبِ ٛمِ ؿم٤مد طمتك ٓ يٙمقن ذم ذيمر اؾْم واًمٕمقدة إمم ـمريؼ اًمرَّ 

 .اخلزي سم٠مقمٞم٤مهنؿ

ّمد ًم٘مَ  ،٤مهلؿ وىمٌح شمٍمومٝمؿام هق ًمٌٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م طَم وم٢مٟمَّ  ،هلؿ ذم اًم٘مرآن وإذا يم٤من هٜم٤مك ذمٌّ 

وم٤مًمذم مل يٙمـ  ،[113 :ـمفؾمقرة ] {جت حت خت مت ىت يت} :ًمققمظ واإلٟمذارا

 .يم٤معمٜم٤موم٘ملم واًمٔم٤معملم واًمٗم٤مؾم٘ملم واعمجرُملم ،٦مامء قم٤مُمَّ وإٟمام يم٤من سم٠مؾْم  ،ٕؿمخ٤مص حمدديـ

ّل قمؿ -ٝمك ذيمر اؾمؿ أب هل٥م ٗمٝمٛمف أوًمق اًمٜمُّ يَ  وًمنٍّ  واُمرأشمف مح٤مًم٦م  -ط اًمٜمٌَّ

ل أن وهِ  ،ٞمِمػم سمذًمؽ إمم ىم٤مقمدة ه٤مُم٦مًمِ  -۴ اهٞمؿواًمد إسمر-احلٓم٥م وآزر 

 :وصدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ،ٓ إٟم٤ًمب واًم٘مراسم٤مت ،ُمٌٜمك احلٙمؿ هق إقمامل اًمّم٤محل٦مِ 

 .(1)[13 :احلجراتؾمقرة ] {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿمٞمد  ، د/قمٌدشًمٖم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًم٘مرآن»( 1) ومم ، دار اًمرائد اًم1/141اًمٗمت٤محٓ   هـ.1415ٕمرب، سمػموت، ط، ٕا
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قا ٟمُ ائذَ » :وم٘م٤مل طاهلل  غم رؾمقلقمَ  ٌؾ ن رضُم ٠مذَ اؾمتَ » :ىم٤مًم٧م ڤقمـ قم٤مئِم٦م 

ي٤م  :ىمٚم٧ُم  .المظمؾ أٓن ًمف اًمٙمَ  دَ ومٚمامَّ  ،شةِ ػمَ ِِم اًمٕمَ  ـِ و اسمْ أَ  ةِ ػمَ ِِم ق اًمٕمَ ظُم أَ  َس ئْ سمِ  ،فُ ًمَ 

 ٤مسِ اًمٜمَّ  َذَّ  نَّ ٦م إِ َِم ٤مئِ ي قمَ أَ » :٤ملىمَ  .ًمف اًمٙمالمَ  ٧َم أًمٜمْ  صمؿَّ  ،ي ىمٚم٧َم ٚم٧م اًمذِ ىمُ  ،اهللِ  رؾمقل

 .ش(1)شفِ ِِم حْ ومُ  ٤مءَ ٘مَ اشمِّ  ٤مُس اًمٜمَّ  فُ قمَ دَ وَ  وْ أَ  ٤مُس اًمٜمَّ  فُ يمَ رَ شمَ  ـْ ُمَ 

قز ُمـ ف ذم سم٤مب ُم٤م جَي قوع ذطمِ ُمَ  م سمٞم٤منُ شم٘مدَّ » :ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ذح احلدي٨م

اًمٓمرق  ٚمٛمٞمح إمم ُم٤م وىمع ذم سمٕمضِ ٤م اًمتَّ ٙمت٦م ذم إيراده هٜمَ واًمٜمُّ  ،اهمتٞم٤مب أهؾ اًمٗم٤ًمد

 .(2)شسمٚمٗمظ اعمداراة

 :٦م سم٤مرزة ذم اًم٘مرآنقار ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ؾمٛمَ احلِ  :حم٤مورِّتؿ ويمِمػ ؿمٌٝمٝمؿ -11

٘مرةؾمقرة ] {ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ}  ،[11 :اًٌم

 ةرقؾم] {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ } :وقال سبحانه

 ٤مهريمذ ؾسم ،ؿهر٤مٙمومأ كؽمي مل فٟمأ ٓإ فٗمًَّ ًم٤مسم ؿهل مم٤مٕمشمَ  هللا ػصوَ  عَ ُمو ،[13 :ةر٘مًٌما

 ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ} (3):فٟم٤محٌؾم ل٤م٘موم ٤مٝمٚمٓمسمأو ٤مهدٜمومو

 .[81 :٦مسمقتًما ةرقؾم] {ڈ ڈ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ } :وىم٤مل شمٕم٤ممم

ڈ   چچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 {ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٌخ٤مري، ك إدب، سم٤مب اعمداراة ُمع اًمٜم٤مس: ويذيمر قمـ اب اًمدرداء: إٟم٤م ًمٜمٙمنم ذم وضمقه أىمقام ( 1)

(، وُمٕمٜمك 6539(، وُمًٚمؿ، ك/اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، ح: )6131وإن ىمٚمقسمٜم٤م ًمتٚمٕمٜمٝمؿ، ح: )

ومتح »نمة يم٤مًمٕمنمة. يٜمٔمر اًمٙمنم: فمٝمقر إؾمٜم٤من، وأيمثر ُم٤م يٓمٚمؼ قمٜمد اًمْمحؽ، وآؾمؿ اًمٙم

 (.13/712ش: )اًم٤ٌمري

سمـ قم٤ًمل ٟمحق طمدي٨م قم٤مئِم٦م وومٞمف: وم٘م٤مل: إٟمف  سمـ أب أؾم٤مُم٦م ُمـ طمدي٨م صٗمقان وهق قمٜمد احل٤مرث( 2)

 (.13/713ش: )ومتح اًم٤ٌمري»ُمٜم٤مومؼ أداريف قمـ ٟمٗم٤مىمف وأظمِمك أن يٗمًد قمغم همػمه. يٜمٔمر 

 (.68ـ  67ـ  66)ص ش: اعمٜم٤موم٘ملم سمح٨م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع»اٟمٔمر ُمرضمًٕم٤م ذم: ( 3)
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ } :۵وىم٤مل  ،[96-95 :اًمتقسم٦مؾمقرة ]

ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

       .(1)[12-11 :اًمٗمتحؾمقرة ] {ہ ہ ہ

ح٦م هلديف ذم دقمقِّتؿ ووقمٔمٝمؿ وم٘مد ضم٤مءت ُمقوِّ  ،ط٤م أطم٤مدي٨م اعمّمٓمٗمك أُمَّ 

اهلل  ٚمػ رؾمقلظَم  ٝمرَ ٤م اًمٔمُّ ٞمٜمَ صٚمَّ  :ىم٤مل ڤسمـ احلّمٞم٥م  ومٕمـ سمريدة ،وٟمّمحٝمؿ

 ومٜم٤مدى سمّمقت أؾمٛمعَ  ،٤م٤مٟمً ف أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م همْمٌَ ـ صالشمِ ُم (2) اٟمٗمتؾومٚمامَّ  ،ط

ْ وَ  ؿَ ٚمَ ؾْم أَ  ـْ ُمَ  نَمَ ٕمْ ٤م ُمَ يَ » :وم٘م٤مل (4)ذم أضمقاف اخلدور (3)اًمٕمقاشمؼ  ذِم  نُ ياَم اإلِ  ؾِ ظُم دْ يَ  مَل

 ؿِ ٚمِ ًْ اعمُ  ٞمفِ ظِم أَ  ةَ رَ قْ قمَ  ٥ُم ٚمُ ٓمْ يَ  ـْ ُمَ  فُ ٟمَّ ٢مِ ومَ  ،ؿْ اِِّتِ رَ قْ قا قمَ ٌُ ٚمُ ٓمْ  شمَ َٓ وَ  لمَ ٛمِ ٚمِ ًْ وا اعمُ ١مذُ  شمُ َٓ  ،فِ ٌِ ٚمْ ىمَ 

 .(5)شفِ تِ ٞمْ سمَ  ؽْمِ  ؾِم ذِم  ٤منَ يمَ  قْ ًمَ وَ  فُ شمَ رَ قْ ى قمَ دَ سمْ أَ وَ  هَ ؽْمَ ؾِم  اهلُل َؽ تَ هَ 

َ ٤م أَ يَ » :وم٘م٤مل طاهلل  ىم٤مم رؾمقل :ىم٤مل ڤوقمـ اسمـ قم٤ٌمس  ٤م يَ  ،٤مُس ٤م اًمٜمَّ ُيُّ

ْ وَ  فِ ٤مٟمِ ًَ ٚمِ سمِ  ـَ ُمَ آَ  ـْ ُمَ  نَمَ ٕمْ ُمَ   ،َـّ هِ ورِ دُ  ظُم ذِم  َؼ اشمِ قَ اًمٕمَ  عَ ٛمَ ؾْم ك أَ تَّ طَم  ،فِ ٌِ ٚمْ  ىمَ مَم إِ  نُ ياَم اإلِ  صِ ٚمُ خُيْ  مَل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ًمًٛمػمة حمٛمد قمٛمر شاعمٕمقىمقن ًمٚمدقمقة اإِلؾْمالُمٞم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة وُمقىمػ اإِلؾْمالم ُمٜمٝمؿ»راضمع: ( 1)

 هـ.1415ـ  1414(، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، 341، 328ُججقم: )ص 

 (.68ـ  67ـ  66)ص ش: سمح٨م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم»اٟمٔمر ُمرضمًٕم٤م ذم ( 2)

اًمٕمقاشمؼ: ُجع قم٤مشمؼ وهل اًمِم٤مسم٦م أول ُم٤م شُمدرك، وىمٞمؾ: هل اًمتل مل شمٌـ ُمـ واًمدُي٤م ومل شمتزوج وىمد ( 3)

 (.179، 3/178ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م»أدريم٧م وؿم٧ٌم. اٟمٔمر 

ٞم٧م يؽمك قمٚمٞمٝم٤م ؾمؽم ومتٙمقن ومٞمف اجل٤مري٦م اًمٌٙمر. اًم٤ًمسمؼ: )( 4)  (.2/13اخلدور: واطمده٤م ظمدر وهق ٟم٤مطمٞم٦م ذم اًٌم

ش: اعمًٜمد»(، ك إدب، سم٤مب ذم اًمٖمٞم٦ٌم، وأمحد ذم 195، 5/194ش: )ؾمٜمٜمف»واه أسمق داود ذم ر( 5)

صحٞمح »(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 13/419ش: )ُمًٜمده»، سمٜمحقه وأسمق يٕمغم ذم 424، 4/421)

 (.2/1323ش: )اجل٤مُمع
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 فُ شمَ رَ قْ قمَ  اهللُ  عَ ٌَّ تَ شمَ  ٞمفِ ظِم أَ  ةَ رَ قْ قمَ  عَ ٌَّ تَ شمَ  ـْ ُمَ  فُ ٟمَّ ٢مِ ومَ  ،ؿْ اِِّتِ رَ قْ قا قمَ ٕمُ ٌِ تَّ  شمَ َٓ وَ  لمَ ٛمِ ٚمِ ًْ وا اعمُ ١مذُ  شمُ َٓ 

 .(1)شفِ تِ ٞمْ سمَ  ـِ ٓمْ  سمَ ذِم  فِ ٞمْ ٚمَ ٤م قمَ ٝمَ ىمَ رِ ك خَيْ تَّ طَم 

 :وذم هذه اًمٜمّمقص ُمـ اًمٗمقائد ُم٤م ُيًـ اًمقىمقف قمٜمده٤م وشمدسمره٤م ومٛمـ ذًمؽ
َ  اهللِ قَ ومَ » :٘ملم٤مومِ ُمداوُم٦م ٟمّمح ووقمظ اعمٜمَ  .1 ػٌم ظَم  ادً اطمِ وَ  اًل ضُم رَ  َؽ سمِ  اهللُ  َي دِ َُيْ  نْ َٕ

ومٙمؿ هدى اهلل ُمـ قمٚمامين  ،ًمؽِمٝمد سمذَ اىمع يَ واًمقَ  ،(2)شؿِ ٕمَ اًمٜمِّ  رُ مُحُ  َؽ ًمَ  قنَ ٙمُ يَ  نْ أَ  ـْ ُمِ  َؽ ًمَ 

 .وراوميض وًمٞمؼمازم وؿمٞمققمل وهمػمهؿ

 .٦م دون ذيمر إؾمامء٤مُمَّ سمٜمداءات قمَ  ٟمّمحٝمؿ .2

 .٤م٦م اًمٜم٤مس ُجٞمٕمً ٔمَ يتؿ وقمٔمٝمؿ وٛمـ ُمققمِ  .3

ًٌ شمٜمقيع أؾمٚمقب دقمقِّتؿ وشمذيمِ  .4 ًٌ  ٤مػمهؿ شمرهمٞم  .٤مُمالـمٗم٦م وشم٘مريٕمً  ٤موشمرهٞم

اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م سمٕم٨م رؾم٤مئؾ اًمققمظ  دت ذم زُم٤مٟمٜم٤موىمد شمٕمدَّ 

 .واًمٜمّمح قمؼم وؾم٤مئؾ اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م

يًٚمؽ ـمريؼ اعمققمٔم٦م واًمدقمقة  ۴ ومٝم٤م هق ...اًمدقمقة اًمٗمردي٦م .5

ۉ ۉ } :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ُمتٛمثاًل  سمـ أبِّ  اهلل اًمٗمردي٦م ُمع رأس اعمٜم٤موم٘ملم ذم اعمديٜم٦م قمٌد

 .أي٦م [46 :ؾم٠ٌمؾمقرة ] {ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ

 سمـ أبِّ  اهللِ  قمغم قمٌد طاهلل  ؾ رؾمقلدظَم » :ىم٤مل ڤسمـ زيد  قمـ أؾم٤مُم٦م

 اهللِ ٤م وَ أُمَ » :طاهلل  رؾمقل ىم٤مَل  اعمقَت  ومٚمام قمرف ومٞمفِ  ،٤مت ومٞمفيٕمقده ذم ُمروف اًمذي ُمَ 

َ  ٧ُم ٜمْ يمُ  نْ إِ   .(3)ش؟سمـ زرارة ومٛمف ىمد أسمٖمْمٝمؿ أؾمٕمد :وم٘م٤مل ،شقدَُيُ  ٥مِّ طُم  ـْ قمَ  ٤مكَ هْنَ َٕ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13944ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»( 1)

 (.2416(، وُمًٚمؿ: )4211رىمؿ ) ش:صحٞمح اًمٌخ٤مري»( 2)

، وهذا ًمٗمٔمف، وًمف أصؾ ذم شاًمدٓئؾ»واًمٌٞمٝم٘مل ذم  (، واًمٓمؼماين،3196رىمؿ ) اه أسمق داود:رو( 3)

(، وىم٤مل حم٘م٘مف: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط 1262سمرىمؿ )ش: اعمًتدرك»اًمّمحٞمح، وهق ذم 

ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه، وىم٤مل قمٜمف إرٟم٤مؤوط ذم حت٘مٞم٘مف عمًٜمد اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م: سمرىمؿ 

 اعمًٜمد هذا طمدي٨م صحٞمح، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ. (: قمـ أمحد ذم21817)
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سم٤معمققمٔم٦م  سمـ أبِّ  اهلل ل قمٌديم٤من يتخقَّ  ۴ وئمٝمر هذا احلدي٨م أٟمف

وهٙمذا اًمدقمقة جي٥م أن شمٙمقن ُمع ُمـ ُيٕمت٘مد أهنؿ رؤوس  ...واًمٜمّمٞمح٦م اًمٗمردي٦م

سمٛم٘م٤مسمؾ ُمققمٔم٦م إشم٤ٌمع  ،قمٔمؿ شم٠مصمػم٦م أ١مصمر ومٞمٝمؿ اًمدقمقة اًمٗمرديَّ ومتُ  ،اًمْمالًم٦م واًمٜمٗم٤مق

هل٤م شم٠مصمػم  وم٤مًمدقمقة اًمٗمردي٦م شمٙمقن أسح وأووح وذم اًمٖم٤مًم٥ِم  ،٤مقم٤مع ُج٤مقمٞمًّ واًمرِّ 

وهذا ُمـ إٟمزال اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ وَّتقهلؿ  ،يمٌػم قمغم يم٤ٌمر اًم٘مقم واعمتٌققملم إجي٤مبٌّ 

 .وظمٚمقة ِبؿ ٤موُمٙم٤مٟمً  ٤مسم٤معمققمٔم٦م زُم٤مٟمً 

هل٤م آصم٤مر إجي٤مسمٞم٦م قمغم  ٤م٤معمٜم٤موم٘ملم أيًْم واعمققمٔم٦م اًمٕم٤مُم٦م دون ذيمرهؿ أو اًمتِمٝمػم سم

وِّتز ُمقىمػ إظمػم  ،ّمحفومٝمل شمٜم٘مل إول وشمٜمْ  ،َمتٛمع اإليامن وَمتٛمع اًمٜمٗم٤مق

 .(1)ودمٕمٚمف يرضمع اًم٘مٝم٘مرى ،وشمٗمْمحف

قمـ أب  ،ـ ضم٤مء ُمٜمٝمؿ يمام ذم رواي٦م احل٤مومظ اسمـ قم٤ًميمريدقمق عمِ  طسمؾ يم٤من 

ّل أشمك  ،طمرُمٚم٦م :ي٘م٤مل ًمف أن رضماًل » :اًمدرداء وأؿم٤مر  ...ٜم٤م٤مهُ ن هَ اإلياَم  :٘م٤ملوم ط اًمٜمٌَّ

 ،ٚمٞماًل ومل يذيمر اهلل إٓ ىمَ  ...فٚمٌِ وأؿم٤مر سمٞمده إمم ىمَ  ..٤م هٜم٤مواًمٜمٗم٤مق هَ  ..فسمٞمده إمم ًم٤ًمٟمِ 

 ٥مَّ طُم ل وَ ٌِّ طُم  فُ ىمْ زُ ارْ وَ  ارً ٤ميمِ ؿَم  ٤مًٌ ٚمْ ىمَ وَ  ارً ايمِ ذَ  ٤م٤مٟمً ًَ ًمِ  فُ ؾ ًمَ ٕمَ اضْم  ؿَّ ٝمُ اًمٚمَّ » :طاهلل  وم٘م٤مل رؾمقل

 ٌُّ ُُيِ  ـْ ُمَ 
ْ َص ل وَ ٜمِ إٟمف يم٤من زم أصح٤مب ُمـ  ،اهلل ي٤م رؾمقل :وم٘م٤مل ،شػْم  ظَم مَم إِ  هُ رَ ُمْ أَ  ػمِّ

 َسَّ أَ  ـْ ُمَ وَ  ،فُ ٤م ًمَ ٟمَ رْ ٗمَ ٖمْ تَ ٤م اؾْم ٤مٟمَ شمَ أَ  ـْ ُمَ » :ىم٤مل ؟أومال آشمٞمؽ ِبؿ ،ومٞمٝمؿ ٤ماعمٜم٤موم٘ملم ويمٜم٧م رأؾًم 

 .(2)شاؽْمً ؾِم  دٍ طَم  أَ غَم قمَ  َـّ ىمَ رِ  ََّتْ َٓ وَ  ،فِ  سمِ مَم وْ أَ  ٤مهلُلومَ 

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 .ورد ذيمر مخس ومقائد ذم ؾمٞم٤مق اًم٘م٤مقمدة ٓ طم٤مضم٦م ًمتٙمراره٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.282ـ  281ش: )اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة»يٜمٔمر ( 1)

(: رضم٤مًمف رضم٤مل 9/411ش: )اعمجٛمع»( وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 6، 4/5ش: )اًمٙمٌػم»رواه اًمٓمؼماين ذم ( 2)

 إؾمٜم٤مده ٓ سم٠مس سمف.(: 2/227ش: )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»اًمّمحٞمح، وىم٤مل اسمـ طمجر ذم 



  
401 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .زتاٖذتِٗ ٚاإلغالظ عًِٝٗ :ايكاعذ٠ ايجا١ْٝ عصش٠

 .ة واًمتل ؾمٌ٘متٝم٤م ٓقمت٤ٌمريـوٓ شمٕم٤مرض سملم هذه اًم٘م٤مقمد

لم اًمتٚمٓمػ واًمٜمّمح واعمققمٔم٦م وم٘مد يّمٚمح ذم طمِ  ،ٗم٤مؾمداعمّم٤مًمح واعمَ  شم٘مديرُ  .1

ضمر واًمردع واًمّمدع واًمتٌٙمٞم٧م آظمر إٓ اًمزَّ  وٓ يّمٚمح ذم طملمٍ  ،ل أطمًـسم٤مًمتل هِ 

 .٘مف اهللؼ ُمـ وومَّ ومَّ واعمق ...واًمت٘مريع

أُم٤م وىمد ومِم٧م ىم٤ٌمئح  ،د يم٤من ذم أول اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي٤مل اًمتٚمٓمػ واًمتقدُّ أن طَم  .2

اإلهمالظ  إٓ ومٚمٞمَس  ،اًم٘مقم وشمٙمررت واؾمت٤ٌمٟم٧م ظم٤ٌمي٤مهؿ وفمٝمرت ظمزاي٤مهؿ

ٚمٞمغ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ } :وًمذًمؽ ضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم ،واًم٘مقل اًٌم

 .(اًمتقسم٦م) ذم آظمر ؾمقرة ٟمزًم٧م يم٤مُمٚم٦م وهل ؾمقرة ،[73 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {پ پپ

 :اعمٞمداين .ي٘مقل د ،(اًمتحريؿ) وذم ؾمقرة رت ُمرشملم هٜم٤مسمؾ إن هذه أي٦م شمٙمرَّ 
اًمذي  ؟ًمٗمظ ُمـ أًمٗم٤مفمٝم٤م ون شمٖمٞمػم ذم أيِّ ت٤ًمءل قمـ احلٙمٛم٦م ُمـ إقم٤مدة شمٜمزيٚمٝم٤م دُ وٟمَ 

 :ُم٤م يكم -واهلل أقمٚمؿ-ر زم ئمٝمَ 
ق سم٤مًمٜم٦ًٌم وهُ  ،ُمـ سمٕمض ًتقي٤مت سمٕمْمٝم٤م أؿمدُّ اجلٝم٤مد اعم٠مُمقر سمف ذم اًم٘مرآن ذو ُمُ  أنَّ 

 ،ال سم٤مًمتل هل أطمًـومجٝم٤مد اجلدَ  ،جٝم٤مد اًمدقمقة٤مء يٌدأ سمطَم إمم ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر اًمٍمُّ 

ومجٝم٤مد قمدم اًمتٖم٤ميض قمـ  ،ومجٝم٤مد ُمْم٤مي٘متٝمؿ سمام يٙمرهقن ،ومجٝم٤مد اًمّمؼم قمغم أذاهؿ

ًٓ وهَ  ،ؾمٞمئ٤مِّتؿ سم٤مًمٕم٘م٤مب قمٜمد اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ ُمع  ،٤مقم٤مُمًّ  ٙمذا طمتك ضمٝم٤مد ىمت٤مهلؿ ىمت٤م

 .ضمٝم٤مد شم٠مًمٞمػ ىمٚمقِبؿ سم٤معم٤مل

همػم أؾمٚمقب اًمٙم٤مومريـ  ٤مٚمف إومم أؾمٚمقسمً خذ ذم ُمراطمٜم٤موم٘مقن وم٢من ضمٝم٤مدهؿ يتَّ أُم٤م اعمُ 

قمٚمٞمف ٟمجقم اًمتٜمزيؾ  لُّ ْمٕمف اهلل ُمٕمٝمؿ واًمذي شمدوهق إؾمٚمقب اًمذي اشمٌّ  ،اًمٍمطم٤مء

هؿ ُمٜمذ سمدء اعمرطمٚم٦م ؿ وُمٙم٤ميدهؿ وٟمٗمقؾمٝمؿ وأومٙم٤مرِ اًمتل قم٤مجل٧م أُمقرهؿ وُمِمٙمالِِّت 

ديد أؿمخ٤مصٝمؿ وُمٕم٤مجلتٝم٤م ػ صٗم٤مِّتؿ دون حتْ وئمٝمر ذم هذا إؾمٚمقب يمِْم  ،اعمدٟمٞم٦م
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ٌَ سم٤م ٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل شم٘متْمٞمٝم٤م سمٕمض ٞم٤من واإلىمٜم٤مع واإلٟمذار ُمع اإلهمْم٤مء وقمدم شمَ ًم

ُم٤م داُمقا يتًؽمون ويتذّرقمقن سم٤معمٕم٤مذير وإيم٤مذي٥م ويِم٤مريمقن ذم فمقاهر  ،أقمامهلؿ

وُيٚمٗمقن إيامن سم٤مهلل قمغم اًمٙمذب ًمًؽم ُمٙم٤ميدهؿ  ،ٞم٦م اجلامقمٞم٦مؾْمالُمإقمامل اإلِ 

٤من ٟمزول ؾمقرة اًمتحريؿ ذم أوائؾ اًمثٚم٨م إسمَّ صمؿ  ،وشمٖمٓمٞم٦م ٟمٗم٤مىمٝمؿ اعمحِمّق سم٤مًمٙمٗمر

اىمتْم٧م احلٙمٛم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمتقضمٞمف عمج٤مهدِّتؿ ُمثؾ َم٤مهدة  ،إظمػم ُمـ اًمٕمٝمد اعمدين

ّل اًمٙمٗم٤مر اعمج٤مهريـ سمٙمٗمرهؿ وم٠مذيمٝمؿ اهلل ُمع اًمٙمٗم٤مر ذم شمقضمٞمف   .عمج٤مهدِّتؿ ط اًمٜمٌَّ

ٛم٦م اًمرؾمقل واىمؽمسم٧م ُمٝم ،رؾمقن أقمامهلؿ اًمٙمٞمدي٦مأهؾ اًمٜمٗم٤مق ياَم  وعم٤م اؾمتٛمر سمٕمُض 

اىمتْم٧م احلٙمٛم٦م  (اًمتقسم٦م) ٤من ٟمزول ؾمقرةويم٤من هذا إسمَّ  ،شمٜمتٝمل ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ط

 .ًمٗمظ ُمـ أًمٗم٤مفمٝم٤م سمٜمّّمٝم٤م دون شمٖمٞمػم ذم أيَّ  شمٙمرير إٟمزال هذه أي٦م

وذم شمٙمرير هذا اإلٟمزال إؿم٤مرة إمم أن اًمقىم٧م ىمد طم٤من َّٓت٤مذ سمٕمض أؾم٤مًمٞم٥م 

ٕٟمف يِمٛمؾ  ،اعم٠مُمقر سمف سمِمٙمؾ قم٤مم حت٧م قمٜمقان اجلٝم٤مد ،اًم٘مقة واًمٕمٜمػ ود اعمٜم٤موم٘ملم

 .ُمًتقي٤مشمف يمؾَّ 

ويٌ٘مك  ،وهذا ي١مذن سم٠مٟمف إذا اىمتْم٧م احلٙمٛم٦م ُمٕم٤مىمٌتٝمؿ وًمق سم٤مًم٘متؾ وم٢مهنؿ يٕم٤مىمٌقن سمذًمؽ

ومخٚمٗم٤مئف ُمـ سمٕمده وُٕمراء  طًمٚمرؾمقل  ٤ماظمتٞم٤مر ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ سمام شم٘متْمٞمف أطمقاهلؿ ُمؽمويمً 

 .(1)طٜم٦م رؾمقًمف شمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل وؾم ،اعم١مُمٜملم ُم٤م دام ًمٚمٛمًٚمٛملم دوًم٦م ىم٤مئٛم٦م

ٕمدي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ } :قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمِمٞمخ اًًم

 سم٤مًمغ ذِم  :أي» :[73 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {پ پپ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ

دظمؾ ومٞمف وهذا اجلٝم٤مد يَ  ،ٚمٔم٦م قمٚمٞمٝمؿضمٝم٤مدهؿ واًمٖمٚمٔم٦م قمٚمٞمٝمؿ طمٞم٨م اىمتْم٧م احل٤مل اًمٖمِ 

ج٤مهد سم٤مًمٞمد واًمٚم٤ًمن ٤مرز ُمٜمٝمؿ سم٤معمح٤مرسم٦م ومٞمُ ومٛمـ سمَ  ،واجلٝم٤مد سم٤محلج٦م واًمٚم٤ًمن ،داجلٝم٤مد سم٤مًمٞمَ 

ف جي٤مهد سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من سمذُم٦م أو قمٝمد وم٢مٟمَّ  ؾْمالمًمإلِ  ٤موُمـ يم٤من ُمذقمٜمً  ،واًمًٞمػ واًمٌٞم٤من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ًمٚمٛمٞمداين.314ـ  2/313ش: )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»( 1)
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 :وأُم٤م ذم أظمرة ومـ ،وُم٤ًموئ اًمنمك واًمٙمٗمر ومٝمذا هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ؾْمالمسمٌٞم٤من حم٤مؾمـ اإلِ 

 .(1)ش{ڀ ڀ} :هؿ ٓ خيرضمقن ُمٜمٝم٤مُم٘مرُّ  ،{پ ڀ}

اهلل  ؾمقلسُمٕم٨م رَ  :سمـ أب ـم٤مًم٥م أٟمف ىم٤مل قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم» :وىم٤مل اسمـ يمثػم

 {ہ ہ ھ ھ ھ ھ} :نميملمٞمػ ًمٚمٛمُ ؾَم  :سم٠مرسمٕم٦م أؾمٞم٤مف ط
چ ڇ ڇ ڇ ڇ } :وؾمٞمػ ًمٙمٗم٤مر أهؾ اًمٙمت٤مب ،[5 :اًمتقسم٦مؾمقرة ]

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ؾمقرة ] {گ گ ڳ ڳ ڳ ڳک ک گ گ 

 ،[73 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٻ ٻ ٻ} :وؾمٞمػ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ،[29 :اًمتقسم٦م

وهذا  ،[9 :احلجراتؾمقرة ] {ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے} :وؾمٞمػ ًمٚمٌٖم٤مة

وىم٤مل اسمـ  ،ٗم٤مق وهق اظمتٞم٤مر اسمـ ضمريرروا اًمٜمِّ ٝمَ ٤مهدون سم٤مًمًٞمقف إذا أفمْ يض أهنؿ جيَ ٘متَ يَ 

 :ىم٤مل ،[73 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٻ ٻ ٻ} :٤مممُمًٕمقد ذم ىمقًمف شمٕمَ 

٤مر ٗمَّ ره اهلل شمٕم٤ممم سمجٝم٤مد اًمٙمُ أُمَ  :وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ،ٝمر ذم وضمٝمفٚمٞمٙمٗمَ ه وم٢من مل يًتٓمع ومَ سمٞمدِ 

 .٥م اًمرومؼ قمٜمٝمؿ٤ًمن وأذهسم٤مًمًٞمػ واعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٚمِّ 

ًَّ  :وىم٤مل اًمْمح٤مك الم وهق ٞمػ واهمٚمظ قمغم اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٙمَ ضم٤مهد اًمٙمٗم٤مر سم٤مًم

دِّتؿ إىم٤مُم٦م َم٤مهَ  :وىم٤مل احلًـ وىمت٤مدة وَم٤مهد ،وقمـ ُم٘م٤مشمؾ واًمرسمٞمع ُمثٚمف ،َم٤مهدِّتؿ

وىمد ي٘م٤مل إٟمف ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم هذه إىمقال ٕٟمف شم٤مرة ي١ماظمذهؿ ِبذا  ،احلدود قمٚمٞمٝمؿ

 .(2)شواهلل أقمٚمؿ وشم٤مرة ِبذا سمح٥ًم إطمقال

واظمت٤مره اسمـ ضمرير هق اًمّمقاب  ڤقمـ قمكم  ٤مواًمذي ذيمره اسمـ يمثػم ُمرويًّ 

ٱ ٻ } :لم يم٤مومر وُمٜم٤مومؼدون شمٗمرىم٦م سمَ  طإُمر صدر قمٜمف  ٕنَّ  ،سم٢مذن اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.267ـ  3/266) ش:شمٗمًػم اًمًٕمدي»( 1)

 (.2/371ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 2)
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ىمقا سملم َم٤مهدة اًمٙمٗم٤مر واًمذيـ ومرَّ  ،[73 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٻ ٻ ٻ

 .ُمـ اًمنمع أو اًمٚمٖم٦م ٙمؿ اًمذي ٓ ي١ميدهؿ ومٞمف دًمٞمٌؾ واعمٜم٤موم٘ملم هق ُمٜمٝمؿ ُمـ سم٤مب اًمتح

وأي٦م مل شمذيمر أن ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر يٙمقن سم٤مًمًٞمػ وضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم يٙمقن سمٖمػم ذًمؽ 

 .سم٤مًمًٞمػ ٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم يم٤مومر وُمٜم٤مومؼ ٤مسمؾ إن ضمٝم٤مدهؿ ُجٞمٕمً  ،ُمـ اًمقؾم٤مئؾ

يمثػمه٤م سمؾ ذم  ،وهق اعم١ميد سم٤مًمقطمل يٚمج٠م ذم سمٕمض إطمٞم٤من طاهلل  وًمذًمؽ يم٤من رؾمقل

 إمم اًمٕمٜمػ واًمِمدة ُمع 
ِ
أو قمغم  ،ؿمدهؿ وٓ يٕمقدوا إمم همٞمٝمؿاًم٘مقم طمتك يثقسمقا إمم رُ  َه١ُمٓء

واًم٘مْم٤مء قمغم  ٦مِ إىمؾ طمتك يٕمٚمٛمقا أن اعمًٚمٛملم ًمٞمًقا سم٤مًمٕم٤مضمزيـ قمـ إي٘م٤مف شمٞم٤مراِّتؿ اخلٌٞمثَ 

 ومٌٕمض ُمقاىمػ اًميب قمغم أيدي  ،وًم٘مد طمدث هذا سم٤مًمٗمٕمؾ ،ىمالىمٚمٝمؿ اًمقوٞمٕم٦م
ِ
 َه١ُمٓء

قمغم ُمرأى ُمٜمف وُمًٛمع مل يٜمٙمره٤م قمغم  وإظمرى يم٤مٟم٧ْم  طلم اعمًتٝمؽميـ يم٤مٟم٧م سم٠مُمره اًمٕم٤مسمث

 :وإًمٞمٙمؿ سمٕمض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ ،اعمًٚمٛملم ومل يٜمٝمٝمؿ قمٜمٝم٤م
  ويم٤منَ » :إؾمح٤مقىم٤مل اسمـ  .1

ِ
اعمٜم٤موم٘مقن ُييون اعمًجد ومٞمًتٛمٕمقن  َه١ُمٓء

د ُمٜمٝمؿ ذم اعمًج ٤متٛمع يقُمً وم٤مضْم  ،أطم٤مدي٨م اعمًٚمٛملم ويًخرون ويًتٝمزئقن سمديٜمٝمؿ

ىمد ًمّمؼ سمٕمْمٝمؿ  ،٤موميض أصقاِّتؿيتحدصمقن سمٞمٜمٝمؿ ظَم  طاهلل  رآهؿ رؾمقلأٟم٤مس ومَ 

وم٘م٤مم أسمق  ،٤مقمٜمٞمٗمً  ٤مظمرضمقا ُمـ اعمًجد إظمراضًم وم٠مُ  طاهلل  ِبؿ رؾمقل وم٠مُمرَ  ،سمٌٕمض

سمـ  سمـ ُم٤مًمؽ سمٜمل همٜمٞمؿ دسمـ ىمٞمس أطم  قمٛمروسمـ يمٚمٞم٥م إمَم  سمـ زيد أيقب ظم٤مًمد

ف طمتك أظمرضمف ُمـ ٌَ سمرضمٚمف ومًحَ ٠مظمذ ومَ  -٤مهٚمٞم٦ميم٤من ص٤مطم٥م آهلتٝمؿ ذم اجلَ -اًمٜمج٤مر 

أىمٌؾ أسمق أيقب  ؿَّ صمُ  !سمٜمل صمٕمٚم٦ٌم ـ ُمرسمدأَّترضمٜمل ي٤م أسم٤م أيقب ُمِ  :ق ي٘مقلاعمًجد وهُ 

ٌَّ  سمـ وديٕم٦م أطمد إمم راومعِ  ٤مأيًْم  ؿ وًمٓمَ  اؿمديدً  اٟمؽمً  (1)ٌف سمردائف صمؿ ٟمؽمهسمٜمل اًمٜمج٤مر ومٚم

٤م يَ  (2)أدراضمؽ !٤مظمٌٞمثً  ٤مأٍف ًمؽ ُمٜم٤موم٘مً  :وأسمق أيقب ي٘مقل ًمف ،أظمرضمف ُمـ اعمًجد ؿَّ وضمٝمف صمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٟمؽمه: ضمذسمف.( 1)

 أدراضمؽ: أي ارضمع ُمـ اًمٓمريؼ اًمتل ضمئ٧م ُمٜمٝم٤م.( 2)
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ويم٤من  ،سمـ قمٛمرو سمـ طمزم إمم زيد ٤مم قمامرةوىمَ  .طاهلل  د رؾمقلُمٜم٤مومؼ ُمـ ُمًجِ 

صمؿ  ،طمتك أظمرضمف ُمـ اعمًجد ٤مقمٜمٞمٗمً  ا٘م٤مده ِب٤م ىمقدً وم٠مظمذ سمٚمحٞمتف ومَ  ،ـمقيؾ اًمٚمحٞم٦م رضماًل 

ظمدؿمٜمل ي٤م  :ي٘مقل :ُمٜمٝم٤م ىم٤مل ظمرَّ  (1)ُجع قمامرة يديف ومٚمدُمف ِبام ذم صدره ًمدُم٦م

ومال شم٘مرسمـ  ،قمد اهلل ًمؽ ُمـ اًمٕمذاب أؿمد ُمـ ذًمؽهلل ي٤م ُمٜم٤مومؼ ومام أىم٤مل أسمٕمدك ا ،قمامرة

وأسمق  -٤مسمٜمل اًمٜمج٤مر يم٤من سمدريًّ  رضمؾ ُمـ-وىم٤مم أسمق حمٛمد  .طاهلل  ُمًجد رؾمقل

سمـ  سمـ ُم٤مًمؽ سمـ همٜمؿ سمـ صمٕمٚم٦ٌم م اسمـ زيدسمـ أْس  سمـ زيد سمـ أوس حمٛمد ُمًٕمقد

ن ٓ ُيٕمٚمؿ ذم ويم٤م ،٤مؿم٤مسمً  ٤مويم٤من ىمٞمس همالُمً  ،سمـ ؾمٝمؾ سمـ قمٛمرو اًمٜمج٤مر إمم ىمٞمس

 .ومجٕمؾ يدومع ىمٗم٤مه طمتك أظمرضمف ُمـ اعمًجد ،اعمٜم٤موم٘ملم ؿم٤مب همػمه

 رَ طملم أُمَ - سمـ احل٤مرث اهلل قمٌد :وىم٤مم رضمؾ ُمـ رهط أب ؾمٕمٞمد اخلدري ي٘م٤مل ًمف

 ،سمـ قمٛمرو احل٤مرث :ضمؾ ي٘م٤مل ًمفإمم رَ  -ٜم٤موم٘ملم ُمـ اعمًجدسم٢مظمراج اعمُ  طاهلل  رؾمقل

ك سمف ُمـ إرض طمتَّ  غم ُم٤م ُمرَّ قمَ  ٤مقمٜمٞمٗمً  ٤مف ِب٤م ؾمحًٌ وم٠مظمذ سمجٛمتف ومًحٌَ  ،٦مويم٤من ذا ُجَّ 

ؽ إٟمَّ  :وم٘م٤مل ًمف ،ًم٘مد أهمٚمٔم٧م ي٤م اسمـ احل٤مرث :قل اعمٜم٤مومؼي٘مُ  :ىم٤مل ،أظمرضمف ُمـ اعمًجد

 .وم٢مٟمؽ ٟمجس طاهلل  ومال شم٘مرسمـ ُمًجد رؾمقل ،أهؾ ًمذًمؽ أي قمدو اهلل عم٤م أٟمزل اهلل ومٞمؽ

سمـ احل٤مرث وم٠مظمرضمف ُمـ  سمـ قمقف إمم أظمٞمف زوي سمٜمل قمٛمرو ُمـوىم٤مم رضمؾ 

 وم ،ٞمٓم٤من وأُمرههمٚم٥م قمٚمٞمؽ اًمِمَّ  :ُمٜمف وىم٤مل (2)وأومػ ٤مقمٜمٞمٗمً  ٤ماعمًجد إظمراضًم 
ِ
 َٝم١ُمٓء

 .(3)شاهلل سم٢مظمراضمٝمؿ ُمـ طمي اعمًجد يقُمئذ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وأُمر رؾمقل

 ٤مظمٓمٞمًٌ  طاهلل  ؾمقلرَ  ىم٤ممَ » :قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل ،قمـ أب ُم٤مًمؽ :ىم٤مل اًمًدي .2

 ،شٌؼ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  َؽ ٟمَّ ٢مِ ومَ  نُ اَل ٤م ومُ يَ  ْج رُ اظْم وَ  ،ٌؼ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  َؽ ٟمَّ إِ  نُ اَل ٤م ومُ يَ  ْج رُ ظْم أُ » :٦م وم٘م٤ملٕمَ يقم اجلٛمُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمٚمدم: اًميب سمٌٓمـ اًمٙمػ.( 1)

 أومػ ُمٜمف: أي ىم٤مل ًمف: أف.( 2)

آيمتٗم٤مء سمام شمْمٛمٜمف ُمـ »و (،2/385ش: )اًمروض إٟمػ»و (،2/176) ش:اسمـ هِم٤ممؾمػمة »( 3)

 (.1/288ش: )اهلل واًمثالصم٦م اخلٚمٗم٤مء ُمٖم٤مزي رؾمقل
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ومج٤مء قمٛمر وهؿ خُيرضمقن ُمـ اعمًجد  ،ؿْ ٝمُ حَ َْم ومَ  ؿْ ٝمُ ٜمْ ُمِ  ٤م٤مؾًم ٟمَ  دِ جِ ًْ اعمَ  ـَ ُمِ  َج رَ ظْم ٠مَ ومَ 

ؿ ُمـ واظمتٌئقا هُ  ،ومقاٍَم وفمـ أن اًمٜم٤مس ىمد اٟمْ  ،ٕم٦مٛمُ مل يِمٝمد اجلُ وم٤مظمت٠ٌم ُمٜمٝمؿ طمٞم٤مء أٟمف 

 ،ّمٚمقا يُ وم٢مذا اًمٜم٤مس ملَ  ،ج٤مء قمٛمر ومدظمؾ اعمًجدومَ  ،ف ىمد قمٚمؿ سم٠مُمرهؿقا أٟمَّ فمٜمُّ  ،قمٛمر

 .(1)شقم٤م قمٛمر ىمد ومْمح اهلل اعمٜم٤موم٘ملم اًمٞمَ نم يَ أسمْ  :وم٘م٤مل ًمف رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم

سمـ  سمـ ـمٚمح٦م قمـ حمٛمدصمف ـ طمدَّ وطمدصمٜمل اًمث٘م٦م قمٛمَّ  :ىم٤مل اسمـ هِم٤مم .3

 :سمـ طم٤مرصم٦م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ىم٤مل اهلل سمـ قمٌد سمـ إسمراهٞمؿ إؾمح٤مقاًمرمحـ قمـ  قمٌد
٤من ويمَ -تٛمٕمقن ذم سمٞم٧م ؾمقيٚمؿ اًمٞمٝمقدي لم جَي ُمـ اعمٜم٤موم٘مِ  ٤مأن ٟم٤مؾًم  طاهلل  ؾمقلٚمغ رَ سمَ »

 ٨َم ومٌٕمَ  ،شمٌقكهَمزَوة ذم  طاهلل  قن اًمٜم٤مس قمـ رؾمقلثٌٓمُ ـ يُ  (2)قمٜمد ضم٤مؾمقم سمٞمتف

ّل إًمٞمٝمؿ  ره أن ُُيّرق وأُمَ  ،ڤٗمر ُمـ أصح٤مسمف اهلل ذم ٟمَ  سمـ قمٌٞمد ٦مـمٚمحَ  ط اًمٜمٌَّ

 .يٚمؿقمٚمٞمٝمؿ سمٞم٧م ؾمقَ 

وم٤مٟمٙمنت رضمٚمف  ،ـ فمٝمر اًمٌٞم٧مسمـ ظمٚمٞمٗم٦م ُمِ  ؿ اًمْمح٤مكحَ ومٗمٕمؾ ـمٚمح٦م وم٤مىمتَ 

 :٤مك ذم ذًمؽوم٘م٤مل اًمْمح ،واىمتحؿ أصح٤مسمف وم٠مومٚمتقا

ززززززز  د َ ؿ  دمئ دَكزززززززارئ
ززززززز   َؾ  َد دَو َق زززززززن   َ دَ زززززززاَ 

د

دد دأئ َق زززززز     َ  زززززز ئ دَو ا ئ زززززز   د  َفززززززادََ   ززززززقائ
د َ  

د زززززَو  ؾ أ د زززززر َ د ئ
د   زززززنئ د َر ؼ  دَوَ ززززز   زززززنئ دَوظَؾ 

د

فََؼزززززز د   
َدَوم  زززززقَ   ْ ؾ ززززز دَ  لئدَعَؾززززز در ج  دأََكزززززو 

د ززززززززو ئَد ؿ   ؾ َفززززززززا دَ دأَعئ دَعَؾززززززززق ؽئأ  ََ ك دَ زززززززز

د

دد ززززَؿ   د َ   دَوَمزززز   ددأََ ززززاوئ ززززَ    د ئ   َـ ززززارئ َد
د  زززز  

 
سمـ اًمقًمٞمد قمغم ىمت٤مل  قم٘مد خل٤مًمد ڤأن أسم٤م سمٙمر  ،سمـ طمرب قمـ وطمٌِم  -4

 ةِ ػمَ ِِم ق اًمٕمَ ظُم أَ وَ  اهللِ دٌْ قمَ  ؿَ ٕمْ ٟمِ » :ي٘مقل طاهلل   ؾمٛمٕم٧م رؾمقلإينِّ  :دة وىم٤ملأهؾ اًمرِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش: شمٗمًػم أب طم٤مشمؿ»و (،14/441ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»و (،2/384) ش:شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)

 (.2/581ش: )ومتح اًم٘مدير»و (،6/1871)

 ضم٤مؾمقم: اؾمؿ ُمقوع.( 2)
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 (1).شلمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ اعمُ وَ  ٤مرِ ٗمَّ  اًمٙمُ غَم قمَ  ۵ اهلُل فُ ٚمَّ ؾَم  اهللِ  قِف ٞمُ ؾُم  ـْ ُمِ  ٌػ ٞمْ ؾَم  ٞمدِ ًمِ اًمقَ  ـُ سمْ  دُ ٤مًمِ ظَم 

ن مل ٢مِ ومَ  ،ؿضم٤مهدوا اعمٜم٤موم٘ملم سم٠ميديٙمُ » :ىم٤مل ڤسمـ ُمًٕمقد  اهلل وقمـ قمٌد -4

ًِ شمًتٓمٞمٕمقا ومٌِ  ٝمروا ذم ٗمَ ٝمروا ذم وضمقهٝمؿ وم٤ميمْ قا إٓ أن شمٙمٗمَ وم٢من مل شمًتٓمٞمٕمُ  ،تٙمؿٜمَ ٠مًم

ٱ ٻ ٻ } :زًم٧م٤م ٟمَ عمَّ » :ىم٤مل ڤوذم رواي٦م قمٜمف  ،(2)شقهٝمؿوضُم 

٤مهد أن جُي  طاهلل  ؾمقلأُمر رَ  ،[73 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٻ ٻ پ

وذم رواي٦م  ،(3)ٚمٞمف سمقضمف ُمٙمٗمٝمرمل يًتٓمع ومٕمَ  وم٢منْ  ،وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف ،هٞمدِ سمِ 

َ ٖمَ شمُ  نْ أَ  عْ ٓمِ تَ ًْ شمَ  ؿْ ٚمَ ومَ  رَ ٤مضمِ اًمٗمَ  ٞم٧َم ٘مِ ا ًمَ ذَ إِ » :أظمرى  (4)شفِ ٝمِ ضْم  وَ ر ذِم ٝمِ ٗمَ ٤ميمْ ومَ  ٞمفِ ٚمَ قمَ  ػمِّ

ؾمقرة ] {ٻ ٻ} :ف شمٕم٤مممقمٜمد ىمقًمِ  $ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي  -5

 .(5)شاهلل أىمؿ قمٚمٞمٝمؿ طمدود ،دودواعمٜم٤موم٘ملم سم٤محلُ  ،٤مر سم٤مًمًٞمػ٤مهد اًمٙمٗمَّ ضَم » :ىم٤مل ،[73 :اًمتقسم٦م

 (أي همػم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م) ه اًمٖمٚمٔم٦م اإلرادي٦موهذِ  :ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد رؿمٞمد رو٤م -6

 ،٤م هلداي٦م ُمـ مل يٓمٌع اًمٙمٗمر قمغم ىمٚمٌفيرضمك أن شمٙمقن ؾمًٌٌ  ،٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم٦م وقم٘مقسمَ شمرسمٞمَ 

ػم هلؿ يتٌٕمف ومٞمف ـ ذم وضمقهٝمؿ حت٘مِ  طراره ـ ٝمْ وم٢من ايمٗمِ  ،وحتٞمط سمف ظمٓم٤مي٤م ٟمٗم٤مىمف

وُمٔم٤مهر أظمقة  ،٦مإدسمٞمَّ  ؾْمالم يٗم٘مدون ُجٞمع ُمٜم٤مومع إفمٝم٤مر اإلِ ام ؾمٞم٠ميوسمف وسمِ  ،اعم١مُمٜمقن

 .اإليامن وقمٓمٗمف

ْمٞمؼ ئٞمس واإلُم٤مم إقمٔمؿ وهمػمه يَ ُمـ اًمرَّ  ،ًف٘مر سملم ىمقُمف وأسمٜم٤مء ضمٜمْ ف حمتَ ومٛمـ رأى أٟمَّ 

ػ وشمدسمر ُمٚمٞمٛم٦م ُمذٟم٦ٌم ومال يزال يٜمحل َّم ومػماه٤م إذا أٟمْ  ،رضمع إمم ٟمٗمًف سم٤معمح٤مؾم٦ٌمويَ  ،صدره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويمذا ىم٤مًمف 4/217ش: )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم»سمـ هِم٤مم ومٞمٝم٤م اٟم٘مٓم٤مع ومٝمل وٕمٞمٗم٦م، ىم٤مًمف حم٘م٘مق رواي٦م ا( 1)

 (2/199ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م»د/ُمٝمدي رزق ذم يمت٤مسمف 

 (.485ش: )اًمزهد»رواه اسمـ اعم٤ٌمرك ذم ( 2)

 (.7/38ش: )ؿمٕم٥م اإليامن»رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ( 3)

 (.11/126ش: )شمٗمًػمه»رواه اًمٓمؼمي ذم ( 4)

 (.11/126، واًمٚمٗمظ ًمف: )ششمٗمًػمه»(، واًمٓمؼمي ذم 2/283ش: )ُمّمٜمٗمف»اًمرزاق ذم  رواه قمٌد( 5)
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وهل ؾمٞم٤مؾم٦م  ،ومتثقب إمم رِب٤م ،ه٤موشمثقب إمم رؿمدِ  ،تك شمٕمرف ذٟمٌٝم٤مقمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمالئٛم٦م طم

 .(1)أًمقف إًمقف ُمـ اًمٙم٤مومريـ إؾِْمالمطمٙمٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾم٥ٌم شمقسم٦م أيمثر اعمٜم٤موم٘ملم و

ٓ يت٠مشمك ُمٕمٝم٤م إٓ  ٤مهذه سمٕمض وىم٤مئع شمِمػم سمٛمجٛمققمٝم٤م إمم أن اًمٔمروف أطمٞم٤مٟمً 

ام إٟمَّ  ،اعمًٚمٛملمو ؾْمالماًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ سم٤مًمِمدة واًم٘مًقة طملم يت٠ميمد أن ؾمالُم٦م اإلِ 

 ،حتت٤مج إمم هذا اًمٜمقع ُمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م ًمُٞميب قمغم أيدي سمٖم٤مة اًمٗمتٜم٦م وـمالب اًمثقرة

وُيره٥م اًم٤ًمقملم إلؿم٤مقم٦م اًمٗمِمؾ سملم اعمًٚمٛملم واعمجتٝمديـ إلطمداث اًم٘مالئؾ سملم 

 .(آظمر اًمٕمالج اًمٙمل) :وذم اعمثؾ اعمِمٝمقر ،صٗمقومٝمؿ

ىمقُمف سمٛمثؾ ُم٤م يٕم٤مذ سمف  هذا وإن ُمٕم٤مذة اًمرئٞمس ُمـ إُم٤مم وُمٚمؽ وأُمػم عمٜم٤موم٘مل

 ،ومحؾ ًمٖمػمهؿ قمغم اًمِم٘م٤مق ،ومٞمف شمقـملم ٕٟمٗمًٝمؿ قمغم اًمٜمٗم٤مق ،اعمخٚمّملم ُمٜمٝمؿ

 ،واإليث٤مر هلؿ طمٞم٨م دم٥م إصمرة قمٚمٞمٝمؿ ،ومٙمٞمػ إذا ووع اعمح٤مؾمٜم٦م ُمقوع اعمخ٤مؿمٜم٦م

 ،وده٤من اًمده٤مء ،عم٤ٌمًمٖمتٝمؿ ذم اًمتٛمٚمؼ ًمف ،٤مءوسم٤مًمغ ذم شمٙمريٛمٝمؿ سم٤محل٤ٌمء وآصٓمٗمَ 

وُمثػمة حلٗم٤مئظ  ،وم٢من هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمٗمًدة ٕظمالق اًمدمه٤مء ؟ءواإلـمراء ذم اًمثٜم٤م

ويم٤مٟم٧م ؾم٤ٌٌم  ،ويمؿ أومًدت قمغم اعمٚمقك اجل٤مهٚملم أُمرهؿ ،اعمخٚمّملم اًمٗمْمالء

 .سمٜمل اًمٕم٤ٌمس يمام أومًد اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل ُمٚمؽ آظمر ُمٚمقك ،(2)إلو٤مقم٦م ُمٚمٙمٝمؿ

قاصِّ ظَم ٝم٤مُد وهق ضمِ  ،جٝم٤مُد اعمٜم٤موم٘ملم أصٕم٥ُم ُِمـ ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مرومَ » :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ -7

ؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم واًم٘م٤مئٛمقن سمف أومراٌد رم اًمٕم٤مملَ  ،إُم٦م واعمِم٤مِريُمقن  ،وورصم٦ِم اًمرُّ

 .(3)شاومٝمؿ إقمٔمٛمقن قمٜمد اهلل ىمدرً  ،اومٞمف واعمٕم٤موٟمقن قمٚمٞمف وإن يم٤مٟمقا ُهؿ إىمٚملم قمددً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/551ش: )شمٗمًػم اعمٜم٤مر»( 1)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.( 2)

 (.3/5ش: )زاد اعمٕم٤مد»( 3)
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 معهم
ُمـ اًمٜم٤مس  ٤مف أن هٜم٤مًمؽ صٜمٗمً قل سمرقم٤مي٦م رسمِّ وهق اعمِمٛمُ  طوُم٤م يم٤من ًمٞمٖمٞم٥م قمٜمف 

 ،٤موئمٜمقن اًمٚملم ضمٌٜمً  ،٤م٤ًمُمح وٕمٗمً ُيًٌقن اًمتَّ  ،ئرهؿ وومًدت ىمٚمقِبؿظمٌث٧م ها

٤مح هلؿ اًمٞم٘مٔم٦م إٓ سمٕمد أن يروا تَ وهذا اًمّمٜمػ ُمـ اًمٜم٤مس ًمـ شمُ  ،ويٕمت٘مدون اعمٜمح٦م همٜمٞمٛم٦م

 ًُّ إمم  طٜمدوطم٦م ُمـ أن يٚمج٠م وُمـ صمؿ مل شمٙمـ هٜم٤مًمؽ ُمَ  ،ٞمقف وسمريؼ احلرابوُمٞمض اًم

 .ًجد اًميار ُمـ هذا سمٌٕمٞمدوُم٤م هدم ُم ،(1)هذا اًمًٌٞمؾ ويٓمرق هذا اًم٤ٌمب

يمام ىم٤مل همػم  ،ة آٟمتٝم٤مر وٟمحقهيمِمدَّ  :ٞمٝمؿ ومٞمٙمقن سم٤مًمٙمالم اًمٖمٚمٞمظ٤م اإلهمالظ قمٚمَ ُمَّ أو

ْ  نْ ٢مِ ومَ  ،هِ دِ ٞمَ سمِ » :وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد .(2)واطمد ُمـ اًمًٚمػ  .(3)ش!فِ ٝمِ ضْم  وَ ذِم  رَّ ٝمِ ٗمَ ٙمْ ٞمَ ٚمْ ومَ  عْ ٓمِ تَ ًْ يَ  مَل

ؿ ىمقم ذم هم٤مي٦م اًمٚم١مم أهنَّ  ؛-ؿواهلل شمٕم٤ممم أقمٚم-ذم اإلهمالظ قمغم اعمٜم٤موم٘ملم  واًمنُّ 

 ًَّ وإن أهمٚمٔم٧م  ،اوذًّ  ٤مإًمٞمف وٓـمٗمتف ازداد ًم١مُمً  ٧َم واًمٚمئٞمؿ إن أطمًٜمْ  ،٦مواجلٌـ واخل

واًمٗم٤ًمد  ومل جيرؤ قمغم إفمٝم٤مر رء ِم٤م يٌٓمٜمف ُمـ اًمنمِّ  ،هيُمٗمٞم٧م ذَّ  ،قمٚمٞمف وزضمرشمف

 .واًمتِمٙمٞمؽ ذم اًمديـ واعم١مُمٜملم

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 :اًم٘م٤مقمدة وؾم٤مسم٘متٝم٤م ُمـ ضم٤مٟمٌلمٓ شمٕم٤مرض سملم هذه  .1
لٍم اًمتٚمٓمػ واًمٜمّمح سم٤محلٙمٛم٦م ذم طمِ  وم٘مد يّمٚمُح  ،شم٘مدير اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد (أ

 :ومؼ ُمـ ووم٘مف اهللواعمق ،اًمزضمر واًمت٘مريع وذم طملم ٓ جيدي إٓ ،واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م

 ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ې ې}

 .[269 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
ئح أُم٤م وىمد ومِم٧م ىم٤ٌم ،٤من ذم أول اًمٕمٝمد اًمٜمٌقيد يمَ أن طم٤مل اًمتٚمٓمػ واًمتقدُّ  (ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمٖمٜمل. (، حلًـ قمٌد255ـ  248ش: )اعمٜم٤موم٘مقن وؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق»( 1)

 (.3/5ش: )ًمٕم٤ٌمدزاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم ا»( 2)

 (.3/471ش: )زاد اعمًػم»يٜمٔمر ( 3)
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 .اإلهمالظ واًم٘مقل اًمٌٚمٞمغ اًم٘مقم وفمٝمرت ظمزاي٤مهؿ ومٚمٞمس إٓ

يمٌؾ سمحًٌف ومٞمح٤مسوا  ،ٙمٜم٦مٙمقن سمٙمؾ وؾمٞمٚم٦م ِمْ أن شمَ  َم٤مهدة اعمٜم٤موم٘ملم جي٥ُم  .2

 .اًمخ ...عمٙم٤مئدهؿ ٤م٤مرهؿ وومْمحً ٕؾمت ٤مد ِبؿ ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ هتٙمً ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م وُينمَّ 

طم٤مل اًمتقدد واعماليٜم٦م  ،وًمرسمام اضمتٛمع ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم احل٤مًمت٤من .3

وذم طم٤مل أظمرى ٓ ُيًـ ُمٕمٝمؿ إٓ اإلهمالظ  ،واًمٚمٓمػ ًمٕمٚمٝمؿ يٕمقدون ويتقسمقن

 .واًمتٕمٜمٞمػ سمح٥ًم إطمقال واعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد

 .ِ ٚتعظُِٝٗحتكريِٖ ٚايٓٗٞ عٔ َذحٗ :ايكاعذ٠ ايجايج١ عصش٠
 فُ ٟمَّ ٢مِ ومِ  ،ادً ٞمِّ ؾَم  :ِؼ ٤مومِ ٜمَ ٚمٛمُ قا ًمِ قًمُ ٘مُ  شمَ َٓ » :طاهلل  ىم٤مل رؾمقل :ىم٤مل ڤقمـ سمريدة 

 :ِؼ ٤مومِ ٜمَ ٚمٛمُ ًمِ  ُؾ ضُم اًمرَّ  ٤مَل ا ىمَ ذَ إِ » :وذم رواي٦م ،(1)ش۵ ؿْ ٙمُ سمَّ رَ  ؿْ تُ ٓمْ خَ ؾْم أَ  دْ ٘مَ ومَ  ادً ٞمِّ ؾَم  ُؽ يَ  نْ إِ 
 .(2)ش٤ممَم ٕمَ شمَ وَ  كَ ٤مرَ ٌَ شمَ  فُ سمَّ رَ  ٥َم َْم همْ أَ  دْ ٘مَ ومَ  ،دُ ٞمِّ ٤م ؾَم يَ 

 ،ؼموتة واجلَ ٤مب اًم٘مقَّ ٌَ ـ أؾْم ٝمام أوي ُمِ وُمَ  ،اًمٜم٤مسِ ف قمٜمد رشمٌتُ ُمَ  ٧ْم ٤مومؼ ُمٝمام قمٚمَ ٜمَ إن اعمُ 

٤مءؾمقرة ] {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ} :ومٝمق طم٘مػم قمٜمد رسمفِ   ،[145 :اًمٜم

 .(3)سمٞمٜمٝمؿ ٤مُمـ اعمًٚمٛملم ُمٝم٤مٟمً  ا٤من اًمقاضم٥م أن يٙمقن حمت٘مرً ذا يمَ وًمِ 

وُم٤م  ،قنؿ إذًمُّ هُ و !هؿؼَم وُم٤م أضْم  ،قنٚمُّ وهؿ إىمَ  !ؿهُ  أيمثرَ وماَم » :ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ

قن سم٤مهلل ٗمُ وُيٚمِ  ،ٚمقنٕمٔمٛمتف ضم٤مهِ ؿ سمِ إذ هُ  !ؿ سم٤مهللهُ رَّ وُم٤م أهمَ  ،قنتٕم٤معمِ وهؿ اعمُ  !ٝمؿٝمٚمَ أضْم 

 .(4)شؿ وًمٙمٜمٝمؿ ىمقم يٗمرىمقنٙمُ ؿ عمٜمٙمؿ وُم٤م هؿ ُمٜمْ إهنَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ك إدب، سم٤مب: ٓ ي٘مقل شؾمٜمٜمف»(، وأسمق داود ذم 5/346ش: )ُمًٜمده»رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ( 1)

 (.371ش: )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 4977اعمٛمٚمقك رب: سمرىمؿ )

(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 4/311: )(، واحل٤ميمؿ2/198ش: )أظم٤ٌمر أصٌٝم٤من»أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ( 2)

 (.371رىمؿ )ش: اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»

 (.255ش )اعمٜم٤موم٘مقن وؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق:»يٜمٔمر ( 3)

 (.1/354) ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ:شُمدارج اًم٤ًمًمٙملم»يٜمٔمر ( 4)



  
411 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
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 معهم
خيٓمق ظمٓمقة  ُم٤من وُمٙم٤من أنْ جتٛمع اعمًٚمؿ ذم يمؾ زَ سمؾ إن اًمقاضم٥م قمغم ىم٤مدة اعمُ 

فمٝمرت قمٚمٞمف قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤مق  ور يمؾ أطمدٍ ٕمؾ دَ ضَم سم٠من ُيٕمٛمد إمم  ،د ُمـ هذهأسمٕمَ 

 اورهؿ وإؿمٕم٤مرً ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ ُذ  مح٤مي٦مً  ،ًمف وٓ شم٠مصمػم ٓ وزنَ  ،ذم اعمجتٛمع ٤مه٤مُمِمٞمًّ 

ل ًمف ٟمٗمًف ًمٙمؾ ُمـ شمًقِّ  ٤موردقمً  ،ؿهلؿ قمغم أومٕم٤مهلِ  اوشمٕمزيرً  ،ٕمدم اًمرو٤م قمٜمٝمؿهلؿ سمَ 

٤مه اًمذي واجلَ  ،ِم٘مقهن٤مٝمؿ اًمقضم٤مه٦م اًمتل يٕموهذا اًمٗمٕمؾ ي١مدي إمم ؾمٚمٌِ  ،ؿٝمِ ؾمٚمقك ؾمٌٞمٚمِ 

 ،و٤م قمٜمٝمؿل شم٠مُمر سمٕمدم اًمرِّ ؽ قمٛمقم اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتِ ًمذًمِ  لُّ يد ،يتٓمٚمٕمقن إًمٞمف

ٞمٝمؿ ٜمٝمك قمـ شمقًمِّ ٜمٝمك قمـ ظمروضمٝمؿ ُمع اعمًٚمٛملم وشمَ وشمَ  ،قمغم اإلقمراض قمٜمٝمؿ وحت٨مُّ 

ّل وهذا صٜمٞمع  ،وحمٌتٝمؿ  إذ مل ُيٜم٘مؾ أٟمف أقمٓمك ٕي أطمدٍ  ،٘ملموؾمػمشمف ذم اعمٜم٤مومِ  ط اًمٜمٌَّ

 .(1)ه قمغم هي٦م ُمـ هاي٤مه أو َمٛمققم٦م ُمـ أصح٤مسمفأو وٓ ،ٝمؿ ُمٜمزًم٦م سم٤مرزة قمٜمدهٜمُمِ 

 فٛا٥ذ ٖزا اذتذٜح َٔ: 

ّل  حتذيرُ  .1  .اعمٜم٤مومؼ وشمٌجٞمٚمف وشمٕمٔمٞمٛمف امِ أُمتف ُمـ اطمؽمَ  ۴ اًمٜمٌَّ

 .١مُمـ اًمذي يًقد ىمقُمفىمقل ؾمٞمد ًمٚمٛمَ  ُمنموقمٞم٦مُ  .2

3.  ًْ اهلل  سمـ قمٌد ُم٤م رواه ضم٤مسمر١ميد هذا ويُ  ،اعمٜم٤موم٘ملم قمغم اعم١مُمٜملم قيدُ ٓ جيقز شم

ـُ  دُّ ضَم  :ٚمٜم٤مىمُ  .ش؟٦مَ ٛمَ ٚمَ ل ؾَم ٜمِ سمَ  ٤ميَ  ؿْ يمُ دُ ٞمِّ ؾَم  ـْ ُمَ » :طاهلل  ىم٤مل رؾمقل :ىم٤مل ڤ  ،ٞمسىمَ  سم

 دَ  يُّ أَ وَ » :ىم٤مَل  ،ٚمفٌخِّ ٤م ٟمُ قمغم أٟمَّ 
ٍ
 .شقِح ٛمُ اجلَ  ـُ سمْ  روُ ٛمْ قمَ  ؿْ يمُ دُ ٞمِّ ؾَم  ْؾ سمَ  ؟ؾِ خْ اًمٌُ  ـَ ُمِ  (2)ىوَ دْ أَ  اء

إذا  طاهلل  ـ رؾمقلويم٤من يقمل قمَ  ،٦مٚمٞمَّ ٝمؿ ذم اجل٤مهِ ٤مُمِ غم أصٜمَ ويم٤من قمٛمرو قمَ 

 .(3)شمزوج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.474)ص ش: اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م»يٜمٔمر ( 1)

 (.2/142ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م»أدوى: أي أىمٌح، ( 2)

 =( 7/95ش: )اإلص٤مسم٦م»(، واًمٚمٗمظ ًمف، وقمزاه اسمـ طمجر ذم 71)ص ش: إدب اعمٗمرد»رواه اًمٌخ٤مري ذم ( 3)
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ّل وىمد رومض  د يٙمقن وىمَ  ،ٚمف٥ًٌم سمخْ سمـ ىمٞمس قمغم ىمقُمف سمِ  شمًقيد اجلدِّ  ط اًمٜمٌَّ

 .-واهلل أقمٚمؿ- ٤مٝمر ُمـ ٟمٗم٤مىمف أيًْم سم٥ًٌم ُم٤م فمَ 

ّل سمراءة  .4 ٙمذا وهَ  ،ٜم٤موم٘ملمَ ُمقآشمف ًمٚمٛمُ  وقمدمُ  ،ف٤مق وأهٚمِ ُمـ اًمٜمٗمَ  طاًمٙمريؿ  اًمٜمٌَّ

 .طجي٥م قمغم إُم٦م أن متتثؾ أُمر اًمرؾمقل 

 ،وإصؾ ذم اًمٜمٝمل اًمتحريؿ ،ٕٟمف ُمٜمٝمل قمٜمفُ  ،ٜم٤مومؼد ًمٚمٛمُ ٞمِّ حتريؿ ىمقل ؾَم  .5

 :ذم آظمر احلدي٨م ۴ ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ًم٘مقًمف سم٤مإلو٤موم٦م إمم أٟمف ىمد ُيٕمدُّ 
 .ٙمذا ِم٤م ُيٛمؾ ُمٕمٜمك اًمققمٞمدوهَ  ،ش۵ ؿْ ٙمُ سمَّ رَ  ؿْ تُ ٓمْ خَ ؾْم أَ »

 .و٤م سمتًقيد ُمـ قُمٚمؿ ٟمٗم٤مىمفواًمرَّ  ،ف قمٜمد اطمؽمام اعمٜم٤مومؼٓمُ اهلل شمٕم٤ممم وؾمخَ  همْم٥ُم  .6

7.  ٌَّ  .ده١مُمـ إذا مل ُيؽمم اعمٜم٤مومؼ ويًقِّ اهلل شمٕم٤ممم ورو٤مه قمـ اعمُ  ٦مُ ُمـ ُمٗمٝمقم احلدي٨م حم

ـِ ٓ جَي  .8 ًْ أن يُ  قز ًمٚمٛم١مُم ٞمحف ؽمؿِم ٓ سمِ  :يد اعمٜم٤مومؼ قمغم اعم١مُمٜملمقِ ِم٤مرك ذم شم

 ًُ قمـ  ومْماًل  ،٤مئف صقشمف ذم آٟمتخ٤مسم٤متٓمَ أو إقمِ  ،شمزيمٞمتف ًمف ٚمٓم٦م أو ُمٜمّم٥م أوًم

 .آٟمْمامم إمم طمزسمف

 ،وشمزيمٞم٦م ًمف ،٦م ذم ٟمٗم٤مىمفقمغم اًمٕم٤مُمَّ  ٞمٚمف وشمًقيده شمٚمٌٞمٌس ام اعمٜم٤مومؼ وشمٌجِ ذم اطمؽِم  .9

وشمِمجٞمع ًمف قمغم  ،وإقم٤مٟم٦م ًمف وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتف قمغم اًمتامدي ذم اًمٙمٞمد واًمٜمٗم٤مق

 .آؾمتٝم٤مٟم٦م سمٛمـ يًقده

د سمف ومٛمـ سم٤مب أومم شمقًمٞمتف ُم٤م يتًٞمَّ  ،د ًمٚمٛمٜم٤مومؼٝمل قمـ ىمقل ؾمٞمِّ ٜمَّ إذا يم٤من اًم .11

 .قمغم اعمًٚمٛملم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڤ(، وهمػممه٤م، وًمف ؿم٤مهد قمـ أٟمس 7/431ش: )ؿمٕم٥م اإليامن»إمم اًمناج، واًمٌٞمٝم٘مل ذم  =

ؿمٕم٥م »، وقمـ أب هريرة رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم شُمًٜمده»سمـ ؾمٗمٞم٤من ذم  خمتًٍما قمٜمد أب اًمِمٞمخ واحلًلم

طمجر: سم٢مؾمٜم٤مد همري٥م، وروى ُمرؾماًل قمـ طمٌٞم٥م اسمـ أب صم٤مسم٧م  (، ىم٤مل اسمـ7/431ش: )اإليامن

 (.125صحٞمح: رىمؿ ) (. وىم٤مل قمٜمف إًم٤ٌمين:7/9695ش: )اإلص٤مسم٦م»واًمِمٕمٌل رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم، اٟمٔمر 
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٦م إمم اًمٕمٚمَّ  سمؾ يمؾ ُم٤م ومٞمف شمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٛمٜم٤مومؼ وم٤معمردُّ  ،٤ٌمرةًمٞمس اعم٘مّمقد ذات اًمٕمِ  11

 .اًمتل يدور ُمٕمٝم٤م احلٙمؿ

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 .ىمد ين اهلل ذيمر إطمدى قمنمة وم٤مئدة ذم صمٜم٤مي٤م اًم٘م٤مقمدة

 .ِٖ ٚنظش َعاٚهلِٖذّ َكاسِِّ :يشابع١ عصش٠ايكاعذ٠ ا

 وهذه اًم٘م٤مقمدة ىمد ين اهلل سمحثَ 
ٍ
ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م ذم ُمٌح٨م هدم  ٝم٤م واإلشمٞم٤من قمغم رء

 .(1)ومٚمػماضمع ذم ُمقوٕمف إذ ٓ طم٤مضم٦م ًمتٙمراره هٜم٤م ،ُمًجد اًميار

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 :ُمـ أسمرزه٤م ،أُم٤م اًمدروس واًمٕمؼم وسمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ومٙمثػمة
 :اًمرمحـ اًمًٕمدي طمقل آي٤مت هذه احل٤مدصم٦م ره اًمِمٞمخ قمٌدُم٤م ذيم

 .قمٜمف ٤مومٞمٜم٘مٚم٥م ُمٜمٝمٞمًّ  ٞم٦مُ ه اًمٜمِّ شمٖمػمِّ  أن اًمٕمٛمؾ وإن يم٤من وم٤مواًل  -1

 لمَّ ٤م ُمـ اعمٕم٤ميص اًمتل يتٕمٗمريؼ سملم اعم١مُمٜملم وم٢مهنَّ ُيّمؾ ِب٤م اًمتَّ  أن يمؾ طم٤ملٍ  -2

 .شمريمٝم٤م وإزاًمتٝم٤م

 اشم٤ٌمقمٝم٤م يتٕملمَّ  ٝمؿؾ ِب٤م ُجع اعم١مُمٜملم وائتالومُ ُمنموقم٦م ُيُّم  يمام أن يمؾ طم٤ملٍ  -3

ذا اعم٘مّمد اعمقضم٥م ٤مذهؿ عمًجد اًميار ِبَ اهلل قمٚمؾ اَّتَ  ٕنَّ  :وإُمر ِب٤م واحل٨م قمٚمٞمٝم٤م

ر ٤م أن اعمٕمّمٞم٦م شم١مصمِّ وُمٜمٝمَ  ،طٗمر واعمح٤مرسم٦م هلل ورؾمقًمف ٝمل قمٜمف يمام ُيقضم٥م ذًمؽ اًمٙمُ ًمٚمٜمَّ 

وهُنل قمـ اًم٘مٞم٤مم ومٞمف  ،ارام أصمرت ُمٕمّمٞم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ذم ُمًجد اًميِّ ذم اًمٌ٘م٤مع يمَ 

 :طمتك ىم٤مل اهلل ومٞمف ،رت ذم ُمًجد ىم٤ٌمءذًمؽ اًمٓم٤مقم٦م شم١مصمر ذم إُم٤ميمـ يمام أصمَّ ويم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/381اٟمٔمر )( 1)
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 هـا .(1)[118 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ}
 ـَ ٤م ُمِ ٤مًو ٞمَ سمَ  دَّ ؿَم أَ  دُ قَ ؾْم إَ  رُ جَ احلَ  ٤منَ يمَ » :طىم٤مل  ،ر ذم اجلامدات٦م شم١مصمِّ ٕمّمٞمَ يمام أن اعمَ 

 .(2)شمَ دَ ل آَ ٜمِ سمَ  ٤م٤ميَ ٓمَ ظَم  فُ شمْ دَ قَّ ك ؾَم تَّ طَم  ٩ِم ٚمْ اًمثَّ 

 .ٕمد قمٜمٝم٤م وقمـ ىمرِب٤مٝمل قمـ اًمّمالة ذم أُم٤ميمـ اعمٕمّمٞم٦م واًمٌُ وُمٜمٝم٤م اًمٜمَّ  -4

 ٧ْم اًمٙمٗمر وإن اظمتٚمٗمَ  أنَّ  ،ار٤مدصم٦م ُمًجد اًميُمـ اًمدروس اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم طَم  -5

ًَ  ،ُمِم٤مرسمف وادم٤مه٤مشمف  .دة حلرب هذا اًمديـ٤مئر أـمٞم٤مومف حلٛم٦م واطَم إٓ أٟمف ئمؾ سم

﮵  } :٤مل شمٕم٤ممميمام ىمَ  ﮴  ﮳  ﮲  ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ

 .[73 :إٟمٗم٤ملؾمقرة ] {﮶ ﮷
طمتك وضمد  اًتٜمًٍم طمؾ أسمق قم٤مُمر اًمٗم٤مؾمؼ إمم هرىمؾ ُمٚمؽ اًمروم ُمُ ق إٓ أن رَ ومام هُ 

 .اًمؽمطم٤مب واحلٗم٤موة واًمققمد سم٤معم١مازرة

وقَمٚمَِؿ  ،رأ قمٚمؿ أهؾ اًمٙمت٤مبق قم٤مُمر اًمراه٥م ىمد ىمَ وم٠مسمُ  :٥م إقمٛمكاًمتٕمّمُّ  -6

وؾمٛمع ُمٜمف  ۴ واًمت٘مك سمف سمٕمد سمٕمثتف ،طٗمك ٓمَ سمٌِم٤مرات ىمرب فمٝمقر اعمّْم 

اجلحقد واعمح٤مرسم٦م هلل  وم٠مسمك إٓ ،٦مُ ٤مًمٖمَ وىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م اًمٌَ  ،رآن اًمٙمريؿَ اًم٘مُ 

 .[33 :إٟمٕم٤ممؾمقرة ] {ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ} :طًمرؾمقًمف و

 ٕنَّ  :ٚمٞمٝم٤م َم٤مًمس اًميارر يّمٚمح أن يٓمٚمؼ قمَ آظَم  قعٍ وهٜم٤مك ُم٤ًمضمد ضار ُمـ ٟمَ 

ج٤مًمس وُم٤م شمِمتٛمؾ ذًمؽ أن هذه اعمَ  ،ارُم٤ًمضمد اًميِّ  ٤مف مت٤مُمً وره٤م وظمٓمره٤م يِمٌِ دَ 

ٚمامء إُم٦م وىمدح ذم قمُ  ،ثراتًمٚمٕمَ  عتؽ ًمٚمحرُم٤مت وشمتٌوهِ  ،ُمـ همٞم٦ٌم وٟمٛمٞمٛم٦م ٞمفِ قمٚمَ 

 ،قم٤مة وُمِم٤ميخء ودُ ي٘مقُمقن سم٤مًمتحذير ُمـ طمْمقر دروس وحم٤مضات قمٚماَم  ،ودقم٤مِّت٤م

ٝم٤م ُم١مدي٦م تِ ٞم٘مَ هل ذم طم٘مِ  :ٞمئ٤مت ظمػمي٦م واِّت٤مم ُم١مؾم٤ًمت دقمقي٦مز هَ ُمع مت٤مدُيؿ ذم عمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/381اٟمٔمر ُمٌحًث٤م قمـ ُمًجد اًميار )( 1)

 (.4449رىمؿ )ش: صحٞمح اجل٤مُمع»صححف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم ( 2)
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 .ٝم٤م وًمٚمٖم٤مي٦م ذاِّت٤مًِ تٞمج٦م ٟمٗمْ ًمٚمٜمَّ 

ىمد ؾمٚمؿ  ،ثراتاًمٕمَ  ويتّمٞمدونَ  ،ٞم٤متويتٝمٛمقن اًمٜمِّ  ،ٝم٤م يت٠موًمقن إىمقالؾُم ومجالَّ 

٤مًمقا سم٤مًمتجريح وٟمَ  ،ٚمامٟمٞمقن وهمػمهؿّم٤مرى واهلٜمدوس واًمٕمَ ٜمٝمؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمَّ ُمِ 

ـ صمٛمرات ذًمؽ اًمتٗمريؼ سملم ُمِ  أًمٞمَس  ،واإليامن ؾْمالمص واًمذم أهؾ اإلِ واًمتٜم٘مُّ 

ؾ يم٤من ُمـ ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ سمَ  ،ِّتؿ ومتٙملم إقمداء وشمًٚمٞمط إدقمٞم٤مء١مُمٜملم وذه٤مب ىمقَّ اعمُ 

 .ل وشمٕمقيؼ ُمًػمشمفؾْمالُمقرة اًمٕمٛمؾ اإلِ ُص  شمِمقيفُ 

 اقاًمف وضمدشمف ظمٚمقً أطْم  تٌٕم٧َم ري٘متف إذا ُم٤م شمَ ـمَ  ذا ُمًٚمٙمف وشمٚمَؽ ِمٙمٚم٦م أن ُمـ هَ واعمُ 

هداٟم٤م اهلل وإي٤مهؿ  ...ومؼ وقمٛمؾ ُمثٛمرُمق ذل ُم٤ٌمرك وضمٝمدٍ ـ يمؾ ُمِم٤مريم٦م ه٤مدوم٦م وسمَ ُمِ 

 .(1)واعمًٚمٛملم ًمٚمحؼ واهلدى

ِ ي اًمذِ ا -ُمًجد اًميار-هذا اعمًجد  :$د ىمٓم٥م ي٘مقل ؾمٞمَّ  ذ قمغم قمٝمد َّتُّ

 :كؿمتَّ  ازال يتخذ صقرً ًجد ُم٤م يَ هذا اعمَ  ،واعمًٚمٛملم ؾْمالمٞمدة ًمإلِ ُمٙمِ  طاهلل  رؾمقل
 .أو شمِمقُيف ؾْمالموسم٤مـمٜمف ؾمحؼ اإلِ  ؾْمالمه اإلِ رُ قرة ٟمِم٤مٍط فم٤مهِ ُيتخذ ذم ُص  -

وهل  ،س وراءه٤ميـ قمٚمٞمٝم٤م ًمتتؽمَّ قرة أوو٤مع شمرومع ٓومت٦م اًمدِّ وُيتخذ ذم ُص  -

ث قمـ ٞمالت وشمٜمٔمٞمامت ويمت٥م وسمحقث شمتحدَّ ٙمِ ـ ذم صقرة شمِْم شمرُمل هذا اًمدي

ذه رهؿ هَ ُيذسمح ويٛمحؼ ومتخدِّ  ؾْمالمر اًم٘مٚم٘ملم اًمذيـ يريدون اإلِ ًمتخدِّ  :ؾْمالماإلِ 

سمخػم وأٟمف ٓ داقمل  ؾْمالمسمام شمقطمٞمف هلؿ ُمـ أن اإلِ  ،ت٥ماًمتِمٙمٞمالت وشمٚمؽ اًمٙمُ 

 .(2)ًمٚمخقف أو اًم٘مٚمؼ قمٚمٞمف

ذ ًمٞم٠مظُم  :قمغم إوٗم٤مء اًمنمقمٞم٦م قمغم هذا اًمٌٜم٤مءٜم٤موم٘ملم طمرصقا اعمُ  وًمذا ُيٚمحظ أنَّ 

ّل سم٤مومتت٤مح  وهذا أؾمٚمقب ُم٤ميمر ظمٌٞم٨م ىمد  :ٌٖم٦م اًمرؾمٛمٞم٦موصالشمف ومٞمف اًمّمِّ  طًمف  اًمٜمٌَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمقىمع اًم٤ٌمطم٨م اإِلؾْمالُمل ـ َم٤مًمس اًميار. اٟمٔمر( 1)

 (.1711 -3/1711ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن»( 2)
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 .(1)يٜمٓمكم قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس

ٜمتٝمقا ُمـ  أن يَ وماَم  ،قمؼم إزُم٤من اٜم٤موم٘ملم يمثػمً قاىمػ اعمُ ذم ُمَ  رُ تٙمرَّ وهذا إؾمٚمقب يَ 

الح إٓ وي٘مقُمقن ٤م فم٤مهره اخلػم واإلْص ِمَّ  رٍّ أو ُم٘مَ ٦م ًَ ؾ هلؿ أو ُم١مؾمَّ ٘مِ إٟمِم٤مء ُمٕمْ 

ًٓ ف ًمدى اًمٜم٤مس ىمَ ًمَ  دَ ك جيِ طمتَّ  ،ء أو اعمِم٤ميخ ٓومتت٤مطمفاَم ٦م أطمد اًمٕمٚمَ تْم٤مومَ سم٤مؾْم   ٌق

 .ٝمؿ سم٤معم٤مل وسمٛمٖمري٤مت أظمرىَْم ؾ جيٜمدون سمٕمْ سمَ  ،وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وذقمٞم٦م

ًْ ٜمٝم٩م اًمنمقمل ذم اًمتَّ ٤م اعمَ أُمَّ  :اجلقاب ومٞمتٚمخص  د اًميار وُم٤م أؿمٌٝمفجِ ٕم٤مُمؾ ُمع ُم

 :ومٞمام يكم
سمـ اًمُدظمِمؿ  ٤مًمؽدقم٤م ُمَ  طدي٨م أن اًمرؾمقل ورد ذم احلَ  :اهلدم واإلشمالف -1

ا ذَ  هَ مَم ٤م إِ ٘مَ ٚمِ ٓمَ اٟمْ » :٘م٤مل هلامسمـ قمدي اًمٕمجالين ومَ  سمـ قمقف وُمٕمـ سمٜمل ؾم٤ممل أظم٤م

سمـ  سمٜمل ؾم٤ممل ٞم٤مك أشمَ لم طمتَّ ومخرضم٤م ُمنقمَ  .ش٤مهُ ىمَ رِّ طَم وَ  ٤مهُ ُمَ دِ ٤مهْ ومَ  ُٚمفُ هْ أَ  ٤ممِلِ اًمٔمَّ  دِ جِ ًْ اعمَ 

ج رُ رين طمتك أظْم اٟمٔمُ  :ـوم٘م٤مل ُم٤مًمؽ عمٕمِ  ،سمـ اًمدظمِمؿ ٤مًمؽؿ رهُط ُمَ وهُ  ،قمقف

صمؿ  ،اٟم٤مرً  ٤م ُمـ اًمٜمخؾ وم٠مؿمٕمؾ ومٞمفِ ودظمؾ إمم أهٚمف وم٠مظمذ ؾمٕمٗمً  ،كم٤مر ُمـ أهْ سمٜمَ  إًمٞمؽ

 .(2)٤مه ومتٗمرىمقا قمٜمفُمَ ىم٤مه وهدَّ ومحرَّ  ،فطمتك دظماله وومٞمف أهٚمُ  انِ ظمرضم٤م يِمتدَّ 

ُم٤م يم٤من ٤ًمضمد اًميار وَ ُمَ  ؽ اًمنمقمل هق هدمُ اعمًٚمَ  ُمـ اًمٕمٚمامء أنَّ  ددٌ  قمَ وىمد سملمَّ 

ـَ اًمٚمَّ  ڤوىمد أراق قمٛمر  ،ٕم٤ميصِم٤مهد اًمنمك وأُم٤ميمـ اعمَ يمٛمَ  :ه٤مارِ  همرَ قمغَم  ٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ًمٕمكم حمٛمد اًمّمالب.558ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»( 1)

 ڤرواه اسمـ إؾمح٤مق ُمٕمٚمً٘م٤م، ورواه اسمـ أب طم٤مشمؿ واسمـ اعمٜمذر واسمـ ُمردويف قمـ اسمـ قم٤ٌمس ( 2)

ش: شمٗمًػمه»(، ورواه اًمٓمؼمي ذم 277-3/276ش: )اًمدر اعمٜمثقر»سمـ ضمٌػم وىمت٤مدة. واٟمٔمر  وؾمٕمٞمد

-5/262ش: )اًمدٓئؾ»( ومل يٍمح اسمـ إؾمح٤مق قمٜمده سم٤مًمًامع. ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم 11/23)

، ٓسمـ شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»(، ُمـ همػم ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق سمًٜمد ُمٜم٘مٓمع ومٞمٙمقن وٕمٞمًٗم٤م، اٟمٔمر 263

 (.4/236) هِم٤مم:
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 ،(1)(سمٜمل إهائٞمؾ قمجؾ) واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سمتحريؼ اًمٕمجؾ ،٤مءاًمذي ؿمٞم٥م سم٤معمَ 

ويمذًمؽ إشمالف آًم٦م اًمًحر  ،وٓ يْمٛمٜمٝم٤م ،ن آٟمٞم٦م اخلٛمرويمَ  ؼُّ اىم٦م وؿَم وُمـ ذًمؽ إرَ 

 .(2)قمزائٛمف وإوصم٤من واخلٜمزير ويمت٥م اعمٌتدقم٦م وٟمحقه٤مو

ورؾمقًمف  ٕمّمٞم٦م اًمتل ُيٕمَم اهللُ ٦م اعمَ ٜمَ أُمٙمِ  ريُؼ ٤م حَت وُمٜمٝمَ » :$ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ًْ  طاهلل  يمام طمّرق رؾمقل ،ٝم٤مومٞمٝم٤م وهدُمُ  ط وهق  ،فدُمِ ر ِِب ار وأُمَ د اًميِّ جِ ُم

سملم اعم١مُمٜملم  ٤موشمٗمري٘مً  اسمٜم٤مؤه ضارً  ٤م يم٤منعمَّ  ، ومٞمف وُيذيمر اؾمؿ اهلل ومٞمفُمًجد ُيّمغمَّ 

٤م ِبدم إُمَّ  ،فغم اإلُم٤مم شمٕمٓمٞمٚمُ قمَ  قاضم٥ٌم ويمؾ ُمٙم٤من هذا ؿم٠مٟمف ومَ  ،ٜم٤موم٘ملموُم٠موًى ًمٚمٛمُ 

 .٤م سمتٖمٞمػم صقرشمف وإظمراضمف قمام ُووع ًمفوإُمَّ  ،وحتريؼ

٤مذ ٝم٤م إمم اَّتِّ تُ ٟمَ ل يدقمق ؾمدَ ك اًمتِ اًمنمِّ  دُ ٛمِم٤مهِ ومَ  ،وإذا يم٤من هذا ؿم٠من ُمًجد اًميار

ٕم٤ميص واًمٗمًقق اعمَ  ذًمؽ حم٤ملُّ ويمَ  ،٤مهلدم وأوضم٥مسمِ   أطمؼُّ ُمـ دون اهلل اُمـ ومٞمٝم٤م أٟمدادً 

٤مُمٚمٝم٤م ي٤ٌمع ق قمٛمر ىمري٦م سمٙمَ وىمد طمرَّ  ،يم٤محل٤مٟم٤مت وسمٞمقت اخلامريـ وأرسم٤مب اعمٜمٙمرات

 (3)اًمخ .٤مه ومقيً٘مً ق طم٤مٟمقت رويِمد اًمث٘مٗمل وؾمامَّ ومٞمٝم٤م اخلٛمر وطمرَّ 

طمٞم٨م  :اًمٙمريؿ زيدان د ُمـ اًمِمٞمخ قمٌدودوٟمؽ هذا آؾمتدراك اًمٙمريؿ اعمًدَّ 

ُم٤م ُيتخذ ِم٤م هق ذم فم٤مهره  ؾُّ يمُ » :ُم٤م يٚمحؼ سمٛمًجد اًميار :شم٘مرير ىم٤مقمدةىم٤مل ذم 

ًْ همَ  ٤منموع ويريد ُمتخذوه همرًو ُمَ  ٕٟمف ُيٛمؾ  :د اًميارجِ ػم ُمنموع ومٝمق ُُمٚمحؼ سمٛم

يمؾ ُم٤م يم٤من فم٤مهره  :ٚمٜم٤م ذم هذه اًم٘م٤مقمدةىمُ  وإذا أردٟم٤م اإلجي٤مزَ  ،هوقمٜم٤مَس  فُ روطَم 

وسمٜم٤مًء قمغم  ،سمٛمًجد اًميار ١مُمٜملم ومٝمق ُمٚمحٌؼ وه اإلضار سم٤معمُ ويريد ُمتخذُ  ٤منموقمً ُمَ 

وُم٤م يٚمحؼ سمف ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اسمـ  ،ٓم٤مق ُمًجد اًميارذه اًم٘م٤مقمدة خيرج ُمـ ٟمِ هَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمٗمٚمح اعم٘مدد. سمـ (، ًمإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد4/393ش: )اًمٗمروع»( 1)

 (.4/133ش: )يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع»يٜمٔمر ( 2)

 (.3/571ش: )زاد اعمٕم٤مد»يٜمٔمر ( 3)
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ٛمر ك وأُم٤ميمـ اعمٕم٤ميص واًمٗمًقق وطم٤مٟم٤مت اخلَ ػمه ُمـ ُمِم٤مهد اًمنمِّ اًم٘مٞمؿ وهمَ 

وإن  ،نموع ومال شمٚمحؼ سمفهذه اعمٜمٙمرات فم٤مهره٤م همػم ُمَ  ٕنَّ  :حق ذًمؽواعمٜمٙمرات وٟمَ 

 .(1)ش٤موسم٤مـمٜمً  ااؾمتح٘م٧م اإلزاًم٦م يمٛمًجد اًميار سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمٜمٙمرات فم٤مهرً 

َ اهلدم واًمتحريؼىمَ  وىمد ي٘مقُل  ًمق طمٞمؾ سملم  ،ف ُمٌٜمك ٓ يٜمٗمع وٓ ييُّ إٟمَّ  ؟٤مئؾ مِل

 .؟ًمٚمٛمًٚمٛملم ٤مُم٤مديًّ  ٤موًمرسمام يم٤من ذم سم٘م٤مئف يمًًٌ  ،ُم١مؾمًٞمف وسملم ُم٤م يِمتٝمقن

 ،ه٤مرِ ٘مٞمًقن إُمقر سمٔمقاهِ ًٚمٛملم اًمذيـ يَ ٕمض اعمُ ذا قمغم سم٤مل سمَ هَ  رسمام ظمٓمرَ 

ٓمر هذه اعمقاىمع ويمقهن٤م وقم٤مء ؾ ظَم ًمٙمـ ُمـ يت٠مُمَّ  ...٦مسمٜمٔمٍر أيمثر ؾمٓمحٞمَّ  قهن٤مٟمُ زِ ويَ 

ًٓ جلُ  ٤ميٕمٚمؿ أن ذم إزاًمتٝم٤م اىمتالقمً  ،عمـ اَّتذه٤م اورُمزً   .(2)ٕروُمتف ذوره واؾمتئّم٤م

ّل وىمد أطمرق  ٺ } :ُمٜمٝم٤م سم٢مُمٙم٤مٟمف آؾمتٗم٤مدةُ  ويم٤منَ  ،ٜمل اًمٜمْمػمسمَ  ٟمخٞمَؾ  ط اًمٜمٌَّ

ؾمقرة ] {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٺ

 .(3)٤م هلؿجر سم٠مُمر اهلل وظمزيً ٤من ىمٓمع اًمٜمخؾ وقم٘مر اًمِمَّ د يمَ وم٘مَ  ،[5 :احلنم

 .ُمراقم٤مة اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد واًمٜمٔمر ذم اعمآٓت -2

غم ظمٓمقة ح واعمٗم٤مؾمد قمٜمد اإلىمدام قمَ ُمراقم٤مة ضم٤مٟم٥م اعمّم٤مًمِ  ٛمٙم٤منٍ سمِ  ورةِ ُمـ اًميَّ 

قشمك وُمزارات ٦م اعمَ طَم وأِض  ،وسم١مر اًمٜمٗم٤مق وُم١مؾم٤ًمشمف وُجٕمٞم٤مشمف رِ اًمٙمٗمْ  ُم٘م٤مرِّ  دمِ ه

الئؿ ُمع ٜم٤مؾم٥م وفمرومٝم٤م اعمُ ذه اخلٓمقة سمتقىمٞمتٝم٤م اعمُ هَ  ومتحريرُ  ...ك وٟمحق ذًمؽاًمنمِّ 

ٞمئ٤مت وم٤مًمٌِ  ،ّمٚمح ذم ُمٙم٤من آظمرٙم٤من أن ىمد ٓ يَ ىمد يّمٚمح ذم ُمَ  ٤مُمَ  اؾمتّمح٤مب أنَّ 

ن إذا مت٧م ٞمس سمٛمٕمجز وٓ قمَ احلٛمد واعمٜم٦م ًمَ  هذا وهللِو ،دةدِّ جَ تٚمٗم٦م وإطمقال ُمتَ خُم 

 .ِمقرة ُمـ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مدٚمامء وذوي اًمرأي واعمَ ٤مورة اًمٕمُ ومٞمف ُمَِم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمٙمريؿ زيدان. (، ًمٚمِمٞمخ قمٌد517 -2/516، سمتٍمف يًػم: )شاعمًتٗم٤مد ُمـ ىمّمص اًم٘مرآن»يٜمٔمر ( 1)

 (، ٕمحد ضمٝم٤من اًمٗمقرشمٞمف.98ش: )ُمقىمػ اًم٘مرآن ُمـ اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم»يٜمٔمر ( 2)

 (.14/384ش: )اًمدر اعمٜمثقر»( 3)
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 معهم
ًٓ يٕم٦م وٓ يٚم٘مل سمَ د اًمنمَّ ٔم٦م ُم٘م٤مِص ٤مد اًمذي ُيٛمؾ ُمالطَم تٝمَ آضْم  نَّ إِ ) عمآٓت  ٤م

٘م٤مصد ف ذم ُمٜم٤مىمْم٦م ُمَ ٌُ ػم ُمٙمتٛمؾ ىمد ي٘مع ص٤مطمِ وم٤مت هق ذم طم٘مٞم٘متف ضمٝمد همَ ٍمُّ اًمتَّ 

 .(1)(رة قمٜمٝم٤مٝمَّ ٓمَ ه٧م اًمنميٕم٦م اعمُ زَّ ويت٥ًٌم ذم إطمداث اعمٗم٤مؾمد اًمتل شمٜم ،اًمنمع

٠مومْمؾ ه٤م يمَ قمٞمد شمِمٞمٞمدُ أُ  صمؿَّ  ،لؾْمالُم٤مء ُمـ اًمٕم٤ممل اإلِ حَ ٕمض أضطم٦م ذم أٟمْ وىمد هدُم٧م سمَ 

 .أو ُمـ ىمٌؾ ُمٜمٔمامت دوًمٞم٦م وٟمحقه٤م ،ل هل ومٞمٝم٤م٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ اًمدول اًمتِ ِمَّ 

سمٜم٤مء أول  ٤مدةـ قمٛمٚمٞم٦م إقمَ  ُمِ امل اعم٤مزِم ديٜم٦م متٌٙمتق ذم اًمِمَّ سمٛمَ  (ٟمقايمِمقط) ؾ ذمَّم وُم٤م طَم 

الل اجلامقم٤مت اعمًٚمح٦م تِ أصمٜم٤مء اطْم ذم را ُدُمِّ  ىمد ،اًمؽماث اًمٕم٤معمل ٦مِ  ىم٤مئٛمَ ذِم  لمِ لم ُمدرضَم ُيَ ِض 

ل ىم٤مُم٧م سمتٛمقيؾ ٜمٔمٛم٦م اًمٞمقٟمًٙمق اًمتِ وىم٤مًم٧م ُمُ  ،ٚمٞمؿ أزواد ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ٦م إىمْ ٘مَ عمٜمٓمَ 

قمـ ـمريؼ ُم٤ًممه٤مت ُم٤مًمٞم٦م ُمـ ِمٚمٙم٦م اًمٌحريـ ويمرواشمٞم٤م سمٜم٤مء إضطم٦م  قمٛمٚمٞم٦م إقم٤مدة

 .ٝمرًتٛمر هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م عمدة ؿَم إٟمف ُمـ اعمتقىمع أن شمَ  ،وُجٝمقري٦م ُم٤مزم وُمقريِمٞمقس

خّمٞم٤مت ُمـ اًمًٚمؽ اًمدسمٚمقُم٤مد ُمـ اًمِمَّ  ٤مل إقم٤مدة اًمٌٜم٤مء يم٤ٌمرُ ٗمَ تِ وؿم٤مرك ذم اطْم 

 .(2)ومْمال قمـ ضمٜمقب أومري٘مٞم٤م ،ومرٟم٤ًم وؾمقينا وآحت٤مد إوروب

 :اشم٘مؿ ومٞمف أسمدً  ٓ. 3
ك رؾمقًمف هَن  اهللَ  ٤مصؾ يمالم اعمٗمنيـ ذم أي٦م أنَّ طَم  ح يمت٤مب اًمتقطمٞمد أنَّ ضم٤مء ذم َذ 

غم اًمّمالة ف قمَ طمثَّ  صمؿَّ  ،ًمف ذم ذًمؽ ٤موإُم٦م شمٌٕمً  ،اار سمّمالة أسمدً أن ي٘مقم ذم ُمًجد اًميِّ  ط

قًمف وهل ـم٤مقم٦م اهلل ورؾم ،سُمٜمل ومٞمف قمغم اًمت٘مقى ذم ُمًجد ىم٤ٌمء اًمذي ُأؾمس ُمـ أول يقم

ًٓ  ًمٙمٚمٛم٦م اعم١مُمٜملم وُمٕم٘ماًل  ٤موُجٕمً  ط وىمد ىم٤مس ؿمٞمخ  ،(3)وأهٚمف ؾْمالمًمإلِ  وُمٜمز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ُمٕمٛمر  اًمرمحـ ، رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ/قمٌدشاقمت٤ٌمر اعمآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت»يٜمٔمر ( 1)

 (.469 -468اًمًٜمقد: )

 ُمقىمع صدى اًمٌٚمد وهمػمه ُمـ اعمقاىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م.( 2)

 (.1/163ش: )شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»( 3)
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سمقا ُمثؾ أرض الة ذم أُم٤ميمـ ُمـ قُمذِّ واًمّمَّ  سمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم ذًمؽ اعمٙم٨م واعم٘م٤ممِ  ؾْمالماإلِ 

 ،ڤ٘مد روى اسمـ قمٛمر ومَ  ،٦م اإلهاع طم٤مل اعمرور ِب٤مواًمًٜمَّ  ،ؾاحِلجر وأرض سم٤مسمِ 

ـَ اًمذِ  ـَ ٤ميمِ ًَ قا ُمَ ٚمُ ظُم دْ  شمَ َٓ » :٤ملسم٤محلجر ىمَ  ٤م ُمرَّ عمَّ  طاهلل  رؾمقل أنَّ   نْ  أَ َّٓ إِ  ؿْ ٝمُ ًَ ٗمُ ٟمْ قا أَ ٛمُ ٚمَ فمَ  ي

ْ  نْ ٢مِ ومَ  ،٤ميملمَ قا سمَ قٟمُ ٙمُ شمَ   شؿْ ٤مَِبُ َص ي أَ اًمذِ  ُؾ ثْ ُمِ  ؿْ ٙمُ ٞمٌَ ِّم يُ  نْ أَ  :ؿْ ٝمِ ٞمْ ٚمَ قا قمَ ٚمُ ظُم دْ  شمَ اَل ومَ  لمَ ٤ميمِ قا سمَ قٟمُ ٙمُ شمَ  مَل

 .(1)رأؾمف وأهع اًمًػم طمتك أضم٤مز اًمقادي طصمؿ ىمٜمع رؾمقل 

ًَّ  ۴ ىمد يم٤منو َـّ  ،ٌٞمح٦م ُمزدًمٗم٦م َص ػم سمقادي حمنُينع اًم ًمٚمحجٞم٩م  وؾم

 .(2)اًمخ ...اإلهاع ومٞمف ٕٟمف اعمٙم٤من اًمذي ٟمزل قمغم أهؾ اًمٗمٞمؾ ومٞمف اًمٕمذاب

ٓ هقادة ومٞمف وٓ َم٤مُمٚم٦م ذم  ؿٍ تنميع طم٤مؾِم يتْمح ِم٤م ؾمٌؼ يمٞمػ ضم٤مء اًمقطمل سمِ 

ٜم٤مت ٛمًٙمِّ ٕم٤مجل٦م سمِ إْذ ٓ شمٜمٗمع ُمٕمٝمؿ اعم :اراًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمـ أىم٤مُمقا ُمًجد اًميِّ 

 .(3)ًمذا يم٤من هلذا اًمتٍمف صمامره اًمٞم٤مٟمٕم٦م وآصم٤مره اعم٤ٌمريم٦م ،ئ٤متوُمٝمدِّ 

 .ايٓٗٞ عٔ اجملادي١ ٚاملذافع١ عِٓٗ :ايكاعذ٠ ارتاَظ١ عصش٠

٤مءؾمقرة ] {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ} :ي٘مقل شمٕم٤ممم إمم  ،[117 :اًمٜم

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ } :ىمقًمف

 .[119 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ڑ ڑ ک ک ک ک گ

وى اًمؽمُمذي ٘مد رَ ومَ  ...٤مودرقمً  ٤مق ُمت٤مقمً ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم َه  ؾٍ ضُم ٟمزًم٧م هذه أي٤مت ذم رَ 

سمنٌم  :سمٜمق أسمػمق :٤م ي٘م٤مل هلؿُمٜمَّ  ٞم٧ٍم ؾ سمَ أهْ  يم٤منَ » :سمـ اًمٜمٕمامن ىم٤مل ت٤مدةقمـ ىمَ  ،شؾمٜمٜمف» ذم

اهلل  ُيجق سمف أصح٤مب رؾمقل ،ي٘مقل اًمِمٕمر ٤مٜم٤موم٘مً ُمُ  رضماًل  ِمػمسمَ  ويم٤منَ  ،وسمِمػٌم وُمٌنم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3211ًمّمالة واًمًالم سم٤مب: وإمم صمٛمقد أظم٤مهؿ ص٤محل٤م ح )ك: إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ا رواه اًمٌخ٤مري،( 1)

 (.11271ك: اًمتٗمًػم سم٤مب: ؾمقرة إسمراهٞمؿ ح ) واًمٜم٤ًمئل،

 (.4/518) ، ًمِمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:شذح اًمٕمٛمدة ذم اًمٗم٘مف»( 2)

 سمـ حمٛمد اًمّمالب. (، ًمٕمكم559 -558ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م»( 3)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 ،يمذا ويمذا :ىم٤مل ومالن ،يمذا ويمذا :ىم٤مل ومالن :٘مقليَ  صمؿَّ  ،ٚمف سمٕمض اًمٕمربحِ صمؿ يٜمْ  ،ط

ٕمر إٓ ُم٤م ي٘مقل هذا اًمِمِّ  واهللِ :ىم٤مًمقا ،ٕمرذًمؽ اًمِمِّ  طاهلل  وم٢مذا ؾمٛمع أصح٤مب رؾمقلِ 

ويم٤من أهؾ سمٞم٧ِم طم٤مضم٦ٍم ووم٤مىم٦م  :ىم٤مل .هل٤مسمػمق ىم٤ماسمـ إ :وىم٤مًمقا ،أو يمام ىم٤مًمقا ،هذا اخلٌٞم٨م

ويم٤من اًمرضمؾ  ،ٛمر واًمِمٕمػمام ـمٕم٤مُمٝمؿ سم٤معمديٜم٦م اًمتَّ ويم٤من اًمٜم٤مس إٟمَّ  ،ؾْمالم٦م واإلِ ٤مهٚمٞمَّ ذم اجلَ 

اسمت٤مع اًمرضمؾ ُمٜمٝم٤م  (2)رُمؽ٤مم ُمـ اًمدَّ ُمـ اًمِمَّ  (1)وم٘مدُم٧م و٤مومٓم٦م ،٤من ًمف ي٤ًمرإذا يمَ 

ًَ  ومخصَّ   .ػمام ـمٕم٤مُمٝمؿ اًمتٛمر واًمِمٕموأُم٤م اًمٕمٞم٤مل وم٢مٟمَّ  ،فِب٤م ٟمٗم

رُمؽ ومجٕمٚمف ُمـ اًمدَّ  سمـ زيد محاًل  ل روم٤مقم٦م٤مم وم٤مسمت٤مع قمٛمِّ وم٘مدُم٧م و٤مومٓم٦م ُمـ اًمِمَّ 

 ،ٚمٞمف ُمـ حت٧م اًمٌٞم٧مومُٕمدي قمَ  ،٦م ؾمالح ودرع وؾمٞمػسمَ ًمف وذم اعمنَم  (3)ذم ُمنمسم٦مٍ 

ًِّ ٘مِ ومٜمُ  ي٤م اسمـ  :ل روم٤مقم٦م وم٘م٤ملومٚمام أصٌح أشم٤مين قمٛمِّ  ،الح٧ٌم اعمنمسم٦م وُأظمذ اًمٓمٕم٤مم واًم

 .ومٜمُ٘م٧ٌم ُمنمسمتٜم٤م ومذه٥م سمٓمٕم٤مُمٜم٤م وؾمالطمٜم٤م ،ذهذم ًمٞمٚمتٜم٤م هَ ٚمٞمٜم٤م ي قمَ ف ىمد قمدِ إٟمَّ  ،أظمل

ًَّ  :ىم٤مل ه ػمق اؾمتقىمدوا ذم هذِ سمٜمل أسمَ  د رأيٜم٤مىمَ  :وم٘مٞمؾ ًمٜم٤م ،ٜم٤م ذم اًمدار وؾم٠مًمٜم٤مًْ ومتح

وٟمحـ  :ٜمق أسمػمق ىم٤مًمقاسمَ  ويم٤من :ىم٤مل ،٤مُمٙمؿٕمَ ٕمض ـمَ وٓ ٟمرى ومٞمام ٟمرى إٓ قمغم سمَ  ،اًمٚمٞمٚم٦م

 .إؾِْمالم٤م ًمف صالح ورضمؾ ُمٜمَّ  ؛سمـ ؾمٝمؾ ٌٞمدواهلل ُم٤م ُٟمرى ص٤مطمٌٙمؿ إٓ ًمُ  ،ٟم٠ًمل ذم اًمدار

خ٤مًمٓمٜمٙمؿ هذا اهلل ًمٞمُ ! ومق؟قأٟم٤م أْهِ  :ف وىم٤ملؾمٞمٗمَ  (4)ٌٞمد اظمؽمط ؾمٛمع ًمُ ومٚمامَّ 

 ًَّ َـّ  ٞمُػ اًم  .إًمٞمؽ قمٜم٤م أُي٤م اًمرضمؾ ومام أٟم٧م سمّم٤مطمٌٝم٤م :ىم٤مًمقا ،هذه اًمنىم٦م أو ًمتٌٞمٜم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مط: اًمذي جيٚم٥م ( 1) ٗمَّ ٤مومِط واًمْمَّ اعمػمة واعمت٤مع إمم اعمدن، واعمٙم٤مري اًمذي يٙمري إمح٤مل، ىمقم ُمـ اًمْمَّ

إٟم٤ٌمط ُيٛمٚمقن إمم اعمديٜم٦م اًمدىمٞمؼ واًمزي٧م وهمػممه٤م. وشمٓمٚمؼ اًمْمٗم٤مـم٦م قمغم وٕمػ اًمرأي واجلٝمؾ. 

 (.3/95ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر»يٜمٔمر 

 (.2/114ش: )وإصمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»اًمدرُمؽ: اًمدىمٞمؼ إسمٞمض احلقاري. يٜمٔمر ( 2)

اعمنمسم٦م: اًمٖمروم٦م، وهل قِمٚمّٞم٦م شمٌٜمك ذم إقمغم ومقق ؾمٓمح اعمٌٜمك اعمالصؼ ًمألرض، وُجٕمٝم٤م: ُمنمسم٤مت ( 3)

 وُمِم٤مرب.

 اظمؽمط اًمًٞمػ: إذا ؾمٚمف ُمـ همٛمده ًمٞم٘م٤مشمؾ سمف.( 4)
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ي٤م  :لقمٛمِّ  وم٘م٤مل زم -سمٜمق أسمػمق :أي-ار طمتك مل ٟمِمؽ أهنؿ أصح٤مِب٤م وم٠ًمًمٜم٤م ذم اًمدَّ 

 .ًمؽومذيمرت ًمف ذَ  طاهلل  ؾمقلرَ  ًمق أشمٞم٧َم  ،اسمـ أظمل

قمٛمدوا  (1)٤مءؾ ضمٗمَ ٤م أهْ ٞم٧م ُمٜمَّ سمَ  َؾ أهْ  نَّ إِ  :وم٘مٚم٧م ط اهللِ وم٠مشمٞم٧م رؾمقَل  :ةُ ىم٤مل ىمت٤مدَ 

ومٚمػمدوا قمٚمٞمٜم٤م  ،٤مُمفف وـمٕمَ وأظمذوا ؾمالطَم  ،ٌقا ُمنمسم٦م ًمف٘مَ سمـ زيد ومثَ  ل روم٤مقم٦مإمم قمٛمِّ 

 .٤م اًمٓمٕم٤مم ومالطم٤مضم٦م ًمٜم٤م ومٞمفوم٠مُمَّ  ،ٜم٤مؾمالطَم 

ّل وم٘م٤مل   :ُمٜمٝمؿ ي٘م٤مل ًمف سمٜمق أسمػمق أشمقا رضماًل  ومٚمام ؾمٛمع ،شَؽ ًمِ  ذَ ذِم  رُ ُمُ آَ ؾَم » :ط اًمٜمٌَّ

٤م يَ  :وم٘م٤مًمقا ،ـ أهؾ اًمدارُمِ  وم٤مضمتٛمع ذم ذًمؽ ٟم٤مٌس  ،ًمَؽ ومٙمٚمٛمقه ذم ذَ  ،أؾمٞمد اسمـ قمروة

 ،وصالح إؾِْمالم٤م أهؾ سمـ اًمٜمٕمامن وقمٛمف قمٛمدا إمم أهؾ سمٞم٧م ُمٜمَّ  ىمت٤مدة إنَّ  ،اهلل رؾمقل

 .(2)ىم٦م ُمـ همػم سمٞمٜم٦ٍم وٓ صم٧ٌميرُمقهنؿ سم٤مًمن

 رَ يمِ ٧ٍم ذُ ٞمْ سمَ  ؾِ هْ  أَ مَم إِ  َت دْ ٛمَ قمَ » :وم٘م٤مل ،فٛمتُ ومٙمٚمَّ  طاهلل  رؾمقَل  ٞم٧ُم وم٠مشمَ  :ىم٤مل ىمت٤مدة

ِ سمِ  ؿْ ٞمٝمِ ُمِ رْ شمَ  ٌح اَل َص وَ  إؾِْمالم ؿْ ٝمُ ٜمْ ُمِ   .ش!؟٦مٍ ٜمَ ٞمِّ ٓ سمَ ٧ٍم وَ ٌْ صمَ  ػمِ  همَ غَم قمَ  ٦مِ ىمَ ٤مًمنَّ

ذم  طاهلل  مل أيمٚمؿ رؾمقلُم٤مزم وَ  وًمقددت أين ظمرضم٧م ُمـ سمٕمضِ  ،٧ُم رضمٕمْ ومَ  :ىم٤مل

ف سمام ىم٤مل زم شمُ وم٠مظمؼَم  ؟ُم٤م صٜمٕم٧م ،لـ أظِم ي٤م اسمْ  :٤مين قمٛمل روم٤مقم٦م وم٘م٤ملوم٠مشمَ  ،ذًمؽ

ې ې ى } :ٟمزل اًم٘مرآن ومٚمؿ يٚم٨ٌم أنْ  ،٤منُ اهلل اعمًتٕم :وم٘م٤مل ،طاهلل  رؾمقل

ؾمقرة ] {ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 .أي ِم٤م ىمٚم٧م ًم٘مت٤مدة ،{ٱ ٻ} :سمٜمل أسمػمق ،[115 :اًمٜم٤ًمء

ًِّ  زل اًم٘مرآن أشمك رؾمقلومٚمام ٟمَ  ٧م ٤م أشمٞمعمَّ  :وم٘م٤مل ىمت٤مدة ،ه إمم روم٤مقم٦مدَّ الح ومرَ اهلل سم٤مًم

ف إؾِْمالُمويمٜم٧م أرى  ،٦مٚمٞمَّ أو قمٌم ذم اجل٤مهِ  (3)ىمد قمز ٤مل سم٤مًمًالح ويم٤من ؿمٞمخً قمٛمِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أهؾ ضمٗم٤مء: أي أهؾ ؾمقء ظمٚمؼ.( 1)

 اًمث٧ٌم: احلج٦م.( 2)

 قَمِز: أي يمؼمت ؾمٜمُّف.( 3)
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 معهم
 ًٓ ف إؾِْمالُمروم٧م أن ومٕمَ  ،ق ذم ؾمٌٞمؾ اهللل هُ ي٤م اسمـ أظِم  :ومٚمام أشمٞمتف سم٤مًمًالح ىم٤مل ،ُمدظمق

 .٤ميم٤من صحٞمحً 

ل زَ وم٠مٟمْ  ،سمـ ؾمٛمٞم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد ومٜمزل قمغم ؾمالوم٦م ،نميملمسمِمػم سم٤معمُ  َؼ زل اًم٘مرآن حلِ  ٟمَ ومٚمامَّ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ } :اهلل

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ

 .[116-115 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ف ٚمَ وم٠مظمذت رطْم  ،رهٕمْ ُمـ ؿِم سمـ صم٤مسم٧م سم٠مسمٞم٤مت  ٤مه٤م طم٤ًمنومٚمام ٟمزل قمغم ؾمالوم٦م رُمَ 

أهدي٧م زم ؿمٕمر  :٤مًم٧مىمَ  ؿَّ صمُ  ،رضم٧م سمف ومرُم٧م سمف ذم إسمٓمحظَم  صمؿَّ  ،ومقوٕمتف قمغم رأؾمٝم٤م

 .(1)شُم٤م يمٜم٧م شم٠مشمٞمٜمل سمخػم ،طم٤ًمن

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ }

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ک ک ک

٤مءؾمقرة ] {ں ں ڻ ڻ ڻ } ،ؿًمق اؾمتٖمٗمروا اهلل ًمٖمٗمر هل :أي ،[111-116 :اًمٜم

﮲  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  .[112-111 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {﮳ 
ٞمد ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى } :ىمقًمف ًمٚم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمرىمؿ  (، ذم اًمتٗمًػم، سم٤مب )وُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء(، وأظمرضمف اًمٓمؼمي:3139رىمؿ )سم رواه اًمؽمُمذي:( 1)

(، وىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح قمغم ذط 4/385(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك: )11411)

 (.3136سمرىمؿ )ش: صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه، وأىمره اًمذهٌل وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 
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ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ٱ ٻ ٻ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

٤مءؾمقرة ] {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ -113 :اًمٜم

 .[115 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ} ،[114

وم٤مع قمٜمٝمؿ واًمدِّ  ،سيح قمـ اعمج٤مدًم٦م قمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٔمٞمٛم٦م هنٌل  ٦مِ يَ ه أذم هذِ 

ٓؾمٞمام ذم  ،عم٤م ضُمٌٚمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمذب واخلديٕم٦م وىمٚم٥م احل٘م٤مئؼ وظمٞم٤مٟم٦م إُم٤مٟم٤مت

 .ٚمقب اًمٓم٤مهرة واًمنائر اًمٜمٔمٞمٗم٦ماًم٘مُ  ٦م اعم١مُمٜملم اًمّم٤مدىملم أصح٤مِب ٝمَ ُمقاضَم 

ىمقف ُمع ٤مف اإليامن قمغم اًمقُ ٌٚمٞم٦م سمٕمض وٕم٦م اًم٘مَ ّمٌٞمَّ ؾ اًم٘مراسم٦م أو اًمٕمَ ٛمِ وىمد حتْ 

ٝمؿ يقم اًمديـ ٕمَ وًمٙمٜمف ًمـ يٜمٗمَ  ،ٞم٤مٟمْ ٝمؿ ذم اًمدُّ ٕمُ وذًمؽ ىمد يٜمٗمَ  ،اعمٜم٤موم٘ملم واعمج٤مدًم٦م قمٜمٝمؿ

ٖمل ٌَ ٓ يٜمْ  :ىم٤مل اًمٕمٚمامء» :$وهلذا ىم٤مل اًم٘مرـمٌل  ،ٗمك ُمـ اًمٜم٤مس ظم٤مومٞم٦ميقم ٓ ََّت 

ويدومٕمقا  قهؿقمٜمٝمؿ ًمٞمحٛمُ  ٤مؿ ومري٘مً ٝمُ قم أن جي٤مدل ومريؼ ُمٜمْ ىمَ  ًٚمٛملم ٟمٗم٤مُق إذا فمٝمر ًمٚمٛمُ 

ّل ذا ىمد وىمع قمغم قمٝمد هَ  وم٢منَّ  ،قمٜمٝمؿ ۆئ ۆئ } :وومٞمٝمؿ ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم ط اًمٜمٌَّ

 .(1)ش[115 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ۈئ ۈئ

رع ٤م سمَ عمَ - ،٤م سمحًـ ٟمٞم٦م وـمٝم٤مرة ىمٚم٥م٤مدل قمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق إُمَّ وُم٤م أيمثر اًمٞمقم ُمـ جُي 

٤مٟم٤م يمٗمَ  ،٦ميَّ ٤ًمد ـمقوومَ  ٦مٍ ٤م سمًقء ٟمٞمَّ وإُمَّ  ،-ٛمقيف واخلداعواًمتَّ  نِ قُّ ومٞمف أهؾ اًمٜمٗم٤مق ُمـ اًمتٚم

 .اهلل ّذ اًمٜمٗم٤مق وأهٚمف

ـ يـ ِمَّ ٚمامٟمٞملم وأقمداء اًمدِّ ٞمؼماًمٞملم واًمٕمَ ـ يداومٕمقن قمـ اًمٚمِّ سمؾ وضمد ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُمَ 

قم٤مة غم اًمٕمٚمامء واًمدُّ داد ومٕمَ أُم٤م أًمًٜمتٝمؿ احلِ  -ؿ سمراءٌ ٝمُ واًمًٚمػ ُمٜمْ -يٜمتًٌقن إمم اًمًٚمٗمٞم٦م 

ٛمًقا أًمًٜمتٝمؿ ذم ىمد همَ  ،ياًمٕمٛمؾ اًمدقمقي واخلػمِ  ٤مٓتوي اًمٌذل واًمٕمٓم٤مء ذم َمَ وذَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/357ش: )اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن»( 1)
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 ،ِمٙمٞمؽ ومٞمٝمؿواًمتَّ  ،ًٓمقه٤م سم٢مصدار إطمٙم٤مم قمٚمٞمٝمؿصمؿ سمَ  ،٤مم ُمـ إوه٤مم وأصم٤ممريمَ 

٤م وشمقزيٕمٝمؿ أؿمت٤مشمً  ،واًمتِمٝمػم ِبؿ ،ٛمس حم٤مؾمٜمٝمؿوـمَ  ،٤مق اًمتٝمؿ ِبؿوإًمَّم  ،وظمدؿمٝمؿ

ًِ وشم ،٤مت ىمٚمقِبؿٚمجَ وظَم  ،ودواظمؾ أقمامهلؿ ،وؾمٚمقيمٝمؿ ،ذم قم٘م٤مئدهؿ وقمزيـ ػم ٗم

 ...وٟمٞم٤مِّتؿ ،ُم٘م٤مصدهؿ
 :ّمٜمٞمػاًمتَّ  ،ري قمغم ـمرذمجَي  ،يالِت ٤م هٜم٤مًمؽ ُمـ اًمقَ ِمَّ  يمؾ ذًمؽ وأوٕم٤مف ذًمَؽ 

 ،ُمٕمتززم ،ظم٤مرضمل :فأو هذا سم٠مٟمَّ  ،ُمل ذاكرَ  عُ ومؽمى وشمًٛمَ  .واًمالديٜمل ،يٜملاًمدِّ 

وذم  ..رضمٕمل ،٧مزُمِّ ُمتَ  ،ُمتٓمرف ،د ُمتٕمّم٥مٚمِّ ُم٘مَ  ،شمٌٚمٞمٖمل ،إظمقاين ،ـمرىمل ،يرِ أؿمٕمَ 

  ،داهـُمُ  :اًمًٚمقك
ٍ
 .(1)ُمـ قمٚمامء اًمقوقء واًمٖمًؾ ،ُمـ قمٚمامء اًمًٚمٓم٤من ،ُمراء

ّل  وذًمؽ ٕنَّ  ،اديدً ؿَم  اذم أي٦م ِّتديدً  قمٚمؿ أنَّ وا» :ازيىم٤مل اًمرَّ   ۴ اًمٜمٌَّ
ٌف قم٤مشمَ  ،٤مـمٕمٛم٦م يم٤من وم٤مؾم٘مً  ٤من ذم قمٚمؿ اهلل أنَّ ويمَ  ،إمم ضم٤مٟم٥م ـمٕمٛم٦م ٌٕمف ىمٚمٞماًل ٓمَ عم٤م ُم٤مل سمِ 

ؿ صمُ  ٤م٤مل ُمـ يٕمٚمؿ ُمـ اًمٔم٤ممل يمقٟمف فم٤معمً ومٙمٞمػ طَم  ،٤مٟم٦م اعمذٟم٥مقمغم ذًمؽ اًم٘مدر ُمـ إقمَ 

 .(2)شاًمؽمهمٞم٥م سمؾ ُيٛمٚمف قمٚمٞمف ويرهمٌف ومٞمف أؿمدَّ  ،يٕمٞمٜمف قمغم ذًمؽ اًمٔمٚمؿ

 اهللِ ٦مِ ُمَّ ذِ  ـْ ُمِ  ىءَ رِ سمَ  دْ ٘مَ ٤م ومَ ٘مًّ طَم  فِ ٚمِ ٤مـمِ ٌَ سمِ  َض طَم دْ ٞمَ ًمِ  ؾٍ ٤مـمِ ٌَ ٤م سمِ ٤معمًِ فمَ  ٤منَ قمَ أَ  ـْ ُمَ » :ط ىم٤مل

يم٤مًمذيـ يّمدرون اًمٗمت٤موى ًمٚمحٙم٤مم اًمٔمٚمٛم٦م واًمٓمٖم٤مة  ،(3)شفِ قًمِ ؾُم رَ  ٦مِ ُمَّ ذِ وَ  ۵

 .٤م ضمرائٛمٝمؿ اعمٜمٙمرة ووم٤ًمدهؿ اًمذريعؼمرون هلؿ ِِب ً٘م٦م يُ اًمٗمَ 

َ  :وم٢من ىمٞمؾ  :وم٤مجلقاب ؟٘مطومَ  ُمع أن اخل٤مئـ واطمدٌ  ،{ٺ}و {ۈئ} :٤ملىمَ  مِل
ف اًمذيـ ؿم٤مريمقه ذم قُمَ تٜم٤موًمف وىمَ أو ًمٞمَ  ،ـ ظم٤من ُمثؾ ظمٞم٤مٟمتفُمَ  ٛم٦م ويمؾَّ ٞمتٜم٤مول ـمٕمْ سم٠مٟمف ُجع ًمِ 

 .(4)٤مصٛمقا قمٜمف وهؿ يٕمٚمٛمقن ظمٞم٤مٟمتفٝمدوا قمغم سمراءشمف وظَم اإلصمؿ طملم ؿَم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ًمٚمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد9)ص: ش: شمّمٜمٞمػ اًمٜم٤مس سملم اًمٔمـ واًمٞم٘ملم»يٜمٔمر ( 1)

 (، وـمٕمٛم٦م هق اسمـ أسمػمق وهق اًم٤ًمرق اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف أي٤مت.11/28ش: )ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م»( 2)

 (.1121ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»( 3)

 (.1/265، ًمٚمنمب: )ششمٗمًػم اًمناج اعمٜمػم»( 4)
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ا ذومٙمٗمر هَ  ،ديـ اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف ؾْمالماإلِ  ٔمٛم٦مُ  قمَ وذم هذه اًم٘مّم٦م شمتجغمَّ 

 يٛمٜمع أن ملَ  -ّمٝمؿ سمفوشمرسمُّ  ؾْمالمداوِّتؿ ًمإلِ ٤م قُمرف قمـ اًمٞمٝمقد ُمـ قمَ ع ُمَ ُمَ -اًمٞمٝمقدي 

ـْ  شمٜمزل هذه أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ذم إطم٘م٤مق احلؼِّ   ،ٚمٛمففمَ  وشمؼمئ٦م هذا اًمٞمٝمقدي اعمٔمٚمقم ِمَّ

 .٦مومٚمٚمف احلٛمد واعمٜمَّ  ،افم٤مهرً  ؾْمالمإمم اإلِ  ٤مك وًمق يم٤من اًمٔم٤ممل ُمٜمتًًٌ طمتَّ 

وًمق  ّم٤مِف لم سم٤مإلٟمْ ُمتحٚمِّ  ،ٙمقٟمقا ُم٘مٞمٛملم ًمٚمٕمدلأن يَ  المؾْم وهٙمذا يٚمزم أهؾ اإلِ 

هذا  اُم١ميمدً  ۵ٓ ؾمٞمام إذا يم٤مٟمقا ذم َمتٛمع واطمد وذم هذا ي٘مقل اهلل  ،ُمع إقمداء

﮲  } :اعمٕمٜمك ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁   

 (1)[8 :اعم٤مئدةؾمقرة ] { 

سمٕمٛمقُمف وًمقازم  ُؾ ِمٛمَ اعمداومٕم٦م قمـ اخل٤مئٜملم يَ  :أي ،ذا اًمٜمٝملوهَ » :ي٘مقل اعمٞمداين

 :ة صقردًٓمتف قمدَّ 
 ،وجي٤مدل ًمتؼمئتٝمؿ ،ٜملمَ ُم١مُمـ قمـ أن يداومع قمـ اخل٤مئِ  ؾِّ هنك يمُ  :اًمّمقرة إومم

أو همػم  أو طَمَٙماًم  اؿم٤مهدً أو  ٤مأو حم٤مُمٞمًّ  أو ويمٞماًل  ٤مأو ؿمٗمٞمٕمً  ٤مأو وؾمٞمٓمً  ٤مقاء أيم٤من ىم٤موٞمً ؾَم 

ٕهن٤م  ،ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ،ف ظمٞم٤مٟم٦م وُمٕمّمٞم٦مئتِ وم٤مع قمـ اخل٤مئـ واعمج٤مدًم٦م ًمتؼمِ وم٤مًمدِّ  ،ذًمؽ

 .شم٤ًمقمد قمغم إسمٓم٤مل احلؼ وإطم٘م٤مق اًم٤ٌمـمؾ

ومٞمٜمح٤مز  ،٤مٗم٦م ُمَ ١مُمـ قمـ أن يت٠مصمر سمٕم٤مـمِ هُنل اًم٘م٤ميض أو احل٤ميمؿ اعمُ  :اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م

ومٞم٘مع ذم اطمتامل أن يٙمقن  ،٤مطم٥م طمؼأٟمف ص ٤مإمم أطمد اخلّمٛملم وجُي٤مدل قمٜمف فم٤مٟمًّ 

 .ّمٞماًم ٜملم ظَم ًمٚمخ٤مئِ 

ٙمٛمف أو إسمداء ع ذم طُم ١مُمـ قمـ أن يتنَّ ٤ميمؿ اعمُ هُنل اًم٘م٤ميض أو احلَ  :اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م

ٙمؿ سملم اًمٜم٤مس ّمٛملم ىمٌؾ اؾمتٙمامل أصقل وىمقاقمد احلُ اخلَ  ذم إداٟم٦م أو شمؼمئ٦م أطمدِ  رأيفِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.176ـ  175ص )ش: ُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦ماًمتٕم٤م»هذه اعمٕم٤مين ُمًتٗم٤مدة ُمـ سمح٨م ( 1)
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٦م اًمقىمقع ذم اطمتامل أن يٙمقن ذًمؽ ُمٔمٜمَّ  ٕنَّ  ،٤۵م اهلل اًمتل أسم٤مهَن  ،سم٤محلؼ واًمٕمدل

 ،ٜمف٦م قمَ ٞمَّ ٚمِ ٤مئـ ُمٜمزًم٦م اعمخ٤مصٛم٦م اًمٗمٕمْ ٦م اًمقىمقع ذم شمؼمئ٦م اخلَ ًم٧م ُمٔمٜمَّ ومٜمُزِّ  ،ًمٚمخ٤مئٜملم ظمّمٞماًم 

ًَّ  .واعمج٤مدًم٦م ُمـ أضمٚمف سمٜمل أسمػمق ُمـ ضمٕمؾ ٟمٗمًف  ٤مرق ُمـوىمد وضمد ذم ىمّم٦م اًم

 .(1)شقمـ َمرُمٝمؿ ٤مٕضمٚمٝمؿ ُُمداومٕمً  ظمّمٞماًم 

ـ عمَ  ضمرِ ٘مريع واًمزَّ اًمتَّ  ٠منِ ؼ سمَِم تٕمٚمَّ ُم٤م يَ  ،ه اًم٘م٤مقمدة٦م هذىمَ ٧م أروِ حَت  ٤م هق داظمٌؾ وِمَّ 

٤م يَ » :ق قمغم اعمٜمؼموهُ  -٤مؾم٦ٌم اإلومؽٜمَ ذم ُمُ - طاهلل  رؾمقل ىم٤مَل  ،يداومع قمـ اعمٜم٤موم٘ملم

 ذِم  ٧ُم ٛمْ ٚمِ ٤م قمَ ُمَ  اهللِ  قَ ومَ  ؟لتِ ٞمْ سمَ  ؾِ هْ  أَ ذِم  اهُ ذَ أَ  غَ ٚمَ سمَ  دْ ىمَ  ؾٍ ضُم رَ  ـْ  ُمِ يِن رُ ذُ ٕمْ يَ  ـْ ُمَ  ،لمَ ٛمِ ٚمِ ًْ اعمُ  نَمَ ٕمْ ُمَ 

 كِم هْ  أَ غَم قمَ  ُؾ ظُم دْ يَ  ٤منَ ٤م يمَ ُمَ وَ  ،اػْمً  ظَم َّٓ إِ  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٧ُم ٛمْ ٚمِ ٤م قمَ ُمَ  اًل ضُم وا رَ رُ يمَ ذَ  دْ ٘مَ ًمَ وَ  ،اػْمً  ظَم َّٓ  إِ كِم هْ أَ 

إن  ،اهلل قلؾُم رك ُمٜمف ي٤م رَ ذُ أٟم٤م أقمْ  :٘م٤ملومَ  يُّ ُمٕم٤مذ إٟمّم٤مرِ  سمـ ٘م٤مم ؾمٕمدومَ  ،شلٕمِ  ُمَ َّٓ إِ 

 .كرَ ٜم٤م اخلزرج أُمرشمٜم٤م ومٗمٕمٚمٜم٤م أُمْ يم٤من ُمـ إظمقاٟمِ  وإنْ  ،ٜم٤م قمٜم٘مفسمْ يم٤من ُمـ إوس َضَ 

 ،٤مص٤محلً  د اخلزرج ويم٤من رضماًل ٞمِّ ٤ٌمدة وهق ؾَم قمُ  ـُ سمْ  دٕمْ ٤مم ؾَم وم٘مَ  :-أي قم٤مئِم٦م- ىم٤مًم٧م

ًَ  ،٦مٞمَّ ٙمـ اضمتٝمٚمتف احلٛمِ وًمَ  وٓ شم٘مدر  ،ٛمر اهلل ٓ شم٘متٚمفٕمَ ًمَ  ذسم٧َم يمَ  :ُمٕم٤مذسمـ  دٕمْ وم٘م٤مل ًم

ًَ  ،سمـ ُمٕم٤مذ ؾمٕمد ؿِّ وهق اسمـ قمَ  ،سمـ طمْمػم ٤مم أؾمٞمد٘مَ ومَ  ،ٚمفتْ غم ىمَ قمَ  سمـ  ٕمدوم٘م٤مل ًم

٤من إوس ٤مر احلٞمَّ ومثَ  ،٤مدل قمـ اعمٜم٤موم٘ملمدُم  ٤مومٌؼ ؽ ُمٜمَ ف وم٢مٟمَّ سم٧م ًمٕمٛمر اهلل ًمٜم٘متٚمٜمَّ يمذَ  :قم٤ٌمدة

اهلل  ومٚمؿ يزل رؾمقل ،قمغم اعمٜمؼم ئؿٌ ىم٤م طورؾمقًمف اهلل  ،قا أن ي٘متتٚمقاواخلزرج طمتك مهُّ 

 .(2)خيٗمْمٝمؿ طمتك ؾمٙمتقا ط

سمـ قم٤ٌمدة  ُأؾمٞمد ؾمٕمد تٕمّم٥م اعمٌٓمؾ يمام ؾم٥مَّ اعمُ  ٥مِّ ؾَم  قازُ ومٞمف ضَم » :ىم٤مل اًمٜمقوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/598ش: )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»( 1)

(، وُمًٚمؿ ذم اًمتقسم٦م، سم٤مب ذم 4141أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اعمٖم٤مزي، سم٤مب طمدي٨م اإلومؽ: رىمؿ )( 2)

(، واًمؽمُمذي ذم اًمتٗمًػم، سم٤مب وُمـ ؾمقرة 2771طمدي٨م اإلومؽ وىمٌقل شمقسم٦م اًم٘م٤مذف: رىمؿ )

 (... اًمخ.3181: )اًمٜمقر، طمدي٨م رىمؿ
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ٗمٕمؾ ومٕمؾ ؽ شمَ وأراد أٟمَّ  ،ٜم٤مومؼ دم٤مدل قمـ اعمٜم٤موم٘ملمُمُ  َؽ إٟمَّ  :وىم٤مل ،ٌف ًمٚمٛمٜم٤مومؼٕمّمُّ ًمتَ 

 .(2()1)شٗم٤مق احل٘مٞم٘ملومل يرد اًمٜمِّ  ،ٜم٤موم٘ملماعمُ 

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 .ىمد ين اهلل ذيمر قمدد ُمـ اًمٗمقائد ذم صمٜم٤مي٤مه٤م

 َصاسنتِٗ يف زتايظِٗ ْٚٛادِٜٗ إٍعذّ  :ايكاعذ٠ ايظادط١ عصش٠

 .يإلْهاس عًِٝٗ

ًُّ دْ ًمٜم٤م ذم هَ  ؿ هُ  ٝم٤مومَ  ،ٗملِْم ل ويَ إُم٦م ُم٤م يٙمٗمِ  ٚمُػ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ؾَم ٦م وَ ٜمَّ ي اًم٘مرآن واًم

 ًَّ  :۵ىم٤مل اهلل  ،ٚمقس ُمٕمٝمؿع واجلُ دَ أهؾ اًمٌِ  ٦مِ ٤مًمٓمَ قن قمـ خُم ٝمَ يٜمْ  اهلل رمحهمػ ٚمَ اًم
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب }

 .[68 :إٟمٕم٤ممؾمقرة ] {خب مب ىب يب جت حت خت مت

            } :ويمٛمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋجئ حئ مئ ىئ 

 .[141 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {خب مبيئ جب حب 

ومقن قم٦م اًمذيـ ُيرِّ دِ ٌتَ ج٤مًم٦ًم اعمُ ٛمُ ح سمِ ًٛمَّ ٔمٞمٛم٦م عمـ يتَ قمَ  ققمٔم٦مٌ لم أيتلم ُمَ ٤مشمَ وذم هَ 

٦م ٚمَّ ِْم ؿ اعمُ ٝمِ أهقائِ ًمؽ إمم ون ذَ ويردُّ  ،طؾمقًمف رَ  ٦مِ وؾمٜمَّ  فِ القمٌقن سمٙمت٤مسمِ تَ ويَ  ،يمالم اهلل

ٕمرومتٝم٤م قمٚمؿ أن َم٤مًم٦ًم أهؾ ُمَ  ؼَّ رة طَم ٝمَّ يٕم٦م اعمٓمه اًمنمَّ ف هذِ رَ وُمـ قمَ  ...قمٝمؿ اًمٗم٤مؾمدةدَ وسمِ 

ـ ٤مف ُم٤م ذم َم٤مًم٦ًم ُمـ يٕميص اهلل سمٗمٕمؾ رء ُمِ ٗم٤مؾمد أوٕم٤مف أوٕمَ دع ومٞمٝم٤م ُمـ اعمَ اًمٌِ 

٤مب تَ خ٦م ذم قمٚمؿ اًمٙمِ اؾمرَ  ف ىمدمٌ ام عمـ مل يٙمـ ًمَ ٞمَّ وٓ ؾِم  ،-ٚمٝم٤م ذيمُ  ٧ْم وإن يم٤مٟمَ -ُم٤مت رَّ اعمحَ 

 ،ٙم٤منؿ ُم٤م هق ُمـ اًمٌٓمالن سم٠مووح ُمَ ذي٤مهِن ٚمٞمف ُمـ يمذسم٤مِّتؿ وهَ ؼ قمَ ام ُيٜمٗمف رسمَّ وم٢مٟمَّ  ،واًمًٜم٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2771قمٜمد ذطمف حلدي٨م رىمؿ )ش ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ»يٜمٔمر ( 1)

 (، د/حمٛمد ُمقؾمك ٟمٍم.66ش: )اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمٙمت٤مسم٦م واًمًٜم٦م»يٜمٔمر ( 2)
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ويٚم٘مك اهلل سمف  ،ٛمرهة قمُ ؾ سمذًمؽ ُمدَّ ٛمَ ومٞمٕمْ  ،الضمف ويٕمن دومٕمف٥م قمِ ٚمٌف ُم٤م يّمٕمُ ومٞمٜم٘مدح ذم ىمَ 

 .(1)ُمـ أسمٓمؾ اًم٤ٌمـمؾ وأٟمٙمر اعمٜمٙمر -واهلل–ف ُمـ احلؼ وهق أٟمَّ  اُمٕمت٘مدً 

 ٓ وم٢مينِّ  ؛ؿقهُ ٤مدًمُ ًقا أهؾ إهقاء وٓ دُم ٤مًمِ ٓ دُم » :٤مسمٕملاًمتَّ  ىم٤مل أسمق ىمالسم٦م اجلرُملُّ و

ٌِّ ًقا قمَ أو ُيٚمٌِ  ،قيمؿ ذم اًمْمالًم٦مًُ ٖمٛمِ آُمـ أن يَ   .(2)شس قمٚمٞمٝمؿٚمٞمٙمؿ ذم اًمديـ سمٕمض ُم٤م ًُم

ًَّ  يم٤منَ » :وىم٤مل اًمِمٞمخ ُمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمداُم٦م ٤مًم٦ًم أهؾ ٚمػ يٜمٝمقن قمـ َُمَ اًم

 .(3)شؿٝمِ وآؾمتامع ًمٙمالُمِ  يمتٌٝمؿ ٔمر ذماًمٌدع واًمٜمَّ 

ل هجران ٚم٦م يريدون ُمٜمِّ ٤مسمِ ٤مسمٜم٤م احلٜمَ حَ ويم٤من أْص » :(4)سمـ قم٘مٞمؾ وىم٤مل أسمق اًمقوم٤مء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/128) ، ًمٚمِمقيم٤مين:شومتح اًم٘مدير»( 1)

ضمري (، وا1/91ٔش: )اًمًٜمـ»(، واًمدارُمل ذم 1/137ش: )اًمًٜم٦م»سمـ أمحد ذم  اهلل أظمرضمف قمٌد( 2)

 (، وهمػمهؿ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح.436ـ  1/435ش: )اًمنميٕم٦م»ذم 

 (.1/251) ، ٓسمـ ُمٗمٚمح:شأداب اًمنمقمٞم٦م»يٜمٔمر ( 3)

اهلل، اإلُم٤مم أسمق اًمقوم٤مء اًمٌٖمدادي، اًمٔمٗمري،  سمـ قمٌد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ هق: قمكم( 4)

ده ِب٤م هـ[، ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م، وُمّمٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ. يم٤من يًٙمـ اًمٔمٗمري٦م، وُمًج 513]اعمتقرم: 

ُمٕمروف، وًمد ؾمٜمف إطمدى وصمالصملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وشمٗم٘مف قمغم اًم٘م٤ميض أب يٕمغم، وقمغم اعمقضمقديـ 

سمـ اًمقًمٞمد، وأب اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمت٤ٌمن اًمٌٖمداديلم ص٤مطمٌل  سمٕمده، وىمرأ قمٚمؿ اًمٙمالم قمغم أب قمكم

ؾ سمـ قم٘مٞم اًم٘م٤ميض أب احلًلم اًمٌٍمي. ىم٤مل اًمًٚمٗمل ي٘مقل: ُم٤م رأت قمٞمٜمل ُمثؾ اًمِمٞمخ أب اًمقوم٤مء

اًمٗم٘مٞمف، ُم٤م يم٤من أطمد ي٘مدر أن يتٙمٚمؿ ُمٕمف ًمٖمزارة قمٚمٛمف، وطمًـ إيراده، وسمالهم٦م يمالُمف، وىمقة 

طمجتف. ىم٤مل اًمذهٌل: ويم٤من إُم٤مُم٤م ُمؼمزا، ُمٜم٤مفمرا، يمثػم اًمٕمٚمقم، ًمف يد ـمقمم ذم قمٚمؿ اًمٙمالم. ويم٤من 

ٗمالين مل يّمٜمػ ذم اًمدٟمٞم٤م أيمؼم ُمٜمف، طمدصمٜمل ُمـ رأى ُمٜمف اعمجٚمد اًم "اًمٗمٜمقن "يتقىمد ذيم٤مء، ًمف يمت٤مب 

سمٕمد إرسمع ُم٤مئ٦م ُيٙمل ومٞمف سمحقصم٤م ذيٗم٦م وُمٜم٤مفمرات وشمقاريخ وٟمقادر، وُم٤م ىمد وىمع ًمف. وىم٤مل: 

قمّمٛمٜمل اهلل ذم ؿم٤ٌمب سم٠مٟمقاع ُمـ اًمٕمّمٛم٦م، وىمٍم حمٌتل قمغم اًمٕمٚمؿ، وُم٤م ظم٤مًمٓم٧م ًمٕم٤مسم٤م ىمط، وٓ 

٤م يمٜم٧م قم٤مذت إٓ أُمث٤مزم ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وأٟم٤م ذم قمنم اًمثامٟملم، أضمد ُمـ احلرص قمغم اًمٕمٚمؿ أؿمد ِم

أضمده وأٟم٤م اسمـ قمنميـ، وسمٚمٖم٧م ٓصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م، وأٟم٤م اًمٞمقم ٓ أرى ٟم٘مّم٤م ذم اخل٤مـمر واًمٗمٙمر 

 =واحلٗمظ، وطمدة اًمٜمٔمر سم٤مًمٕملم ًمرؤي٦م إهٚم٦م اخلٗمٞم٦م، إٓ أن اًم٘مقة وٕمٞمٗم٦م. ىم٤مل اسمـ اجلقزي: ويم٤من 
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 .ش٤مٟم٤مومٕمً  ويم٤من ذًمؽ ُيرُمٜمل قمٚماًم  ،ـ اًمٕمٚمامء٦م ُمِ ُج٤مقمَ 

ًَ ٤مٟمقا يٜمٝمقٟمف قمَ يمَ  :ىمٚم٧م» :هٌل ىم٤مئاًل ؼ اًمذَّ ومٕمٚمَّ  ع ي٠مسمك طمتك وىمَ و ،ٕمتزًم٦ماعمُ  ٦مِ ـ َم٤مًم

 .(1)شٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م ،ودم٤مه قمغم شم٠مويؾ اًمٜمّمقص ،ذم طم٤ٌمئٚمٝمؿ

ًَّ  اطِ ْذَ أَ  ـْ ُمِ  نَّ إِ » :ىم٤مل طاهلل  قَل أن رؾُم  (2)،٦م اًمٚمخٛملوقمـ أب أُمٞمَّ   ٦مِ ٤مقمَ اًم

 .(3)شرِ ٤مهمِ َص إَ  دَ ٜمْ قمِ  ؿُ ٚمْ اًمٕمِ  ُس ٛمَ تَ ٚمْ يُ  نْ أَ  َـّ ُِّتُ دَ اطمِ وَ  ،٤مصمً اَل صمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يٜمٗمؼ ُم٤م جيد، ديٜم٤م، طم٤مومٔم٤م ًمٚمحدود، شمقذم ًمف وًمدان، ومٔمٝمر ُمٜمف ُمـ اًمّمؼم ُم٤م يتٕمج٥م ُمٜمف، ويم٤من يمريام  =

وُم٤م ظمٚمػ ؾمقى يمتٌف وصمٞم٤مب سمدٟمف، ويم٤مٟم٧م سمٛم٘مدار. وشمقذم سمٙمرة اجلٛمٕم٦م صم٤مين قمنم ُج٤مدى إومم، ويم٤من 

اجلٛمع يٗمقت اإلطمّم٤مء. ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اسمـ ٟم٤مس: طمزرِّتؿ سمثالث ُم٤مئ٦م أًمػ. ىم٤مل اًمذهٌل: رأي٧م ؿمٞمخٜم٤م 

ت اجلٝمٛمٞم٦م، وحتريػ وهمػمه ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م وإصمر ُيٓمقن قمغم اسمـ قم٘مٞمؾ عم٤م شمقرط ومٞمف ُمـ شم٠مويال

اًمٜمّمقص، ٟم٠ًمل اهلل اًمًؽم واًمًالُم٦م، وىمد شمقذم ذم ؾم٤مدس قمنم ُج٤مدى أظمرة، وىمٞمؾ ذم ُج٤مدى 

إومم، وم٤مهلل أقمٚمؿ. وىم٤مل أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي ومٞمف: ومريد دهره، وإُم٤مم قمٍمه، ويم٤من طمًـ اًمّمقرة، 

سمـ سمره٤من. وىم٤مل  ـ أب اًم٘م٤مؾمؿسمـ ؿمٞمٓم٤م، وأظمذ اًمٜمحق قم فم٤مهر اعمح٤مؾمـ. ىمرأ سم٤مًمرواي٤مت قمغم أب اًمٗمتح

سمـ اًمقًمٞمد، وم٠مراد احلٜم٤مسمٚم٦م  اسمـ إصمػم ذم شم٤مرخيف: يم٤من ىمد اؿمتٖمؾ سمٛمذه٥م اعمٕمتزًم٦م ذم طمداصمتف قمغم أب قمكم

اًمقاوح ذم »و :شاًمٗمٜمقن»ىمتٚمف، وم٤مؾمتج٤مر سم٤ٌمب اعمراشم٥م قمدة ؾمٜملم، صمؿ أفمٝمر اًمتقسم٦م. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: 

اًمٌداي٦م »و (،11/213، ًمٚمذهٌل: )شؾْمالمشم٤مريخ اإلِ »يٜمٔمر ش. اًمٗمّمقل ذم اًمٗم٘مف»و :شإصقل

 (.1/171ش: )اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م»و (،12/184ش: )واًمٜمٝم٤مي

 (.19/447، ًمٚمذهٌل )شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»يٜمٔمر ( 1)

، روى طأسمق أُمٞم٦م اًمٚمخٛمل، وىمٞمؾ: اجلٝمٜمل، وىمٞمؾ: اجلٛمحل، يٕمد ذم اعمٍميلم روى قمـ اًمٜمٌَّّٞمك ( 2)

اًمؼم ٓ أقمرومف سمٖمػم هذا احلدي٨م، ذيمره سمٕمْمٝمؿ ذِم اًمّمح٤مسم٦م،  سمـ قمٌدسمـ ؾمقادة. وىم٤مل ا قمٜمف سمٙمر

سْمـ وه٥م  سْمـ أُمٞم٦م، وقمٛمػم وومٞمف ٟمٔمر. وذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ سمٜمل ُجح ُمـ يٙمٜمك أسم٤م أُمٞم٦م صٗمقان

آؾمتٞمٕم٤مب ذم »و (،5/2826) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مب»يمالمه٤م يٙمٜمك أسم٤م أُمٞم٦م. يٜمٔمر 

 (،6/17) ، ٓسمـ إصمػم:شأؾمد اًمٖم٤مسم٦م»و (،4/1613اًمؼم: ) ، ٓسمـ قمٌدشُمٕمروم٦م إصح٤مب

 (.7/19ش: )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»و

(، وهمػممه٤م، 362ـ  22/361ش: )اًمٙمٌػم»(، واًمٓمؼماين ذم 61ش: )اًمزهد»أظمرضمف اسمـ اعم٤ٌمرك ذم ( 3)

 (.695ش: )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»وصححف إًم٤ٌمين ذم 
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 .(2)شعدَ ؾ اًمٌِ ٤مهمر أهْ َص إَ » :(1)ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك

              ڭ }

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋجئ حئ مئ ىئ يئ 

 .[141 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {جب حب خب مب

٦م حَ اِو ًٓم٦م اًمقَ ه أي٦م اًمدِّ ذِ وذم هَ » :(3)ذم شمٗمًػمه٤م $ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي 

ؿ ٦م قمٜمد ظمقوٝمِ ً٘مَ دقم٦م واًمٗمَ ٌتَ قع ُمـ اعمُ ٟمَ  ؾِّ اًم٤ٌمـمؾ ُمـ يمُ  ؾِ ـ َم٤مًم٦ًم أهْ ٝمل قمَ قمغم اًمٜمَّ 

 ُمَّ أُ  رِ ظِم  آَ ذِم  قنُ ٙمُ ٞمَ ؾَم » :ًتٝمؿ وم٘م٤مل٤مًمَ ُمـ َمَ  طوىمد طمذر اًمرؾمقل  ،شٝمؿذم سم٤مـمٚمِ 
ل تِ

ْ اَم سمِ  ؿْ ٙمُ قٟمَ صمُ دِّ ُُيَ  ٤مٌس ٟمَ   .(4)شؿْ ٤مهُ يَّ إِ وَ  ؿْ ٤ميمُ يَّ ٢مِ ومَ  ،ؿْ يمُ ٤مؤُ سمَ  آَ َٓ وَ  ؿْ تُ ٟمْ قا أَ ٕمُ ٛمَ ًْ شمَ   مَل

ڳ ڳ ڳ } :هذه أي٦م طاهلل  قلؾُم شمال رَ » :ىم٤مًم٧م ڤوقمـ قم٤مئِم٦م 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمرمحـ، احلٜمٔمكم سم٤مًمقٓء، اعمروزي أُمف ظمقارزُمٞم٦م وأسمقه شمريمل.  ، أسمق قمٌدسمـ اعم٤ٌمرك اهلل هق قمٌد( 1)

يم٤من إُم٤مًم وم٘مٞمًٝم٤م صم٘م٦م ُم٠مُمقًٟم٤م طمج٦م يمثػم احلدي٨م. ص٤مطم٥م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وؾمٛمع اًمًٗمٞم٤مٟملم وؾمٚمٞمامن 

سمـ ُمٝمدي  اًمرمحـ اًمتٞمٛمل ومحٞمًدا اًمٓمقيؾ، طمدث قمٜمف ظمٚمؼ ٓ ُيّمقن ُمـ أهؾ إىم٤مًمٞمؿ ُمٜمٝمؿ قمٌد

سمـ طمٜمٌؾ قمّد ُج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف ظمّم٤مًم٦م وم٘م٤مًمقا: ُجع اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف وإدب  ُمٕملم وأمحد سمـ وُيٞمك

واًمٜمحق واًمٚمٖم٦م واًمِمٕمر واًمزهد واًمٗمّم٤مطم٦م واًمقرع وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ واًمٕم٤ٌمدة واًمًداد ذم اًمرواي٦م وىمٚم٦م 

اًمًٜم٦م  اًمٙمالم ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمف وىمٚم٦م اخلالف قمغم أصح٤مسمف. يم٤مٟم٧م ًمف دم٤مرة واؾمٕم٦م ويم٤من يٜمٗمؼ قمغم اًمٗم٘مراء ذم

 ،ششمٗمًػم اًم٘مرآن»ُم٤مئ٦م أًمػ درهؿ. ُم٤مت ِبٞم٧م )قمغم اًمٗمراش( ُمٜمٍموًم٤م ُمـ همزو اًمروم. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: 

ش: شمذيمرة احلٗم٤مظ»و (،1/281ش: )اجلقاهر اعمْمٞم٦م»يٜمٔمر ش. رىم٤مع اًمٗمت٤موى»و ،شاًمدىم٤مئؼ ذم اًمرىم٤مئؼ»و

 (.1/295، ٓسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم: )شؿمذرات اًمذه٥م»و (،1/253)

 (.5/76) ، ًمٚمٝمروي:شٚمفذم اًمٙمالم وأه»( 2)

 (.4/328ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 3)

 ( اعم٘مدُم٦م، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمرواي٦م قمـ اًمْمٕمٗم٤مء7سمرىمؿ )ش: صحٞمح ُمًٚمؿ»( 4)
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﮽  ﮼        ﮻ ﯁   ﯀  ﮿   ،[7 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {﮾

ـَ اًمذِ  ٧َم يْ أَ ا رَ ذَ ٢مِ ومَ » :طاهلل  قلؾُم ٤مل رَ ىمَ  :ىم٤مًم٧م ـَ اًمذِ  َؽ ئِ وًمَ ٠مُ ومَ  ،فُ ٜمْ ُمِ  فَ ٤مسمَ َِم ٤م شمَ ُمَ  قنَ ٕمُ ٌِ تَّ يَ  ي  ي

 .ش(1)شؿْ هُ رْ ذَ ٤مطْم ومَ  ك اهلُلٛمَّ ؾَم 

ّل أن  ڤريرة  هُ وقمـ أِب  ـِ  دِ غَم قمَ  ُؾ ضُم اًمرَّ » :ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ  رُ ٔمُ ٜمْ ٞمَ ٚمْ ومَ  ،فِ ٞمٚمِ ٚمِ ظَم  ي

 .(2)شُؾ ًمِ ٤مخُيَ  ـْ ُمَ  ؿْ يمُ دُ طَم أَ 

 غم أهؾِ ؿ قمَ ًٚمِّ ٓ شمَ » :$ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ  :وذم ُم٘م٤مـمٕم٦م أهؾ إهقاء

ؿ ٝمُ ث قمٜمْ دَّ وٓ حُت  ،ٝمؿٕم٤مد ُمريُْم وٓ يُ  ،ؿٚمٞمٝمِ ظ قمَ ٖمٚمُ شمَ  ٤مًمًٝمؿ إٓ أنْ ٓ دُمَ اء وَ قَ إهْ 

ًم٘مل  اصمقرً  أنَّ  :٤م أصح٤مسمٜم٤مٜمَ طمدصمَ » :(4)وىم٤مل أسمق شمقسم٦م احلٚمٌل .(3)شإطم٤مدي٨م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٘مرة:  {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}ك اًمتٗمًػم، سم٤مب  ،شصحٞمح اًمٌخ٤مري»( 1) ]ؾمقرة اًٌم

 ، ك اًمٕمٚمؿ، سم٤مب: اًمٜمٝمل قمـ اشم٤ٌمع ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآنشصحٞمح ُمًٚمؿ»و (،4547[: رىمؿ )285

 (.2665واًمتحذير ُمـ ُمتٌٕمٞمف واًمٜمٝمل قمـ آظمتالف ذم اًم٘مرآن: رىمؿ )

(، وأسمق داود، ك 2378ك اًمزهد، سم٤مب ُمثؾ اسمـ آدم وأهٚمف وُم٤مًمف وقمٛمٚمف: رىمؿ ) رواه اًمؽمُمذي،( 2)

 (. وىمد طمًٜمف إًم٤ٌمين.4835إدب، سم٤مب ُمـ ي١مُمر أن جُي٤مًمس: رىمؿ )

َمٛمقع »(، ط دار اًمٖمرب اإِلؾْمالُمل، ويٜمٔمر 157: )، ٓسمـ أب زيد اًم٘مػمواينشيمت٤مب اجل٤مُمع»يٜمٔمر ( 3)

 (.1/231) ، ًمٚمِم٤مـمٌل:شآقمتّم٤مم»و (،24/93ش: )ُم١مًمٗم٤مت قم٘م٤مئد اًمراومْم٦م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م

سمـ ٟم٤مومع  ، اًمث٘م٦م، أسمق شمقسم٦م احلٚمٌل، احل٤مومظ، سم٘مٞم٦م اعمِم٤ميخ، أسمق شمقسم٦م اًمرسمٞمعسمـ ٟم٤مومع اإلُم٤مم هق: اًمرسمٞمع( 4)

حلٚمٌل، ٟمزيؾ ـمرؾمقس اًمتل هل اًمٞمقم ُمـ سمالد إرُمـ. ُمقًمده: ذم طمدود اخلٛمًلم وُم٤مئ٦م. ؾمٛمع ا

سمـ قمٛمر،  اهلل سمـ ُمٝم٤مضمر، واسمـ اعم٤ٌمرك، وأب اعمٚمٞمح اًمرىمل، وقمٌٞمد سمـ ؾمالم، وحمٛمد ُمـ: ُمٕم٤موي٦م

سمـ ؾمٕمد، وأب إطمقص، وـمٌ٘متٝمؿ. ووقمك قمٚمام ُج٤م، وقمٛمر دهرا، وارحتٚمقا إًمٞمف. طمدث  وإسمراهٞمؿ

سمـ طمٜمٌؾ، وهمػمه. ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: صم٘م٦م،  ف: أسمق حمٛمد اًمدارُمل، وأسمق طم٤مشمؿ، وُمـ أىمراٟمف: أمحدقمٜم

طمج٦م. وىم٤مل أسمق داود: ىمدم أسمق شمقسم٦م اًمٙمقوم٦م، ومل يرطمؾ إمم اًمٌٍمة، ويم٤من ُيٗمظ اًمٓمقال جيلء ِب٤م، 

 . وىم٤مل أسمق سمٙمر$ورأيتف يٛمٌم طم٤مومٞم٤م وقمغم رأؾمف اًمٓمقيٚم٦م. ىم٤مل: ويم٤من ي٘م٤مل: إٟمف ُمـ إسمدال 

اهلل، وذيمر أسم٤م شمقسمف، وم٠مصمٜمك قمٚمٞمف وىم٤مل: ٓ أقمٚمؿ إٓ ظمػما. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ:  إصمرم: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد

صم٘م٦م صدوق طمجف. وىم٤مل اًمٗمًقي: يم٤من ٓ سم٠مس سمف، شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم وُم٤مئتلم. يٜمٔمر 

 (.11/653) ، ًمٚمذهٌل:شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»و (،9/113،: )شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»
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ًمق  ،(1)قري٤م صمَ  :وىم٤مل ،ده إًمٞمفيَ  ٛمدَّ وم٠مسمك إوزاقمل أن يَ  ،يده إًمٞمف دَّ اقمل ومٛمَ زَ إوْ 

 .(2)شيـف اًمدِّ وًمٙمٜمَّ  ،٤مٟم٧م اعم٘م٤مرسم٦ميم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م ًمٙمَ 

ع ُمَ  ٠منُ ومٚمِمَّ  ،ٝمؿٚمَ وُمـ ؿم٤ميمَ  دقم٦متَ ؾ ُمع اعمٌْ ٕم٤مُمُ ٩م إىمقم ذم اًمتَّ ٝمَ ق اعمٜمْ هُ  ذاهَ  إذا يم٤منَ 

 .رى٤مب أومم وأطْم لم ُمـ سمَ ٜم٤موم٘مِ اعمُ 

أو  ـ ؾَمِخَر سمآي٤مت اهللُِمَ  ٦م أنَّ ـ اعمًٚمٛملم قمٚمامء وقم٤مُمَّ ُمِ  ـ اعمٕمٚمقم ًمٙمؾ ذي ًم٥مٍّ ُمِ 

 
ٍ
 ّمديَؼ ن يًتٚمزم اًمتَّ اإلياَم  ٕنَّ  ،ابـ اًمديـ أٟمف يم٤مومر ُمرشمد ُمٜم٤مومؼ يمذَّ ُمِ  اؾمتٝمزأ سمٌمء

ًْ ب ذم اًمٌَ زئ ُمٙمذِّ ًتٝمواعمُ  ،وآقمت٘م٤مد وآٟم٘مٞم٤مد  .ٞمؿ ذم اًمٔم٤مهرٚمِ ٤مـمـ وإن زقمؿ اًمت

ًْ وُمَ  وم٢من  ،راطمفٌذه واـمِّ ُمًتٝمزئ اهلجر واًمتنميد سمف وٟمَ  ؾِّ ـ يمُ ؿ احلؼ ُمِ ٚمِ قىمػ اعم

ًم٦م ٜمزِ ٤من هق وهؿ ذم ُمَ يمَ  وإٓ ،واإلهمالظ ومح٥ًم ٚمٞمفِ ٤مر قمَ اضمتٛمع سمف ومألضمؾ اإلٟمٙمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسمق ظم٤مًمد اًمٙمالقمل اعمحدث، اًمٗم٘مٞمف، قم٤ممل محص، أسمق يزيد اًمٙمالقمل، احلٛميص. سمـ يزيد  هق: صمقر (1)

سمـ قمٌٞمد، وٟم٤مومع،  سمـ أب رسم٤مح، وطمٌٞم٥م سمـ ؾمٕمد، وقمٓم٤مء سمـ ُمٕمدان، وراؿمد طمدث قمـ: ظم٤مًمد

دث قمٜمف: اسمـ سمـ ؿمٕمٞم٥م، ذم ظمٚمؼ يمثػم، يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ًمقٓ سمدقمتف. طم واًمزهري، وقمٛمرو

سمـ قمٛمران، واسمـ اعم٤ٌمرك وقمدة. ىم٤مل ُيٞمك اًم٘مٓم٤من:  وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، واعمٕم٤مرم -رومٞم٘مف  -إؾمح٤مق 

ُم٤م رأي٧م ؿم٤مُمٞم٤م أوصمؼ ُمـ صمقر، يمٜم٧م أيمت٥م قمٜمف سمٛمٙم٦م ذم أًمقاح. وقمـ ويمٞمع: يم٤من صمقر أقمٌد ُمـ 

قمٚمٞم٤م  سمـ يزيد ىمد ؿمٝمد صٗملم ُمع ُمٕم٤موي٦م، وىمتؾ يقُمئذ، ويم٤من صمقر إذا ذيمر رأي٧م. ويم٤من ضمد صمقر

ىم٤مل: ٓ أطم٥م رضمال ىمتؾ ضمدي. ىم٤مل اًمذهٌل: يم٤من صمقر قم٤مسمدا، ورقم٤م، واًمٔم٤مهر أٟمف رضمع، وم٘مد روى 

سمـ قمثامن، أن رضمال ىم٤مل ًمثقر: ي٤م ىمدري. ىم٤مل: ًمئـ يمٜم٧م يمام ىمٚم٧م إين ًمرضمؾ  أسمق زرقم٦م قمـ ُمٜمٌف

سمـ وداقم٦م  سمـ قمٞم٤مش: ٟمٗمك أؾمد ؾمقء، وإن يمٜم٧م قمغم ظمالف ُم٤م ىمٚم٧م إٟمؽ ًمٗمل طمؾ. ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ

سمـ ؾم٤ممل: أظمرضمقه وأطمرىمقا داره ًمٙمالُمف ذم اًم٘مدر. ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، وظمٚمٞمٗم٦م:  اهلل ا. وىم٤مل قمٌدصمقر

سمـ سمٙمػم: ؾمٜم٦م مخس ومخًلم. وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد:  شمقذم صمقر ؾمٜم٦م صمالث ومخًلم وُم٤مئ٦م. وىم٤مل ُيٞمك

ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء »و (،6/344، ًمٚمذهٌل: )شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»شمقذم سمٌٞم٧م اعم٘مدس. 

 (.4/32، ًمٚمذهٌل: )ششم٤مريخ اإِلؾْمالم»(، 4/418،: )شاًمرضم٤مل

 (، ويم٤من صمقر يرى اًم٘مدر، وًمٞمس سمف سم٠مس. ىم٤مًمف أمحد.6/345) ، ًمٚمذهٌل:شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»يٜمٔمر ( 2)
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ٜمٝمؿ ُمِ  يم٤من اًمقاطمدُ ٞم٨م طَم  :سمٜمل إهائٞمؾ ٕمض قمٚمامءسمَ  وهذا اًمذي أص٤مَب  ،ةدَ واطمِ 

ل ومال يٛمٜمٕمف ٞمٚم٘م٤مه قمغم طم٤مًمف إوَّ ي٠مشمٞمف ذم اًمٖمد ومَ  ؿَّ صمُ  ،ٜمٙمر ومُٞمٜمٙمر قمٚمٞمف٤مه قمغم اعمُ يٚم٘مك أظَم 

وىم٤مل  ،ب اهلل ىمٚمقب سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمضومَي  ،ٚمٞمًف وأيمٞمٚمف وذيٌفذًمؽ أن يٙمقن ضَم 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :ومٞمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ

 .[79-78 :اعم٤مئدةؾمقرة ] {ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

ىم٤مء دِ خذوهؿ أْص تَّ وٓ يَ  ،ٗمرةٜمقا إمم اعمٜم٤موم٘ملم اًمٙمَ ريمَ يَ  ٓمٚم٥م ُمـ أهٚمف أٓن يَ وم٤مإلياَم 

٤مء ٓ يم٤مٟمُ  ،وضمٚم        } :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،ٜمد اهلل ؾمقاءقا قمِ وإ

       ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ 

 .[141 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ٴۇ ۋجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

وضمٕمؾ  ،اهلل ٕمقد ُمع اعمًتٝمزئلم سمآي٤مِت ٞمػ هنك اهلل قمـ اًم٘مُ ر رمحؽ اهلل يمَ ٔمُ وم٤مٟمْ 

وىمدم  ،رم ؾمقاء سمًقاءة وشمرك اإلٟمٙم٤مر ُمثٚمٝمؿ ذم اجلُ ؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمقدَّ اجل٤مًمس ُمٕمٝمُ 

ٌَ اعمُ  قمغم  ٤موُجٕمٝمؿ ُجٞمٕمً  ،ٞم٤مب اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مقًتٝمزئلم صمس اعمُ ٜم٤موم٘ملم قمغم اًمٙم٤مومريـ وأًم

 .اًمًخري٦م سمديٜمف وأهؾ ـم٤مقمتف

ؿ وآٟمخداع سمام ر ِِب ٠مصمُّ ٦م اًمتَّ قادُيؿ ظمِمٞمَ ـ َم٤مًمًتٝمؿ وهمِمٞم٤مهنؿ ذم ٟمَ قمَ  ٝمُل واًمٜمَّ 

 ٧ْم أن سمٕمض ُمـ زًمَّ  دُ ؾ طم٤مدصم٦م اإلومؽ جيِ ٠مُمَّ ـ شمَ وُمَ  ...(1)ثػمون ُمـ ؿمٙمقك وؿمٌٝم٤متيُ 

ػ ضَم د وأرْ اء ُم٤م أزسمد سمف وأرقمَ ُمـ ضمرَّ ٤من ام يمَ إٟمَّ  ،ڤف ىمدم ذم ؿم٠من قم٤مئِم٦م سمِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وُم٤م فم٤مهرة اإلحل٤مد اًمتل ضم٤مهر ِب٤م سمٕمض أومراد َمتٛمٕمٜم٤م ذم سمالد احلرُملم، وم٠مصٌح هلؿ ُمقاىمع قمغم ( 1)

ٞم٤مت إٓ ُمـ ضمراء اًم٘مراءة وآـمالع ذم يمت٥م ورواي٤مت اإلٟمؽمٟم٧م وَم٤مُمٞمع وُمٜمتدي٤مت وُمٚمت٘م

وأؿمٕم٤مر اعمالطمدة وُمـ ؿم٤مِبٝمؿ، وهذا ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب سمروز هذه اًمٗمئ٦م وإٓ ومٝمٜم٤مك أؾم٤ٌمب أظمرى. 

ومتقى اًمِمٞمخ اًمؼماك ذم »وُمـ أؿمٝمر ُمقاىمٕمٝمؿ اًمِمٌٙم٦م اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م. اٟمٔمر قمغم اًمِمٌٙم٦م 

 ، خل٤مًمد اًمِمٝمري.شة سمٞمٜمٜم٤مطمتك ٓ يّمٌح اإلحل٤مد فم٤مهر»ويمذًمؽ ش. اإلحل٤مد
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ٚمؿ أن هذيـ ُمع اًمٕمِ  ،ؼمه ُمٜمٝمؿ يمِ اًمذي شمقممَّ  ،اسمـ ؾمٚمقل ٤ماعمٜم٤موم٘مقن وظمّمقًص 

ٕم٤م يمام ؾمٛمع ٛمِ ام ؾَم وإٟمَّ  ،ؿ٤مُمٕمٝمُ ا ََم ُي مل جي٤مًم٤ًم اًم٘مقم ومل َُي  ڤاًمّمح٤مسمٞملم 

 آمٝمػمً شمَ  احلدُّ   ۶ وأىمٞمؿ قمٚمٞمٝمام ُمع إطمدى اًمّمح٤مسمٞم٤مت ،اًمٜم٤مس ومٙم٤من ُمٜمٝمام ُم٤م يم٤من

 .ًمٚمجزاء إظمروي قمٜمٝمؿ اؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ودرءً هل

ًُ وهٜم٤م اؾمتدرَ  ٦م جَّ وطُم  ـ آشم٤مه اهلل قمٚماًم أن ُمَ  :قهُ أٓ وَ  ،أظمذه سمٕملم آقمت٤ٌمرِ  ـُ اك ُي

ومٝمق ُمًتثٜمك ُمـ اًم٘م٤مقمدة  ،ي ًمدطمض ؿمٌٝم٤مِّتؿ٤مـمٚمٝمؿ واًمتّمدِّ سمَ   ردِّ وىمدرة قمغَم  ٤موسمٞم٤مٟمً 

 .قمؼم اًمقؾم٤مئؾ اعمٛمٙمٜم٦م واًمٓمرق اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 :اعذ٠َا ٜظتفاد َٔ ايك

٦م ًَ ٤مًمَ ع ومٛمـ سم٤مب أومم َمَ دَ ٤مًم٦ًم أهؾ اًمٌِ قمـ َُم  اهلل رمحهمل اًمًٚمػ ر هَن إذا شم٘مرَّ  .1

 .ٝمل طمتك ٓ يت٠مصمر سمٛم٘مقِّٓتؿ وؿمٌٝم٤مِّتؿووضمف اًمٜمَّ  ،اعمٜم٤موم٘ملم

غم قمَ  اًمذيـ ي٘مدرونَ  ،ٚمؿ واًمٌٞم٤من واحلج٦ماًمٕمِ  ذا اًمٜمٝمل أهُؾ ـ هَ ك ُمِ ثٜمَ يًتَ  .3

 .قمغم ؿمٌٝم٤مِّتؿ ُم٘م٤مرقمتٝمؿ واًمردِّ 

 .بٌ ٚاإلعشاض عِٓٗ ،عذّ ايظُاع هلِ :ايظابع١ عصش٠ ايكاعذ٠
ـ خم٤مًمٓمتٝمؿ قمَ  َؽ ومٙم٠مٟمام هُنل ذم شمٚمْ  ،٦م وصمٞم٘م٦م سمام ىمٌٚمٝم٤مٚمَ ٤مقمدة هل٤م ِص ه اًم٘مَ إن هذِ 

 ،ًمِمٌٝمٝمؿ ٤مٝمؿ وإٟمّم٤مشمً ٞمٚمِ ٕسم٤مـمِ  ٤مامقمً ن ؾَم ٜم٤م قمـ إومراغ إذُ هُ  ٝمُل اًمٜمَّ  ًمَؽ ومٙمذَ  ،وَم٤مًمًتٝمؿ

 دت ومٞمفِ ٕمدَّ ُم٤مٟمٜم٤م اًمذي شمَ ٦م ذم زَ ٤مصَّ وسمخَ  ،٦ًمج٤مًمَ ون ضورة اعمُ دُ  د ي٘معُ ي ىمَ واًمذِ 

ل واًمتِ  ،ٖمذي٦م آشمّم٤ملشمَ  ويمذًمؽ قمؼمَ  ،ٜمقات وٟمحقه٤ماًم٘مَ  قمؼمَ  ٤مٚم٘مل إقمالُمٞمًّ ؾم٤مئؾ اًمتَّ وَ 

 .سمٕمد يقم ٤مروقمٝم٤م وأدواِّت٤م يقُمً ومُ  زدادُ شمَ 

 {       } :ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم
ام يٌثقٟمف ُمـ سمِ  رُ ويت٠مصمَّ  ،٤م اعم١مُمٜمقن ُمـ يًتجٞم٥م هلؿٞمٙمؿ أُيُّ ومِ  :أي ،(1)[47 :اًمتقسم٦مؾمقرة ]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.43ـ  42ش: )اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م»اٟمٔمر ( 1)
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 ؾْمالمق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلِ وهُ  ،(1)وهذا أطمد اًم٘مقًملم ذم أي٦م ،ٝم٤مٚمُ ٌَ اًمِمٙمقك واًمِمٌٝم٤مت وي٘مْ 

ـ شمٞمٛمٞم٦م  ِ وم٢مٟمف ذم ىمَ  ،$اسم اه ام قمدَّ إٟمَّ  ،[47 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {  } :ف شمٕم٤مممقًم

 ـْ عمَِ  اهللُ  عَ ٛمِ ؾَم » :٤مل اهلل قمغم ًم٤ًمن قمٌده ىمَ يماَم  ،ك اًم٘مٌقل واًمٓم٤مقم٦مٕمٜمـ ُمَ ْمٛمِّ سم٤مًمالم ٕٟمف ُمتَ 

 .(2)ؿقن هَلُ ٓمٞمٕمُ ُمُ  :أي { } :ًمؽذَ ويمَ  ،دهـ مَحِ ج٤مب عمَِ تَ اؾْم  :أي ،شهُ دَ مَحِ 

قن ٓمٞمٕمُ ُمُ  :أي [47 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {  }» :وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم

ًْ  ،هلؿ ًِ وُم  ،ؿ٤مهلَ ٛمقن طَم ٕمٚمَ ٤مٟمقا ٓ يَ يمَ  قهنؿ وإنْ حُ ِّم ًتٜمْ يَ  ،الُمٝمؿٝمؿ ويمَ يثِ قن حلدِ ٜمُ تح

 .(3)شلم اعم١مُمٜملم ووم٤ًمد يمٌػمسمَ  قع ذٍّ ومٞم١مدي إمم وىمُ 

ف قٟمَ ٚمقا ُم٤م يٌثُّ ٘مٌَ وٓ شمَ  ،ٕمقا هلؿًٛمَ شمَ  ٓ :أي ،ٝملٕمٜمك اًمٜمَّ ذا ظمؼم ذم ُمَ هَ  أنَّ  :واعم٘مّمقد

 .ِص اعم١مُمٜملم ًمٞمقىمٕمقا اًمٗمتٜم٦م سمٞمٜمٙمؿقمقة وظُمٚمَّ يـ واًمدَّ ٤مت طمقل اًمدِّ ٌٝمَ ٙمقك وؿُم ُمـ ؿُم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش: ٟمٔمؿ اًمدرر»(، واًمٌ٘م٤مقمل ذم 2/475) (، واسمـ يمثػم:1/466ش: )اًمقضمٞمز»اظمت٤مره اًمقاطمدي ذم ( 1)

(، اًم٘مقل اًمث٤مين: أن اعمراد سم٘مقًمف 3/244(، واًمًٕمدي: )2/418) (، واًمِمقيم٤مين:3/329)

 (، واًم٘مرـمٌل:6/384ًمٞمٝمؿ سمٛمث٤مسم٦م اجلقاؾمٞمس، واظمت٤مره اًمٓمؼمي: )ٟم٘مؾ إظم٤ٌمر إ { }

ع( أن يّمٗمقا سمف ُمـ 8/157) ، وهمػممه٤م، وطمجتٝمؿ أن إهمٚم٥م ُمـ يمالم اًمٕمرب ذم ىمقهلؿ )ؾمامَّ

يًٛمع اًمٙمالم ًمٖمػمه، واًم٘مقل إول اًمذي اظمت٤مره ؿمٞمخ اإِلؾْمالم هق اًمراضمح، ًمدًٓم٦م اًمًٞم٤مق قمٚمٞمف، 

 }٘ملم وومْمح أطمقاهلؿ وظم٤ٌمي٤مهؿ، ومٚماّم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: وم٢من ؾمٞم٤مق أي٤مت يمٚمف ذم اعمٜم٤موم

 اًمًاّمقملم ًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ، وي١ميد هذا اعمٕمٜمك أن اعمٜم٤موم٘ملم ًمٞمًقا  { 
ِ
دّل قمغم أن َه١ُمٓء

سمح٤مضم٦م إمم ُمـ يًٛمع هلؿ، ومٝمؿ ُمٜمدؾمقن ذم اًمّمػ اعمًٚمؿ يًٛمٕمقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ ُم٤م جيري. يٜمٔمر 

(، وىمد أيمد ذًمؽ 519ـ  517ٛمد اعمًٜمد: )صـ ، عمحشاظمتٞم٤مرات اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمرضمٞمح٤مشمف ذم اًمتٗمًػم»

قمقن ٕضمٚمٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م اجل٤مؾمقس أي:  ـّ أن اعمٕمٜمك: ؾمامَّ ؿمٞمخ اإِلؾْمالم سم٘مقًمف: وسمٕمض اًمٜم٤مس ئم

يًٛمٕمقن ُم٤م ي٘مقل ويٜم٘مٚمقٟمف إًمٞمٝمؿ طمتك ىمٞمؾ ًمٌٕمْمٝمؿ: أيـ ذم اًم٘مرآن )احلٞمٓم٤من هل٤م آذان(؟ ىم٤مل ذم 

أي: [ 41]اعم٤مئدة:  {ٱ ٻ}ويمذًمؽ ىمقًمف:  {  }ىمقًمف: 

ًمٞمٙمذسمقا: اًمالم ٓم اًمتٕمدي٦م ٓ ٓم اًمتٌٕمٞم٦م وًمٞمس هذا ُمٕمٜمك أيتلم وإّٟمام اعمٕمٜمك: ومٞمٙمؿ ُمـ يًٛمع 

      (. 28/194ش: )َمٛمقع اًمٗمت٤موى»هلؿ: أي يًتجٞم٥م هلؿ ويتٌٕمٝمؿ. 

 (.25/129ش: )َمٛمقع اًمٗمت٤موى»( 2)

 (.2/475ش: )شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ»( 3)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 ؟ير ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمحذِ ٛمقه ُمـ اًمتَّ ٚمِ ٤م قمَ ع ُمَ ًمؽ قمغم اعم١مُمٜملم ُمَ قز ذَ جَيُ  يمٞمَػ  :وم٢من ىمٞمؾ

ـَ قضمِ راسم٦م شمُ ٘مَ أو ًمِ  ،ؾْمالمؿ سم٤مإلِ هِ داصم٦م قمٝمدِ ٤م حِلَ ؾ إُمَّ ُّم ًمؽ ىمد َُي ذَ  أنَّ  :وم٤مجلقاب  ٥م طمً

د ٤م ىمَ ِمَّ  ،٘مكالح واًمتُّ ٔم٤مهر سم٤مًمّمَّ واًمتَّ  ٛمقيفِ واًمتَّ اع ٜم٤موم٘ملم ذم اخلدَ ـ اعمُ ٓ ؾمٞمام ُمع شمٗمٜمُّ  ،ِـّ اًمٔمَّ 

د ُيٚمٗمقن ىمَ  -٘مقنٜم٤مومِ اعمُ  :أي–ًمؽ أهنؿ ـ ذَ وُمِ  ،(1)١مُمٜملم اًمٓمٞمٌلمٕمض اعمُ يٜمٓمكم قمغم سمَ 

ٺ ٿ } :ام أظمؼم اهلل قمٜمٝمؿ سم٘مقًمفيمَ  ،ادوا إٓ اخلػمٔم٦م قمغم أهنؿ ُم٤م أرَ ٚمَّ اعمٖمَ  إيامنَ 

 .(2)!ٚمٌٞمسذا اًمتَّ قمٔمؿ ُمـ هَ أَ  زيٞمٍػ وم٠مي شمَ  ،[117 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٿ ٿ ٿ

وه٤مهل  :ـ اعمٜم٤موم٘ملمراض قمَ سم٤مإلقمْ  ۴ ٕم٤ممم رؾمقًمفشمَ  اهلُل وًم٘مد أُمرَ 

 :اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم ُمقوقع اإلقمراض قمـ اعمٜم٤موم٘ملم
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ} :ٜم٤م ؾمٌح٤مٟمفسمُّ رَ  ي٘مقُل  .1

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 .[63-61 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ڻ ں ں ڱ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ } :۵ وي٘مقُل  .2

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ 

ؾمقرة ] {ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ

       .[81 :اًمٜم٤ًمء

             } :ؿم٠مٟمف ضمؾَّ  وي٘مقُل  .3

 مئ حئ جئۋ ٴۇ ۈ ۈۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/119: )شاًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب»اٟمٔمر ( 1)

 (.174ـ  172ش: )اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم»يٜمٔمر ( 2)
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       .[141 :ء٤مًٜمًما ةرقؾم] {مب خب حب جب يئ ىئ

      } :رهيمْ اهلل شمٕم٤ممم ذِ  وىم٤مَل  .4

         ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڃ ڃچ چ چچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 .[95-93 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڎ

ٚمس ُمـ شمٌقك وضَم  طاهلل  رؾمقل مَ دِ ٤م ىمَ عمَّ » :ىم٤مل ڤ٤مًمؽ ُمَ  ـِ سمْ  ـ يمٕم٥مقمَ  .5

ويم٤مٟمقا  ،ٗمقن ًمفٚمِ وَُيْ  ،٘مقا يٕمتذرون إًمٞمفِ ٗمِ ٓمَ قن ومَ ٤مء اعمخٚمٗمضَم  ،ومٚمام ومٕمؾ ذًمَؽ  ،٤مسٚمٜمَّ ًمِ 

 ،ؿٗمر هلَ ٖمْ تَ تٝمؿ وسم٤ميٕمٝمؿ واؾْم ٞمَ الٟمِ قمَ  طاهلل  ؾ ُمٜمٝمؿ رؾمقلٌِ وم٘مَ  ،ٟملم رضماًل اَم سمْمٕم٦م وصمَ 

٤م أٟمٕمؿ اهلل ُمَ  واهللِ  :ڤ وم٘م٤مل يمٕم٥م ،ديثلوصدىمتف طَم  ،هؿ إمم اهللائرَ َه  وويمَؾ 

 طاهلل  قلؾُم دق رَ ذم ٟمٗمز ُمـ ِص  ؿُ أقمٔمَ  ؾْمالمداين ًمإلِ هَ  ـ ٟمٕمٛم٦م ىمط سمٕمد أنْ ُمِ  قمكمَّ 

سمقا طملم أٟمزل ٤مل ًمٚمذيـ يمذَ إن اهلل ىمَ  ،ام هٚمؽ اًمذيـ يمذسمقاؽ يمَ ٠مهٚمَ ذسمتف ومَ قن يمَ أن ٓ أيمُ 

طمداًمقَ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ } :طمل ذ ُم٤م ىم٤ملٕ 

چ چچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

       .(1)[96-95 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڳ ڳ

لم سم٤مًمّمٗمح واًمٕمٗمق ٘مِ ٗمنيـ إمم شمٗمًػم اإلقمراض قمـ اعمٜم٤مومِ اعمُ  ٕمُض ٥م سمَ ذهَ  .1

 .قمٜمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2769(، وُمًٚمؿ: رىمؿ )4418رىمؿ ) رواه اًمٌخ٤مري:( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ًِ يمام ذه٥م آظمرون إمم شمَ  .2 أو ؾم٤مئر احلدود  ٚمدِ ٝمؿ سم٤مًم٘متؾ أو اجلَ ٌتِ ٕم٤مىمَ ػمه سمٕمدم ُمُ ٗم

 .وٟمحقه٤م

رهؿ سمؽمك اًمٙمالم جْ ٤مـمٕمتٝمؿ وهَ ٘مَ ٤مهلؿ وُمُ اض قمٜمٝمؿ سم٢ممْهَ رَ اإلقمْ  :وىم٤مل ومريؼ .3

 ُمٕمٝمؿ واًمًالم قمٚمٞمٝمؿ

ٕهن٤م ٓ شمٜمٗمع ومٞمٝمؿ وٓ  ،٤مشمٌتٝمؿٕمَ الطمٝمؿ وُمُ ّْم تِ رك اؾْم هق شمَ  :وهٜم٤مك ىمقل راسمع .4

 .(1)شمّمٚمحٝمؿ

 ،ح ًمتٗمًػم اإلقمراض قمـ اعمٜم٤موم٘ملمّمٚمُ ذه إىمقال يمٚمٝم٤م شمَ هَ  أنَّ  -أقمٚمؿ واهلُل-و ٌدُ ويَ 

ٞم ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ } :هؿّمحٝمؿ وحتذيرِ ٤من وٟمَ سمٕمد اًم

 .[74 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ٌػم إصمر ٤م يمَ ٦م هلَ ٞمَّ ؾْمالُم٦م اإلِ ٤م إُمَّ ِِب  رُّ ٙم٤مٟمٞم٦م اًمتل متَ ٦م واعمَ ٞمَّ ُم٤مٟمِ ال اًمزَّ قَ إطْم  يمام أنَّ 

ٌَ ٚم٦م ذم اًمٕمواًمّمِّ  ؿ اجلرم ٔمَ  قمِ ٔمر إمَم سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٜمَّ  :٤م ذيمر دون سمٕمضُمَ  ٕمضِ ٛمؾ سم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش:شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»و (،6/449، 179، 5/156ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: ( 1)

 (،16/164، 195، 159، 11/158ش: )شمٗمًػم اًمرازي»و (،8/231، 291، 5/265)

 (،5/93، 317، 3/293ش: )شمٗمًػم أب طمٞم٤من»و (،2/317، 539، 1/527ش: )اًمٙمِم٤مف»و

، 1/532ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»و (،4/85) ش:شمٗمًػم اًمٌٖمقي»و (،2/122ش: )زاد اعمًػم»و

 ش:شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي»و (،4/94، 217، 2/196ش: )شمٗمًػم أب اًمًٕمقد»و (،2/397، 541

شمٗمًػم »و ،ش2/397ش: )شمٗمًػم اخل٤مزن»و (،2/518) ش:شمٗمًػم اًمقاطمدي»و (،1/488)

، 1/483ش: )ومتح اًم٘مدير»و (،11/3، 5/92ش: )روح اعمٕم٤مين»و (،2/69) ش:اًمًٛمرىمٜمدي

روح »و (،4/181ش: )ومتح اًمٌٞم٤من»و (،297، 8/296) ش:شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل»و (،2/395، 491

 (،278، 2/277ش: )شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ»و (،11/4ش: )شمٗمًػم اعمٜم٤مر»و (،3/488ش: )اًمٌٞم٤من

اًمتحرير »و (،3/1696، 721، 2/695ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن»و (،11/5) ش:شمٗمًػم اعمراهمل»و

اًمتٞمًػم ذم أطم٤مدي٨م »و (11، 11/11ش: )اًمتٗمًػم اعمٜمػم»و (،118، 5/136ش: )واًمتٜمقير

 (.3/13ش: )اًمتٗمًػم
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 .اعُمْرشَمَٙم٥ْم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ صٖمره

 :٘ملم يمثػمة ُمٜمٝم٤مٜم٤مومِ أؾم٤ٌمب اإلقمراض قمـ اعمُ -
 .(1)٤مِبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة٘مَ ٕم٤ممم ؾمٞمتقمم قمِ شمَ  أن اهللَ .1

يض آطمؽماز ٘متَ ومٝمذا يَ  ،ِّتؿ٤مدا٘مَ تِ ٤مرهؿ ووالل اقمْ ٙمَ ضمس أومْ ٝمؿ ورِ تِ قيَّ ٨ٌم ـمَ وُمٜمٝم٤م ظُم  .2

٤مل ىمَ  ،(2)٘مٌٚمقن اًمتٓمٝمػمٓ يَ  ٤مؿ هم٤مًمًٌ وهُ  ،هلؿ واعمٞمؾ إمم ـم٤ٌمئٕمٝمؿاَم ر سم٠مقمْ ٠مصمُّ ُمـ اًمتَّ  ٤مؿ ظمقومً ٝمُ ُمٜمْ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چچ ڇ } :ؾمٌح٤مٟمف

 .[95 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

د يِمٖمٚمف قمقة اًمتل ىمَ ٤مء اًمدَّ ٤مدات اًمٙمثػمة وأقمٌَ قف اًمٕمٌَ ٖمؾ سمّمٜمُ تَ اعم١مُمـ ُمِْم  ٤م أنَّ وُمٜمٝمَ  .3

ـ اعمٜم٤موم٘ملم ؾمقرة ] {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ} :۵ىم٤مل  :قمٜمٝم٤م قمدم اإلقمراض قم

٤مء قمرافؾمقرة ] {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ} وىم٤مل ،[81 :اًمٜم  .[199 :ٕا

ٌِّ ىمد يُ  ٤مٜمٝمؿ هم٤مًمًٌ قمَ  راضِ دم اإلقمْ قمَ  وُمٜمٝم٤م أنَّ  .4 داوة سمٕمد ٤مهرِّتؿ سم٤مًمٕمَ َُم  ٥ُم ً

ًَ  ،٤مئٝم٤مإظمٗمَ   .(3)ٙمر واًمٙمٞمد هلذا اًمديـ وأهٚمفواعمَ  ٥م قمٔمؿ اًمنمِّ ٌِّ أو ىمد ي

وىمد  ،ٝمؿٞمٔمُ ٤م يقهمر صدورهؿ ويٖمِ ؿ ِمَّ ِِب  آيمؽماِث  ٝمؿ وقمدمَ ٞمَِم وُمٜمٝم٤م أن ِّتٛمِ  .5

 .٤م ذم ردهؿ إمم دائرة اإليامن واًمت٘مقىيٙمقن ؾمًٌٌ 

 .(4)ٜم٤مومؼ وُمـ يتامدى ذم ذٟمٌف وٓ يرقمقي٦م هلجر اعمُ ُمَّ إُ  نميع هلذهِ وُمٜمٝم٤م اًمتَّ  .6

ـِ قب اإلقمْ ٚمُ ذم أؾْم  .7  ٜم٤مومِ اعمُ  راض قم
ِ
 ٧ْم ٦م يم٤مٟمَ ٞمٛمَ ٞم٤مؾم٦م طمٙمِ ٜمٝمؿ ؾِم قمَ  ٘ملم واإلهمْم٤مء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.297، 8/296) ش:شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل»و (،2/37ش: )اًمٙمِم٤مف»اٟمٔمر ( 1)

ش: اًمتٗمًػم اعمٜمػم»و (،4/94ش: )شمٗمًػم أب اًمًٕمقد»و (،1/488ش: )٤مويشمٗمًػم اًمٌٞمْم»اٟمٔمر ( 2)

(11/11 ،11.) 

 (.159، 11/158ش: )شمٗمًػم اًمرازي»و (،3/317ش: )شمٗمًػم أب طمٞم٤من»اٟمٔمر ( 3)

 (.3/488ش: )روح اًمٌٞم٤من»اٟمٔمر ( 4)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 ؿًٚمِ ٛمع اعمُ جتَ ه٤م قمغم اعمُ رِ ِّت٤م وأصمَ دَ ًمٗم٤مئِ  طؾمقل ٤م اًمرَّ ِِب  أُمرَ  ،(1)ٍمٌٕم٦م ذم ذًمؽ اًمٕمَ تَّ ُمُ 

 ـ اسمتٚمقا سمداغم ُمَ وقمَ 
ِ
 :ومٛمـ آصم٤مره٤م وومقائده٤م أهن٤م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم ...اًمٜمٗم٤مق ء

 .(2)ٜم٤موم٘ملم وشمٕمزيرهؿاعمُ  ي٥ُم شم٠مدِ  .1

طمل سم٤مإلقمراض قمـ دوا ٟمزول اًمقَ ٝمِ ١مُمٜملم اًمذيـ ؿَم ٕم٤مذ اعمُ دى ُمَ ومْمحٝمؿ ًمَ  .2

 .اعمٜم٤موم٘ملم وُمقاىمع اإلقمراض قمٜمٝمؿ

ٓ  ٚمقِب ذا إؾْم وضمٕمٚمٝمؿ ِِب  ،لم قمٜمٝمؿٕمرِو ـ ىمٌؾ اعمُ ٝمؿ ُمِ تُ اطمت٘م٤مرهؿ وإه٤مٟمَ  .3

ًٌ  :ٝمٝمؿٌَ ًتٓمٞمٕمقن قمرض ؿُم يَ  تٚمتٝمؿ ذم ٦م ىمَ وهل ظمٓمَّ  ،٤مأو راهمًٌ  ٤مطمٞم٨م ٓ جيدون ـم٤مًم

وذم اعم٘م٤مسمؾ وم٢من  (3)وظمجاًل  ٤مقارى وٕمٗمً وضمٕمٚم٧م سم٘م٤مي٤مهؿ شمتَ  ،اًمٜمٝم٤مي٦م وأوٕمٗمتٝمؿ

 .٦م ِبؿٜم٤مـمَ اعم١مُمٜملم ىمد شمٗمرهمقا ٕداء اًمقاضم٤ٌمت إظمرى اعمُ 

وقمـ قمٛمٚمف إمم شمقسم٦م  راض قمٜمفٜم٤موم٘ملم ىمد ىم٤مده اإلقمْ ُمـ اعمُ  ٤ميمام أن سمٕمًْم  .4

 .وظمٚمقص ُمـ اًمٜمٗم٤مق

ك أومراد ٤م مَح ِمَّ  :هؿٜم٤موم٘ملم وهجرهؿ وزضمرُ ده٤م ُم٘م٤مـمٕم٦م اعمُ قائِ وُمـ آصم٤مره٤م وومَ  .5

ومٝمؿ ُمٜمٌقذون ظم٤مرج اجلامقم٦م  ،٤مقمٝمؿٌَ ؿ أو اعمٞمؾ إمم ـمِ ر ِِب ٠مصمُّ إُم٦م وُج٤مقم٤مِّت٤م ُمـ اًمتَّ 

ٚم٧ٌم اًمنمقمٞم٦م اًمتل ضَم ٦م ٤من هق اعمّمٚمحَ قب يمَ ٦م وم٢من هذا إؾمٚمُ ٛمٚمَ وسم٤مجلُ  ،(4)ٞم٦مؾْمالُماإلِ 

 .٧م ُمٗم٤مؾمد ُمتٞم٘مٜم٦م يدريمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليامنٕمَ ودومَ  ،٦مِ ٤مًمح اعمتح٘م٘مَ ُمـ اعمَّم  اثػمً يمَ 

 ٌَؼ  ؾَم يماَم -ٗم٤مرىمتٝمؿ هؿ وُمُ رُ ٜم٤موم٘ملم ُم٘م٤مـمٕمتٝمؿ وهجْ يِمٛمؾ اإلقمراض قمـ اعمُ  .6

راض اعمتٌ٘مٞم٦م دي٨م دون وضمقه اإلقمْ ذه اًمٜم٘مٓم٦م سم٤محلَ ْمّمّم٧م هد ظَم وىمَ  -يمرهذِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/695ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن»اٟمٔمر ( 1)

 (.3/293ش: )شمٗمًػم أب طمٞم٤من»اٟمٔمر ( 2)

 (.2/721ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن» اٟمٔمر( 3)

 (.3/13ش: )اًمتٞمًػم ذم أطم٤مدي٨م اًمتٗمًػم»اٟمٔمر ذم ( 4)
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ده ُمـ إىم٤ٌمل يمثػم ُمـ جِ ٟمَ  ُم٤م ٤موظمّمقًص  ،٤مضم٦م إمم اًمٕمٛمؾ ِب٤محلَ ٞمس اًِ وعمَ  ،ٕمهٞمتٝم٤م

 .أهؾ اإليامن قمغم ُمٕمًٙمر اًمٜمٗم٤مق وأهٚمف

 :ودوٟمؽ سمٕمض أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم خم٤مًمٓم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ومٛمـ ذًمؽ
 .رض اًمٜمٗم٤مق ذم اًم٘مٚم٥مُمَ  شمقرُث  .1

 .نـ اإلياَم ووطمِم٦م ُمِ  .2

 .اِّتؿٜمٙمرَ ٜم٤موم٘ملم وُمُ ًمٚمٛمُ  ٤موإًمٗمً  .3

 .ـ ُي٘متدى سمف ومخٓمره ُمتٕمد وذه أقمٔمؿط هلؿ ِِمَّ خ٤مًم٤من اعمُ يمَ  إنْ  .4

٤م جيٚم٥م قمٚمٞمف ؾمقء فمـ ِمَّ  ،ؿٝمَ ـ اًمتُّ زول ذم ُمقاـمِ ٕمؾ ٟمُ سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن هذا اًمٗمِ  .5

 .اعم١مُمٜملم إهمٞم٤مر سمف

ىم٤مل  ،هؿ سم٤مًم٘مقل اًمٌٚمٞمغِ ٤مدُ ٝمؿ وإرؿَم ٔمُ ٞمٚمزم ُمـ اإلقمراض قمـ اعمٜم٤موم٘ملم وقمْ ٚمؿ ومَ وًمٚمٕمِ 

ؾمقرة ] {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ} :شمٕم٤ممم

٤مء  .[63 :اًمٜم

ٜم٤موم٘ملم ودؾم٤مئًٝمؿ أن اعمُ  قم٤مِّت٤م اًمذيـ يدريمقن ُمٙم٤مئدَ ٦م ودُ ُمَّ ٚمامء إُ غم قمُ ٥م قمَ وجيِ 

وا اًمٜم٤مس ِب٤م ٌٍَمِّ قم٤مِّتؿ ذم ٤مدَ ٜم٤موم٘ملم وخمَ اًمؼ اعمُ ظمقل ُمـ ٓ يدرك ُمزَ دُ  وٓ يّمحُّ  .ُي

ًٓ  ،ٜم٤مفمراتقارات ُمٕمٝمؿ أو ُمُ طمِ   :ٝمؿ وإذا سمف أطمد رضمٚملم٤م قمٚمٞم ُمـ أن يٙمقن طمرسمً ومٌد

٦م اًمذيـ ـ اًمٕم٤مُمَّ ا ُمِ ثػمً ومٞمْمؾ يمَ  ،٤مم سم٤مـمٚمٝمؿا أُمَ ٝمؿ ُمٜمٙمِنً جِ جَ ٤م سمحُ إُم٤م ُمٖمٚمقسمً  (1

 .ؾمٞمذهٌقن وراء ُمـ همٚم٥م سمحجتف واؾمتٕمغم سمرايتف

ف سم٥ًٌم شمٚمٌٞمًٝمؿ ئف وُمًٚمامشمِ ٤مدِ ٤مشمف ويتٜم٤مزل قمـ ُمٌَ ٜم٤مقمَ ـ ىمَ وإُم٤م يؽماضمع قمَ  (2

ًً  ،قمٚمٞمف هلؿ وحمذرا  ٤مُم٤م يم٤من واقمٔمً ٕمدَ ؿ سمإقمذار هلَ  ٤مومٞمّمٌح ُمداومٕم٤م قمٜمٝمؿ ُمٚمتٛم

 .ُمٜمٝمؿ
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 معهم
 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 .ورد ذم صمٜم٤مي٤م هذه اًم٘م٤مقمدة وٓ ؾمٞمام ذم آظمره٤م ُم٤م ُيٖمٜمل قمـ شمٙمرار ُم٤م يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م

١َٓ عصش٠ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ } :ايكاعذ٠ ايجا

 .[48 :إطمزابؾمقرة ] {چ چچ چ ڇ ڇ

٤مًمًٝمؿ وُمٜمتدي٤مِّتؿ سمؾ وقمـ ٤مًمٓم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ذم ََم ـ َم٤مًم٦ًم وخُم قمَ ١مُمٜمقن إذا هُنل اعمُ 

يمٞمػ ُيٓم٤مقمقن وهؿ  ،أومم ٤مِب ومٞمف قمدم ـم٤مقمتٝمؿ ُمـ سمَ  ؽَّ ؿَم   ٓهلؿ ومٛمامَّ  ،اإلصٖم٤مء

 .!؟أهؾ همدر وظمتؾ ويمذب وإرضم٤مف

هؿ ارَ ذيٕمقن أَه سمؾ يُ  ،ٝمزاء سم٤معم١مُمٜملمتِ ؿ اًمًخري٦م وآؾْم هُن يدَ يمٞمػ يٓم٤مقمقن ودَ 

 .!؟رون سم٤معمٜمٙمر ويٜمٝمقن قمـ اعمٕمروفقن أقمداءهؿ وي٠مُمُ اًمُ ويقَ اِّتؿ ويتٓمٚمٌقن قمقرَ 

وومقق ذًمؽ أقمروقا قمـ ذقمف  ،ؿِبِّ ٝمؿ سمرَ ٜمَّ ٤مؤوا فمَ يمٞمػ ُيٓم٤مقمقن وهؿ ُمـ أؾَم 

ڇ ڇ } :!؟وا ُمـ ُمقاـمـ اجلٝم٤مد٤مضمروا سمٕم٘مٞمدِّتؿ وومرُّ واؾمتٙمؼموا قمـ ىمٌقل احلؼ وشمَ 

 .[142 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

أي أو  رَ ذِم  سمفِ  هؾ ُيٕمتدُّ  ،دراشمف وومجراشمفٚمؽ همَ وشمِ  ،فحِ ٤مزيف وىم٤ٌمئِ خَم  ٕمُض ُمـ هذه سمَ 

ق اهلل إذ دَ وَص  :ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم ُمِمقرة أو يًت٠مُمـ قمغم ُمّمٚمح٦م ُمـ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم

 :٤مٟمفوم٘م٤مل ؾمٌح ،ؿـ ـم٤مقمتٝمِ قمَ  -ف ُمـ ورائفتِ ق هنل ُٕمَّ وهُ - اُمٙمررً  طف ٜمٌٞمِّ ٤مء هنٞمف ًمِ ضَم 
 {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

طمزابؾمقرة ]  {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ} ،[1 :ٕا
 .ة ضرهؿ٤م ذاك إٓ ًمٕمٔمؿ ظمٓمرهؿ وؿمدَّ وُمَ  ،[48 :إطمزابؾمقرة ]

 ومٞمف ضر قمغم اَم إٓ سمِ  -٥م٤مًمِ ذم اًمٖمَ -ؿ ٓ ي٠مُمرون ٢مهنَّ ومَ  ،م ـم٤مقمتٝمؿ ومقاوٌح دَ وم٠مُم٤م قمَ 

 :وأُم٤م شمرك أذاهؿ ومٞمحتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم يمام ذيمر اعمٗمنون ،واعمًٚمٛملم ؾْمالماإلِ 
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 .ؾ ُم٤م يّمدر ُمٜمٝمؿ ُمـ قمداوةغم أذاهؿ وحتٛمُّ قمَ  اًمّمؼمُ  :أطمدمه٤م

ق يم٤مومٞمف ٝمُ ومَ  هؿ إمم اهللِرَ ؾ أُمْ ٙمِ وأن يَ  ،ٜمٝمؿُمِ  رِ ى اًمّم٤مدِ ذَ غم إَ شمرك َم٤مزاِّتؿ قمَ  :اًمث٤مين

وم٢من هذا إُمر ضم٤مء  ،ٚمٞمف اًمًٞم٤مققمَ  ق اًمذي يدلُّ ق إفمٝمر وهُ ٤مين هُ وهذا اًمثَّ  ،ؾمٌح٤مٟمف

 ِ ؾ اًمٜمذارةسمٕمد اإلؿم٤مرة سم٠مٟمف ُمٌٕمقث سم٤مًٌم ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ } :ِم٤مرة ىٌم

طمزابؾمقرة ] {ٺ ٺ  {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ} ،[45 :ٕا
 :ؿ أي٦م سم٘مقًمفتَ صمؿ ظَم  ،٤موزجَ واًمتَّ  وهذا ي٘متيض اًمّمٗمَح  ،[47 :إطمزابؾمقرة ]

طمزابؾمقرة ] {ڃ چ چچ چ ڇ ڇ} َ  ،[48 :ا ِ  ٤مؾم٥ٌم وهق ُمٜم ؽمك أذى ًم

 
ِ
ٞمٚمف إذا يم٤من اهلل ويمِ  ٤مٞمئً وه ؿَم  ؾمٌٞمؾ اعم٘م٤مسمٚم٦م ومٚمـ ييُّ غَم وإن شمرك أذاهؿ قمَ  فُ وم٢مٟمَّ  ،َه١ُمٓء

طم٥ًم ُم٤م ي٘متْمٞمف  َؽ وم٢من ذًمِ  ،ٌؼ ُمـ إُمر سم٤مإلهمالظ قمٚمٞمٝمؿذا ٓ يٜم٤مذم ُم٤م ؾَم وهَ  ،ويم٤مومٞمف

رك ٤م شمَ أُمَّ  ،رك أذاهؿ هق إصؾ واًمٖم٤مًم٥م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿك شمَ ًمٙمـ يٌ٘مَ  ،٤م٤مل أطمٞم٤مٟمً احلَ 

 .٤م قمغم وضمف اعم٘م٤مسمٚم٦م٤م اسمتداًء وإُمَّ إُمَّ  ،ٕم٤مىمٌٝمؿٓ يُ  سم٠منْ  :إذى ومج٤مء ذم ُمٕمٜم٤مه
وم٠مُمره  ،٤مكٝمؿ إيَّ تِ ٤مزاة قمغم إذايَ ١مذُيؿ َُمَ دع أن شمُ  :أي» :$ىم٤مل اًم٘مرـمٌل 

 .(2)وهٙمذا ىم٤مل همػمه ،(1)ش...ك ُمٕم٤مىمٌتٝمؿؽَم شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمِ 
 ،ٕمٜمك ؾمٌٞمؾ شم٘مري٥م اعمَ غَم وهق قمَ  ،٤مإلقمراضى سمِ إذَ  شمركَ  (3)$ َم٤مهد وومنَّ 

 .-واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ-ُمـ شمرك إذى يمام هق فم٤مهر  راض أقمؿُّ اإلقمْ  وإٓ وم٢منَّ 

 ٜمًقٌخ ذا ُمَ ؾ هَ وهَ  ؟٤مرًمٙمٗمَّ ام ا٘مت٤مهلؿ ٓ ؾمٞمَّ سمِ  ٠مُمقرٌ اهؿ وهق ُمَ يدع أذَ  ومٙمٞمَػ  :وم٢من ىمٞمؾ

ًَّ سمِ  ـ قمَ  عَ سم٠من يؽمومَّ  َؽ وذًمِ  ،ٛمقم ًمفٓ قمُ  اض ظم٤مصٌّ رَ ا إقمْ أن هذَ  :وم٤مجلقاب ؟ٞمػآي٦م اًم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.14/179ش: )اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن»( 1)

، شزاد اعمًػم»و (،1/869) ، ًمٚمقاطمدي:شاًمقضمٞمز»و (،1/361) ش:ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ًمٚمٌٖمقي»يٜمٔمر ( 2)

 (.6/411) ٓسمـ اجلقزي:

 (.5/359، ًمٚمٜمح٤مس: )شُمٕم٤مين اًم٘مرآن»و (،11/317ش: )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من»يٜمٔمر ( 3)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ًِّ ُمـ ُمِ  ،ر ُمٜمٝمؿ ذم ؿم٠مٟمفّمدُ ُم١ماظمذِّتؿ قمغم ُم٤م يَ  ٤م ٓ حق ذًمؽ ِمَّ ت٤مئؿ وٟمَ ٤ٌمب واًمِمَّ ثؾ اًم

 .(2)(1)سمٜم٤مؾمخ٦م ًمف ومٚمٞم٧ًم آي٤مت اًم٘مت٤مل ،ٞم٦مؾْمالُمضر ومٞمف قمغم اًمدوًم٦م اإلِ 

ذاِبؿ غم اعمٜم٤موم٘ملم قمَ ويزاد قمَ  ،هؿرَ ١مُمٜملم أضْم ٞمٙمٛمؾ ًمٚمٛمُ ؽمك أذاهؿ ًمِ سمِ  رَ صمؿ إن إُمْ 

 .وأٟمٙمك ذم أظمرة وم٤مًمٕم٘مقسم٦م هٜم٤مك أؿمدُّ 

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

٤مًمًتٝمؿ ٙمٞمؿ قمـ َُم احلَ  ٤مٟم٤م اًمِم٤مرعُ وًمئـ هَنَ  ،ِمقرِّتؿُمَ  ٜم٤موم٘ملم وىمٌقلِ اعمُ  قمدم ـم٤مقم٦مِ  .1

 .مم اًمٜمٝمل قمـ ـم٤مقمتٝمؿ وآٟمّمٞم٤مع هلؿأوْ  ومٛمـ سم٤مِب  ،سمؾ واإلصٖم٤مء إًمٞمٝمؿ

ّل وإذا يم٤من  .2 ـ سم٤مب أومم ٛمِ ومَ  ،ُمـ ُيقطمك إًمٞمف قَ ٤مقمتٝمؿ وهُ ـ ـمَ ىمد هُنل قمَ  ط اًمٜمٌَّ

 .أُمتف ُمـ سمٕمده

 يَّ ٤مزاِّتؿ قمغم أذِ اإلقمراض قمـ َُمَ  -3
ال قَ تٚمػ سم٤مظمتالف إطْم ٝمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم خَي تِ

ذىواًمٔمروف واًمٜمَّ  سم٢مـمالق اإلقمراض  ومٚمٞمَس  ،ُمٜمفف وُمـ صدر سمِ  وُمـ حلَؼ  ،ٔمر ذم ٟمقع ٕا

 .طمٙمٛمٝم٤م ت سم٢مـمالق هل إومْمؾ وًمٙمـ ًمٙمؾ طم٤ملٍ إؾمٚمؿ وٓ اعمج٤مزا هقَ 

 ايشد ع٢ً شبٗاتِٗ ٚتهزٜب َكٛالتِٗ :ايكاعذ٠ ايتاطع١ عصش٠. 

وهذا ُم٤م يٚمزم قمٚمامء  ،رآن ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع اعمٜم٤موم٘ملماًم٘مُ  ٤مرزة ُمـ ؾمامِت ٦م سمَ ٛمَ هذه اًم٘م٤مقمدة ؾِم 

ُم٦م اًمراؾمخلم دِمَ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ } :ٗم٦م اًمتل ىم٤مل اهلل قمٜمٝم٤م٤مئِ اًمٓمَّ  ٤مه هذها

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ } ،[11 :اًم٘مرةؾمقرة ] {ڳ ڳ ڱ ڱ

﮷﮸  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ٘مرةؾمقرة ] {ھ ے ے ۓۓ   .[13 :اًٌم

ًَّ  هَلُ وُمع وصػ اهلل شمٕم٤ممَم  ؿ قم٤مءاِِّت هؿ وٓ ادِّ ك أومٙم٤مرَ مل يؽْمُ  ۵أٟمف  إٓ ،ٗمفِ ؿ سم٤مًم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21/285ش: )اًمتحرير واًمتٜمقير»يٜمٔمر ( 1)

 (.165ـ  164ش: )اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦م»( 2)
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٤مـمٚم٦م چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ } :(1)ره٤م وومٜمده٤م وأسمٓمٚمٝم٤ميمَ سمؾ ذَ  ،اًم

       .[81 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] { ڌڎ ڎ ڈ ڈ
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چچ ڇ ڇڇ }

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژڑ 

       .[96-95 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {گ گ گ ڳ  ڑ ک ک ک ک گ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ }

ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ؾمقرة ] {ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 .[12-11 :اًمٗمتح

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ } :قًمف شمٕم٤مممىمَ  ًمَؽ ـ ذَ وُمِ 

 ې  } ،[142 :رةاًم٘مؾمقرة ] {ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 حب جب يئ ىئمئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ

 :فٟم٤محٌؾم ل٤م٘مَ وم ،ئـم٤مخلَ ا ؿٝمومانْم تِ ؾما غمقم هللا فٌَّ ٟمَ  اميم ،[15 :حتٗمًما ةرقؾم] {ىب مب خب

       .[139 :ء٤مًٜمًما ةرقؾم] {  ﯁ ﯀ ﮿ ﮽﮾ }
ًَ ٝم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمَ ٕمُ قاِو أُم٤م شمٙمذي٥م ُم٘مقِّٓتؿ ومٛمَ  ومٛمـ  ا٧م سم٤مًم٘مٚمٞمٚم٦م قمددً ٞم

 :ذًمؽ
 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  } :ىم٤مل شمٕم٤ممم .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راضمع: اعمٕمقىمقن ًمٚمدقمقة اإِلؾْمالُمٞم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة وُمقىمػ اإِلؾْمالم ُمٜمٝمؿ، ًمًٛمػمة حمٛمد قمٛمر ( 1)

 هـ.1415ـ  1414تقراه ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى (، رؾم٤مًم٦م ديم341ـ  328ُججقم: )ص 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
       .[1 :نق٘موم٤مٜمعما ةرقؾم] {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

﮴  } :ٌح٤مٟمفوىم٤مل ؾم .2 ﮳  ﮲  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .[77 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ } :وىم٤مل قمزوضمؾ .3

 .[14 :اعمج٤مدًم٦مؾمقرة ] {گ گ ڳ ڳ ڳ

ٿ ٹ ٹٹ  ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ} :وىم٤مل شمٕم٤ممم .4

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 

 .[167 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ

 ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  } :وىم٤مل شمٕم٤ممم .5

       .[168 :نارٛمقم لآ ةرقؾم] {گ ک ک ک ک
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ } :وىم٤مل شمٕم٤ممم .6

 .[74 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ } :وىم٤مل شمٕم٤ممم. 7

 .[47 :اًمٜمقرؾمقرة ] {ڳڳ ڱ ڱ ڱ

  ﯀﯁ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶} :وىم٤مل شمٕم٤ممم .8

 ۆئ               

       .[14-13 :إطمزابؾمقرة ] {ۈئ ۈئ

ٔمؿ ذم شمٙمذي٥م ٜمتَ د أن قم٘مده٤م يَ جَيِ  ،ِّٓٓت٤مسمر دِ قع هذه أي٤مت ويتدَّ جٛمُ ؾ عمِ ت٠مُمِّ إن اعمُ 

أو  ،ضم٤مف سم٤معم١مُمٜملمرْ أو إِ  ،أو شمزيٞمػ طم٘م٤مئؼ ،٦مٚمَ غم ؿمٌٝم٦م أو دقمقى سم٤مـمِ قمَ  دِّ ٘ملم واًمرَّ ٜم٤موماعمُ 

 .اًمخ ...شمدًمٞمًٝمؿ وشمزيٞمٗمٝمؿ ٤معُ ٤مض سمف َص وومَ  ،ٟمحق ذًمؽ ِم٤م ـمٗمح سمف يمٞمؾ أيم٤مذيٌٝمؿ

ُمرة سم٤محلقار  ،ائرهؿْمح َه ٤ٌمي٤مهؿ وومَ ظَم  ِمِػ قب اًم٘مرآن ذم يمَ ٚمُ ؾ أؾْم ٠مُمَّ شمَ  ؿَّ صمُ 
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 .ة سمِمٝم٤مدة اهلل إهنؿ ًمٙم٤مذسمقن وهٙمذارَّ ّ وُمَ  ،واًمققمٞمدة سم٤مًمتٝمديد رَّ وُمَ  ،اهل٤مديء

ًْ ْمحِ ذم ومَ  رآنَ وُمـ شم٠مُمؾ اًم٘مُ  ٩م اًمذي يٚمزم ٝمَ قمرف اعمٜمْ  ،د اًميارجِ ف عمخٓمط ُم

ٱ ٻ ٻ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،اًمتٕم٤مُمؾ سمف ُمع ُمثؾ هذا اًمٓم٤مسمقر اخل٤مُمس

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 

 .[118-117 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڌ ڌ ڎ

 :سمٜم٤مئف وم٤مًمٖم٤مي٦م ُمـ
 .ٜملم١مُمِ ة ًمٚمٛمُ اعمْم٤مرَّ  .1

 .أزرهؿ ق وؿمدَّ ف شم٘مقي٦م أهؾ اًمٜمٗم٤مادوا سمٌٜم٤مئِ ؿ أرَ ٤مهلل ٕهنَّ ٗمر سمِ اًمٙمُ  .2

 .لم اعم١مُمٜملمسمَ  ٗمريُؼ اًمتَّ  .3

 .(1)طٓمط وشمؼمم ومٞمف إطم٤مسمٞمؾ عمح٤مرسم٦م اهلل ورؾمقًمف ومٞمف اخلُ  شُمٕمدُّ  ايمرً ووَ  اُمرصدً  .4

َ ؾَم قمؼم وَ  ٧م ومٞمفِ ٗمل زُمـ ؿم٤مقمَ ٤م ًمَ ٜمَ وإٟمَّ  دوات رات واًمٜمَّ ٤مئؾ اإلقمالم واعم١ممَت

 .ت٤م طمِمقه اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقاواي٤مت وهمػمه٤م ِمَّ ٗم٤مت واًمرِّ ١مًمَّ واعمُ 

طمتك فمٝمر  ،ٗمقس يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس٦م ذم ٟمُ ٞمَّ قمِ قم٧م حمٙمامت ْذ قمزَ ٦م زَ ٙمريَّ ٤م طمرب ومِ إهنَّ 

 ًُّ ر ًخَ ويَ  ،طي٦م سم٤مهلل وآؾمتٝمزاء سمرؾمقًمف خرِ سملم فمٝمراين اعمًٚمٛملم ُمـ يًتٕمٚمـ سم٤مًم

سمؾ  ،ج٤مب اعمًٚمامتوطمِ  ،ؿ سمٛمٔمٝمر اعمتديٜملمٝمٙمُّ ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمتَّ  ،يـسمٌٕمض ذائع اًمدِّ 

 َ  ًمؽ وضم٥م اًمٜمٝمقُض ُمـ أضمؾ ذَ  ،ات اإلهلٞم٦مٓم٤موًمقا قمغم اًمذَّ تَ ومَ ٤مدى سمٕمْمٝمؿ ذم اًمٖمل مَت

 .قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إصم٤ٌمت قاضم٥م اًمردِّ سمِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ًمٚمّمالب.2/556ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداث»يٜمٔمر ( 1)
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 معهم

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

ِمػ أيم٤مذيٌٝمؿ سمِمتك غم ؿمٌف اًم٘مقم ويمَ قمَ  دِّ ريؿ ذم اًمرَّ رآن اًمٙمَ ٜمٝم٩م اًم٘مُ ُمَ  اشم٤ٌمعُ  -1

 .اًمقؾم٤مئؾ وقمغم ُجٞمع إصٕمدة

يٗمٝمؿ إٓ أهؾ زَ  ِػ ٤مذيٌٝمؿ ويمِْم أيمَ  ِّتؿ وسمٞم٤منِ ٤مفمرٜمَ ٘م٤مرقمتٝمؿ وُمُ ى عمُِ دَّ أٓ يتَّم  -2

 .اًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمة واًمٜمٔمر اًمث٤مىم٥م

 .اطتجُاس املٛاقف ٚاملٓاطبات يفطح املٓافكني :ايكاعذ٠ ايعصشٕٚ

ؽ تِ ػ ظم٤ٌمي٤مهؿ وَُي ٙمِِم ٜم٤موم٘ملم أن يَ ٚمف ُمع اعمُ ٕم٤مُمُ رآن اًمٙمريؿ ذم شمَ ة اًم٘مُ ٤مدَ قمَ  ضمرْت 

٤مت ُمَ طم٤مل إزَ  ٤مقًص وظمُّم  ،هؿ٤مِّتؿ وُيٌلِْمُ قمـ ُم٘م٤مصدٓمَ أؾمت٤مرهؿ ويٗمْمح خمٓمَّ 

 ،ؿدورهِ وىمع أًمٞمؿ ذم ُص ٙم٤ميتف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وَ ًمف ٟمِ  ؽٍّ وهذا سمال ؿَم  ،واعمٜم٤مؾم٤ٌمت

رٌي أن ُُيتذى وضمدير أن طَم  ق يمذًمؽ هدي ٟمٌقيٌّ ٝمُ ذا ُمٜمٝم٩م ىمرآين ومَ وًمئـ يم٤من هَ 

 :وؾمٞمتؿ قمرض ٟمامذج ُمـ ذًمؽ ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ احلٍم وإٟمام يمِمقاهد قمغم ذًمؽ ،ي٘متٗمك
 .ومٗمْمحٝمؿ اهلل طاهلل  رؾمقل ؿ ظمالِف هِ ٛم٘مٕمدِ ٝمؿ سمِ ومرطُم  .1

ًٓ رضَم  أنَّ » :دري قمـ أب ؾمٕمٞمد اخلُ   طاهلل  قلؾُم رج رَ ٤من إذا ظَم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يمَ  ٤م

ا ىمدم ذَ وإِ  ،طاهلل  قلهؿ ظمالف رؾُم دِ رطمقا سمٛم٘مٕمَ وومَ  ،ٗمقا قمٜمفُ زو َّتٚمَّ إمم اًمٖمَ 

ٹ ٹ } :ومٜمزًم٧م ،ٗمٕمٚمقا يقا أن ُُيٛمدوا سمام ملَ ٌُّ وأطَم  روا إًمٞمفِ ذَ اقمتَ  طاهلل  رؾمقُل 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 

 اعمٜم٤موم٘ملم ذِم  ًم٧ْم ٟمزَ » :طمٞم٤من ىم٤مل أسمق ،(1)ش[188 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {چ چ چ

ٌقل ومُٞمٔمٝمر اًم٘مَ  ،روا ًمفذَ ٤مء اؾمتٕمْ ٢مذا ضَم ومَ  ،زوذم اًمٖمَ  طاهلل  ـ رؾمقلٗمقن قمَ ٤مٟمقا يتخٚمَّ يمَ 

 .(2)شومٗمْمحٝمؿ اهلل ِبذه أي٦م ،ؿيًتٖمٗمر هلُ و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.17/123(، وُمًٚمؿ: )8/233) ش:صحٞمح اًمٌخ٤مري»( 1)

 (.3/143ش: )اًمٌحر اعمحٞمط»يٜمٔمر ( 2)
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ٚمؽ اًمٜمٗم٤مق إٓ ًْ ومٚمؿ يًٚمٙمقا ُمَ  ،ًتٖمربٛمُ ـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق سمِ ٌع ُمِ ذا اًمٓمَّ وًمٞمس هَ 

قا يمُ ٝم٤مد وأٓ يِم٤مرِ اجلِ  يوا ُمٞمدانَ َُيْ   أٓومٛمـ سم٤مب أومَم  ،ؾتْ ٛم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ ُمـ اًم٘مَ ّْم قمِ 

٥م إقمذار وٟم٩ًم ٚمُّ ٤م شمراهؿ ُيٌدقمقن ذم شمٓمهَ ٕم٧م احلرب أوزارَ َو وم٢مذا وَ  ،ذم ُمقاـمٜمف

ٹ ڤ ڤ ڤ } :ام طمًٌٝمؿ اًمٕمذرٛمقس أهنؿ إٟمَّ ٚمػ إيامن اًمٖمَ وطمَ  ،إيم٤مذي٥م

 .[13 :إطمزابؾمقرة ] {﮺ ﮻ ﮼ ﮽} ،[167 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ڤ

ؾمقرة ] {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ} .2

 .[7 :ناعمٜم٤موم٘مق

قا ٘مُ ٗمِ ٓ شمٜمْ  :سمـ أب ي٘مقل اهلل ًٛمٕم٧م قمٌدومَ  ،زاةٍ ذم همَ  يمٜم٧ُم » :سمـ أرىمؿ ىم٤مل قمـ زيد

 ٕمٜم٤م ُمـ قمٜمده ًمٞمُخرضمـ إقمزُّ وًمئـ رضَم  ،فقًمِ اهلل طمتك يٜمٗمْمقا ُمـ طَم  قلؾُم قمغم ُمـ قمٜمد رَ 

وم٠مرؾمؾ  ،تفصمْ دَّ قم٤مين ومحَ ومدَ  ،طومذيمره ًمٚمٜمٌل  ،ل أو ًمٕمٛمريمرت ذًمؽ ًمٕمٛمِّ ومذَ  ،٤م إذلُّ ٝمَ ُمٜمْ 

 طاهلل  ٜمل رؾمقلسمَ ومٙمذَّ  ،٤م ىم٤مًمقاقا ُمَ ومحٚمٗمُ  ،وأصح٤مسمف سمـ أبِّ  اهلل إمم قمٌد ط اهللِ  رؾمقُل 

ُم٤م  :وم٘م٤مل زم قمٛمل ،جٚم٧ًم ذم اًمٌٞم٧مومَ  ،مل يّمٌٜمل ُمثٚمف ىمط ٤مسمٜمل هؿٌّ وم٠مَص  ،وصدىمف

 {گ ک ک  } :وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ،ؽوُم٘متَ  طاهلل  ؽ رؾمقلسمَ أردت إمم أن يمذَّ 
       .ش(1)شدُ يْ زَ  ٤ميَ  َؽ ىمَ دَّ َص  دْ ىمَ  هللَ ا نَّ إِ » :َ  ل٤م٘موم أر٘موم ط ّل ٌٜمَّ ًما زمَّ إ ٨مٕمٌومَ  ،[1 :نق٘موم٤مٜمعما ةرقؾم]

٘مقا قمغم ُمـ قمٜمد ٜمٗمِ ٓ شمُ  :سمـ أبِّ  اهلل ٤مل قمٌدىمَ  عم٤َّم» :سمـ أرىمؿ  وقمـ زيد

ّل ت سمف ؼَم أظْم  ،ٜم٦مٜم٤م إمم اعمديٕمْ ًمئـ رضَم  :٤موىم٤مل أيًْم  ،اهلل رؾمقل ومالُمٜمل  ،ط اًمٜمٌَّ

ومدقم٤مين  ،ٛم٧ُم ٧م إمم اعمٜمزل ومٜمِ ٕمْ ومرضَم  ،ُم٤م ىم٤مل ذًمؽ سمـ أبِّ  اهلل وطمٚمػ قمٌد ،٤مرَّم إٟمْ 

ڄ ڄ ڃ ڃ } :َل زَّ ٟمَ وَ  َؽ ىمَ دَّ َص  دْ ىمَ  اهللَ  نَّ إِ » :وم٘م٤مل ،وم٠مشمٞمتف طاهلل  رؾمقل

 .ش(2)شأي٦م [7 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ڃ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وهمػممه٤م.17/121(، وُمًٚمؿ: )11/296) رواه اًمٌخ٤مري:( 1)

 =(، وىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ 4/211) (، وأظمرضمف اًمؽمُمذي:11/272) رواه اًمٌخ٤مري:( 2)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ـ يمذسمف ذم آي٤مت ٤من قمَ ؽ أؾمت٤مره وأسمَ وهتَ  ،ٌػمهؿٜم٤موم٘ملم ويمَ اعمُ  رأَس  ًم٘مد ومْمح اهللُ 

ف ًمَ  ٕنَّ  :ـ أصح٤مسمفٕمف ُمِ ء ُمـ ُمَ اَم ر شمٕم٤ممم اؾمٛمف وٓ أؾْم ذيمُ  يَ وملَ  ،تغم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مِ شمُ 

ٌقن قمغم ٖمِّ َِم ٞمُ ومُ  ،اعمًٚمؽ ذاشمفٜمتٝمجقن يَ  ،رون وإزُم٤منِ ا يتٕم٤مىمٌقن قمؼم اًم٘مُ ذري٦م وأطمٗم٤مدً 

٦م ودور اإلهم٤مصم٦م سمقيَّ واعمرايمز اًمدقمقي٦م واًمؼماُم٩م اًمؽمَّ  ٦مِ ٤مت اخلػميَّ ؼ اًم٘مرآن واجلٛمٕمٞمَّ ٚمَ طمِ 

 ،ّم٤مل آضمتامقمٞم٦م٤مس قمؼم أسمقاىمٝمؿ اإلقمالُمٞم٦م ووؾم٤مئؾ آشمِّ ٚمٜمَّ وي٘مقًمقن ًمِ  ،ٞم٦مؾْمالُماإلِ 

 ٛمقا وٓ شمتؼمقمقا هلَ دقمَ ٓ شمَ  :قاراِّتؿ وٟمدواِّتؿ وُم١ماُمراِّتؿوطمِ 
ِ
 ،ٓمٝمؿ٤مؿِم وٓ عمٜمَ  ١ُمٓء

أو يزقمٛمقن أن  ،ٞملم٤مب أو شمدقمؿ اإلره٤مسمِ خ اإلرهَ ذه اعمرايمز اعم٤ٌمريم٦م شمٗمرِّ ٦م أن هَ جَّ سمحُ 

إُمـ  ق زقمزقم٦مهُ  ،٤م فم٤مهر هق اإلصالح وهل٤م سم٤مـمـه اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمثٛمرة هلَ ذِ هَ 

 .اًمخ ...واًمًٕمل ذم آؾمتٞمالء قمغم اًمًٚمٓم٦م

ريمقا اًمٜم٤مس وُم٤م ؿ اًمذيـ شمَ وٓ هُ  -هلؿ ذًمؽك وأٟمَّ -يـ أٟمٗم٘مقا وأؾمٝمٛمقا ؿ اًمذِ ومال هُ 

ى ى ائ ائ ەئ } :سمؾ ،تعاىل سمقن سمف إمم اهللرَّ ٘مَ يتَ 

 ،ٝمؿرؿَم قمَ  ُمـ اًمًامء زًمزًم٧ْم  زًم٧م قمٚمٞمٝمؿ ص٤مقم٘م٦مٌ ومٜمَ  ،(1)[79 :اًمتقسم٦م ؾمقرة] {ەئ

ِ  ،و٧م أريم٤مهنؿ ودُمدُم٧م قمٚمٞمٝمؿوىمقَّ  ﯁ } :شمٕم٤ممم فِ متثٚم٧م ذم ىمقًم ﯀   ﮿  ﮾  ﮽

            

 پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ         ڭ

 .[55-54 :٦مسمقتًما ةرقؾم] {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ًْ سمٜم٤مئِ  قاي٤مهؿ ذمٟمَ  ُح ومْْم  .3  .د اًميارجِ ٝمؿ عم

ار وأهداومٝمؿ جد اًميِّ ًْ ٤مرهؿ ذم ؿم٠من ُمَ تَ ؾْم ٘ملم وهتؽ أٜم٤مومِ ْمح اعمُ ٤من ومَ د يمَ ًم٘مَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ُمـ 113وص  119ص  28صحٞمح، وقمزاه اعم٤ٌمريمٗمقري إمم أمحد، وأظمرضمف اسمـ ضمريرك )ج  =

 سمـ أرىمؿ. طمدي٨م اسمـ أب ًمٞمغم قمـ زيد

 وىمد ؾمٌؼ شمٗمّمٞمؾ ؿمئ ُمـ ذًمؽ ذم ُمٌح٨م اًمتٕم٤مُمؾ اعم٤مزم ُمع اعمٜم٤موم٘ملم.( 1)
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سمؾ مل  ،ٛم٦م ًمٔمٝمقرهؿ اعمزًمزًم٦م ًم٘مقاقمدهؿ٤مِص سم٤مت اًم٘مَ ٤ميمرة ُمـ أقمٔمؿ اًميَّ ٦م اعمَ ٟمٞمئَ اًمدَّ 

سمؾ  ،ؿ اًم٘مري٦ٌم واًمٌٕمٞمدةٌٞمث٦م وُمآٓت هم٤مي٤مِِّت قاي٤مهؿ اخلَ ٍم احل٤مل قمغم إسمراز ٟمَ تَ ي٘مْ 

 .(1)قمٚمٞمٝمؿ ؾم٘مٗمف ُمـ ومقىمٝمؿ دم٤موزه إمم هدُمف قمغم رؤوؾمٝمؿ طمتك ظمرَّ 

وم٘مد ضم٤مء اًمتٕم٤مُمؾ  ،قف ُمـ قمذاسمف٥م اهلل واخلَ َْم ًمٖمَ  ٤معم٤ّم يم٤من اعمٜم٤مومؼ ٓ ُي٘مٞمؿ ذم ٟمٗمًف وزٟمً 

 ،ـ ظمِمٞمتف هللُمِ  ك اعمًٚمٛملم أؿمدَّ َِم ومٝمق خيْ  ،٤م ُيذرهٜمف وُمَ سمام خي٤مف ُمِ  اوُم٤ٌمًذ  ٤مُمٕمف طمًٞمًّ 

اًمٕمذاب  ِمكوهق خَيْ  ،ٝمقر ُم٤م خيٗمٞمفوفمُ  ٦م سمٞمٜمٝمؿ سم٤مٟمٙمِم٤مف أُمرهِ ٞمحَ ٤مزم وم٢مٟمف خي٤مف اًمٗمِْم وسم٤مًمتَّ 

 .(2)ده اهلل سمفقمَّ وٓ خيِمك قمذاب أظمرة واًمذي شمق -لتؾ وؾمٌْ ـ ىمَ ُمْ -اًمدٟمٞمقي 

٦م اًمتل يٗمٝمٛمقهن٤م ٖمَ وسم٤مًمٚمُّ  ،ٌقٟمف وخي٤مومقٟمف٘ملم سمام يرهَ ٤مومِ ٝمديد ًمٚمٛمٜمَ ٤مء اًمتَّ وًمذا وم٘مد ضَم 

٤مسم٤مِّت٤م ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وجُيٞمدون طم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀڀ ڀ  ىئ ىئ

٤مومقٟمف سمام خَي  ۴ؿ هُ ومٝمق ُيددُ  ،[31-29 :حمٛمدؾمقرة ] {ڀ ٺ ٺ

ٝمقر ُم٤م وفمُ  ،ْم٤مح أُمرهؿتِ ف ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ُمـ اومْ قَ أظْم   يٙمـ رءٌ وم٢مٟمف ملَ  ،ٌقن ُمٜمفٕمِ ويرشمَ 

ًَّ أظمٗمقه ُمـ اًمٕمَ  ڦ ڦ ڄ } :وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿ :قءاتقرات واًم

 .[64 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ

وم٘م٤مل  ،ِبؿ ف واىمعٌ ٤مذروٟمف وخيِمقٟمف وم٢مٟمَّ ٤م ُُي ٝمؿ سم٠من ُمَ سمتخقيٗمِ  طقًمف ؾُم رَ  رَ صمؿ أُمَ 

 .[64 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ} :شمٕم٤ممم

ٝم٤م حِ ٗمْْم ًمِ  :رةٌٕمثِ ٤موح٦م واعمُ سم٤مًمٗمَ  :(سمراءة) قرةٚمؿ ؾُم ٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمِ ك َُج وهلذا ؾَمٛمَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ قمقف ىم٤مل: رأي٧م قمٛمر  اًمرمحـ سمـ قمٌد (، قمـ إسمراهٞمؿ1/189) ش:اًمٙمٜمك»روى اًمدوٓب ذم ( 1)

أطمرق سمٞم٧م رويِمد اًمث٘مٗمل طمتك يم٠مٟمف ُجرة أو مح٦م ويم٤من ضم٤مرٟم٤م يٌٞمع اخلٛمر، ؾمٜمده صحٞمح، ورواه 

(، وأسمق قمٌٞمد ذم 3/214/1ش: )اجل٤مُمع اًمٙمٌػم»اًمرزاق قمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م أب قمٌٞمدة يمام ذم  قمٌد

 صحٞمح أيًْم٤م. (، قمـ اسمـ قمٛمر وؾمٜمده113)ص ش: إُمقال»

 (، ًمألًم٤ٌمين.49)ص ش: حتذير اًم٤ًمضمد ُمـ اَّت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد»اٟمٔمر ( 2)
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 ؾمقرة–ل اهلل ؾمقرة سم٤مؾمٛمٝمؿ زَ سمؾ ًم٘مد أٟمْ  ،ؿهلِ أطمقال اعمٜم٤موم٘ملم وأىمقاهلؿ وأقماَم 

ٝمؿ ُم٤م يم٤مٟمقا ٤مُمِ هؿ وأىمقاهلؿ وأطمٙمَ ٤مرِ ومٞمٝم٤م ُمـ أظمٌَ  ،٦مٞم٤مُمَ قم اًم٘مِ تغم إزم يَ شمُ  -( اعمٜم٤موم٘مقن)

ًَّ  ،قٟمفَِم ُيذروٟمف وخيْ  هؿ ٝمؿ هق اومتْم٤مح أُمرِ ومِ إيمؼم ُمـ ظمقْ  ٥ٌُم وًم٘مد يم٤من اًم

ٕم٤مُمؾ ومٞمٙمقن اًمتَّ  ،ًٚمٛملم أن ُي٘م٤مشمٚمقا وُيٓم٤مردوا وُيًٌقاهؿ أُم٤مم اعمُ ٙمِم٤مف ؾمؽْمِ واٟم

وًمذا  ،ٚمؼاخلَ  ٓ سمام ُئمٝمرون أُم٤ممَ  ،ؿ أهؾ ًمف ذم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مٚمقب واًمْمامئر هُ ُمٕمٝمؿ سماَم 

٦م ٦م فم٤مهرِّتؿ وُمٕم٤مجلَ ٝمَ ؿ وخيقومٝمؿ يمًٌٞمؾ عمقاضَم ٛمر اًمتٝمديد اًمذي يرقمٌٝمُ تَ وم٘مد اؾْم 

﮽  } :ُمِمٙمٚمتٝمؿ ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﯀  ﮶ ﮿  ﮾

      ﯁        

       .[61-61 :إطمزابؾمقرة ] { 

ـ وُمَ -قمٚمٞمٝمؿ  طؿ ومٞمف سمتًٚمٞمط رؾمقًمف  هُ ٜمتٝمقا قمامَّ يَ  ؿ إن هؿ ملْ هلَ  ٝمديدُ ضم٤مء اًمتَّ 

ًَّ ومُٞمجٚمْٞمٝمؿ وُيٕمٛمؾ ومٞمٝمؿ  -ٕمدهـ سمَ ُيٛمؾ ُمػماصمف ُمِ  زاء يتالءم ضَم  ،اوشمنميدً  ٞمػ شم٘متٞماًل اًم

 .(1)وا قمٚمٞمٝم٤م ومتًٙمقا ِب٤م رهمؿ اًمتٝمديد واًمققمٞمدوىمٌٞمح ومٕم٤مهلؿ اًمتل أسُّ 

ـ ثٚمف ُمَ وُمِ  ،غم همػم اإلُم٤ممقمَ  ٥ُم ٓ جَي  ًمَؽ ٗمٝمقم هذا أن ذَ ُمَ » :ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

 ػمه ًمؽمشم٥م قمغَم همَ  سمفِ  ٕٟمف ًمق ىم٤ممَ  :حٞمُح ٔمر اًمّمَّ ٞمف اًمٜمَّ اًمذي ي٘متِْم  قَ وهذا هُ  ،يٜمقب قمٜمف

 .(2)شد شمٙمقن أيمؼم ُمـ اعمّمٚمح٦م اًمتل يراد ضمٚمٌٝم٤مىمَ  ،ٗم٤مؾمد وومتـ سملم اعمًٚمٛملمَ ًمؽ ُمَ ذَ 

ىمٌؾ وَ  ،قم٤مةِ قيؿ جي٥م قمغم اًمدُّ ىمَ  ٝم٩ٌم ٘ملم ُمٜمْ ٜم٤مومِ اعمُ  ْمِح رآين ذم ومَ إن هذا إؾمٚمقب اًم٘مُ 

تٝمؿ ُمـ ٚمَ ؿ قمغم ؿم٤ميمِ ُمـ هُ ُم٤مٟمٜم٤م وَ ُمع قمٚمامٟمٞمل زَ  ٛمؾ سمفِ ػمهؿ اًمٕمَ ذًمؽ اًمٕمٚمامء وهمَ 

ٌٓمٜمقن ويُ  ؾْمالمد ئمٝمرون اإلِ ـ ىمَ ػمهؿ ِمَّ وهمَ  ،اًمٞملم وطمداصمٞملم وراومْم٦م وصقومٞم٦مًمٞمؼم

 قاىمٗمٝمؿ اعمخزي٦م ودَّ ز ُمث٤مًمٌٝمؿ وُمَ ؼمَ تؽ أؾمت٤مرهؿ وشمُ وُِّت  ،ومُتٗمْمح خمٓمٓم٤مِّتؿ ،ٗمراًمٙمُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي.317ـ  316ش: )دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»يٜمٔمر ( 1)  (، د/قم٤مدل اًمِمدِّ

 (.1/49ش: )حتذير اًم٤ًمضمد ُمـ اَّت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد»يٜمٔمر ( 2)
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ري٘م٦م وـمَ  ٦مٍ ٜمَ ؼم يمؾ وؾمٞمٚم٦م ِمٙمِ قمَ  ٦مِ ى وٓءاِّتؿ ٕقمداء اعمٚمِّ ٕمرَّ وشمُ  ،واعمًٚمٛملم ؾْمالماإلِ 

رت ٝمَ أفمْ هؿ وجيد أهن٤م ىمد أسم٤مٟم٧م قمقارَ  (اًمتقسم٦م) ُمـ شم٠مُمؾ ؾمقرة إنَّ  صمؿَّ  .ُمت٠مشمٞم٦م

 .وُمـ أؿمٝمره٤م اًمٗم٤موح٦م ،ت شمًٛمٞمتٝم٤م سمٕمدة أؾمامءوًمذا ضم٤مءَ  ،ٙمٜمقٟم٤مت صدورهؿُم

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

الًمف دث ي٘مع ذم اًمقًمقج ُمـ ظِم طَم  ؾَّ رص٦م شمت٤مح ويمُ ومُ  ؾَّ يمُ  ٜم٤موم٘ملم يٜمتٝمزونَ اعمُ  يمام أنَّ 

ث أن يًتثٛمروا يمؾ طمدَ  دَّ ٓ سمُ  ،٠من ذم طم٤مل اعم١مُمٜملماًمِمَّ  ًمَؽ ومٙمذَ  ،ـ ديـ اهللقمَ  ًمٚمّمدِّ 

وهذا ُمٜمٝم٩م ىمرآين ورد ًمف  ،قفمٗمقا يمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم هلتؽ أؾمت٤مرهؿ وومْمح خمٓمٓم٤مِّتؿويُ 

 .(1)أُمثٚم٦م قمديدة ذم صمٜم٤مي٤م هذه اًم٘م٤مقمدة

 .سصذ حتشناتِٗ ٚشتططاتِٗ :ايكاعذ٠ اذتاد١ٜ ٚايعصشٕٚ

وىمد  ،ؿ ويٗمْمح خمٓمٓم٤مِّتؿيرصد حتريم٤مِِّت لم ٘مِ ٜم٤مومِ رآن ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع اعمُ اًم٘مُ  ًم٘مد فمؾَّ 

ؾم٠مذيمره٤م هٜم٤م سم٤مظمتّم٤مر ُمع ُمالطمٔم٦م أن هذه  :ُمٜمٝم٤م ،ـ اعمقاىمػُمِ  يدِ ؾ ذًمؽ ذم اًمٕمدِ متثَّ 

 .اًم٘م٤مقمدة ُمتالزُم٦م ُمع ىم٤مقمدة ومْمح اعمٜم٤موم٘ملم

 :ُمًجد اًميار .1

٩ًم اعم١ماُمرات واخلديٕم٦م وٟمَ  ٙمرُ ٝمؿ اعمَ ٚمِ ٌَ مح٦م وسم٤مـمٜمف ُمـ ىمِ اًمرَّ  ه ومٞمفِ ٤مهرُ اًمذي فمَ 

ٱ } : اٟمٓمقت قمٚمٞمف ٟمٗمقؾمٝمؿٝمؿ وأسم٤من قمامَّ تَ ٞمئَ اًم٘مرآن ظمٌِ  رَ وم٠مفمٝمَ  ،دواعمٙم٤مئ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 .(2)أي٦م [117 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڀ ٺ ٺٺ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ًمٚمِمٞمخ ؾمٞمد ؾمٕمٞمد شهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مطم٘مٞم٘م٦م اًمقٓء واًمؼماء ذم ُمٕمت٘مد أ»اٟمٔمر عمزيد اـمالع ( 1)

ف قمغم ُمـ ظمٗمروا ذِمٝمؿ، وىمٌؾ ذًمؽ ظم٤مٟمقا أُم٤مٟمتٝمؿ وهمروا سم٠مُمتٝمؿ، ويم٤مٟمقا قمٛمالء  قمٌداًمٖمٜمل ًمتتٕمرَّ

اعمقآة واعمٕم٤مداة ذم اًمنميٕم٦م »أوومٞم٤مء ٕقمداء اعمٚم٦م يٜمٗمذون خمٓمٓم٤مِّتؿ وأضمٜمدِّتؿ. وأيْم٤م رؾم٤مًم٦م 

 ، ًمٚمِمٞمخ حمامس اجلٚمٕمقد.شاإِلؾْمالُمٞم٦م

 (.1/381زيد شمٗمّمٞمؾ: )اٟمٔمرُم( 2)
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 :رصد ُمقآِّتؿ ًمٚمٞمٝمقد .2

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

يـ ذم اًمدِّ  {ڦ ڦ}» :قزيىم٤مل اسمـ اجلَ  ،[11 :احلنمؾمقرة ] {ڌ ڌ

 .(1)شؿ اًمٞمٝمقدهُ ثٚمٝمؿ وَ ؿ يمٗم٤مر ُمِ هنَّ َٕ 

٤م ًٚمٛملم عمَّ اعمُ  هؿ ضمٞمُش ْمػم طملم طم٤مَسَ سمٜمل اًمٜمَّ  قدٜم٤موم٘مقن إمم َُي وىمد سمٕم٨م اعمُ 

ّل  ومٕمزم ،ٝمدَ ٟم٘مْمقا اًمٕمَ  ٌُ  :قًمقن هلؿ٘مُ ٝمؿ يَ الئِ غم إضْم قمَ  ط اًمٜمٌَّ ٤م قا ذم ُمٕم٤مىمٚمٙمؿ وم٢مٟمَّ تُ اصم

ؿ واخلروج ُمٕمٝمؿ ِِّت ـ ٟمٍْمَ قه ُمِ ٞمع ُم٤م زقمٛمُ اهلل هلؿ ذم َُج  صمؿ ي٠مي شمٙمذي٥ُم  ،(2)ُمٕمٙمؿ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  } :ٝمؿ٘م٤مشمٚم٦م ذم صٗمِّ واعمُ 

 .[12 :نمحلا ةرقؾم] {ڳ گ گ گ گ

 :رصد ُمٙمٜمقٟم٤مت صدورهؿ وومْمحٝم٤م .3

ؾمقرة ] {ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ} :ىم٤مل شمٕم٤ممم

٤م ي ُمَ ٞمٝمؿ شمٕمرِّ ل قمٚمَ زَّ ٜمة شمٌلم طمذريـ ًمًقرَ ؽمىمِّ قا ُمُ ٚمُّ قا وفمَ وضمٚمُ ٤مومقا وَ ًمؽ ظَم وًمذَ  ،[29 :حمٛمد

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ } :ف٤مٟمَ ىم٤مل ؾمٌحَ  ،اٟمٓمقت قمٚمٞمف ىمٚمقِبؿ

 .[64 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڃ ڃ 
 ،ٔمٚمٛم٦م اًمٜمٗم٤مق واًمٙمٗمرة سمِ ٚمقب اعمًقدَّ ار هذه اًم٘مُ تؽ أؾمت٤مر وأْه َِّت  ٤مٌت ضم٤مءت آيَ 

ٞم٧م سم٤مًمٗم٤موح٦م واعم٘مِم٘مِم٦م إْذ ؾمٛمِّ  ذا اًمِم٠من دًمٞماًل ذم هَ  (اًمتقسم٦م) ٗمك سمًقرةويمَ 

 .اًمخ ...(3)واعمٌٕمثرة واًمٌحقث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/217ش: )زاد اعمًػم»( 1)

 (، ُمع شمٍمف يًػم.28/99ش: )اًمتحرير واًمتٜمقير»( 2)

 = (.8/41ش: )اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن»( 3)
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ } :قًمف شمٕم٤مممىمَ  :ومٛمـ ذًمؽ

ھ ھ ھ ھ ے ے } :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،[8 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {چ

﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ٤مء وضمَ  ،[77 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ۓ ۓ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ } :ىمقًمف شمٕم٤ممم (آل قمٛمران) ذم ؾمقرة

 .[167 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ڇ ڇ

 :أو هزيٛم٦م ارصد شمرسّمّمٝمؿ سم٠مطمقال اعمًٚمٛملم ٟمًٍم  .4

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  } :ىم٤مل شمٕم٤ممم

 ةرقؾم] {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ةرقؾم] {ٻ ٻ ٱ} :مم٤مٕمشم فًمِ قىمَ  ذم لٌـمر٘مًما ل٤مىم ،[141 :ء٤مًٜمًما

       .شرئاودَّ ًما ؿٙمُ سم نورٔمتٜمي :يأ ،نق٘مومِ ٤مٜمَ عما ؿهُ » :[141 :ء٤مًٜمًما

٢من يم٤من ًمٙمؿ ومَ  ،أو َذٍّ  ث ُمـ ظمػمٍ دُ رون ُم٤م َُي ٔمِ يٜمتَ  :أي» :وىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي

ْ  :قا ًمٚمٛم١مُمٜملمىم٤مًمُ  ،فمٝمقر قمغم اًمٞمٝمقد :أي ،ومتح ُمـ  قٟم٤م ىمًاًم ٓمُ وم٠مقمْ  :أي ،ـ ُمٕمٙمؿٙمُ ٟمَ  أمل

 ،غم اعمًٚمٛملمقمَ  رٌ فمٗمَ  :أي ،ّمٞم٥مٟمَ  -ٝمقدل اًمٞمَ ٜمِ يٕمْ -٤مومريـ ٚمٙمَ وإن يم٤من ًمِ  ،ٞمٛم٦مٜمِ اًمٖمَ 

 .شاؾمتحقذ قمغم ومالن أي همٚم٥م قمٚمٞمف :ي٘م٤مل ،أمل ٟمًتحقذ قمٚمٞمٙمؿ :ىم٤مًمقا

 :وذم شمٗمًػم هذه أي٦م وضمٝم٤من» :ىم٤مل اًمرازي
ٗمٕمؾ  ٟمَ ملَ  صمؿ ،ؿيمُ ـ ىمتٚمٙمؿ وأِه ـ ُمِ ٙمَّ تٛمَ ٙمؿ وٟمَ ٌْ ٖمٚمِ أمل ٟمَ  :ٕمٜمكٛمَ قن سمِ أن يٙمُ  :إول

ٚمٜم٤م هلؿ ُم٤م وٕمٗم٧م وظمٞمَّ  ،ٜمٙمؿٜم٤مهؿ قمَ ٓمْ ٌَّ ًٚمٛملم سم٠من صمَ ٕمٙمؿ ُمـ اعمُ وٟمٛمٜمَ  ،ُمـ ذًمؽ ٤مؿمٞمئً 

 .ِم٤م أصٌتؿ ٤مومٝم٤مشمقا ًمٜم٤م ٟمّمٞمًٌ  ،ؿٞمٙمُ ٞمٜم٤م ذم ُمٔم٤مهرِّتؿ قمٚمَ قاٟمَ وشمَ  ،ٚمقِبؿسمف ىمُ 

ظمقل ذم قا سم٤مًمدُّ ٤مر واًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا ىمد مهُّ ٗمَّ اًمٙمُ  ئَؽ أن أوًمَ  :ٕمٜمكاعمَ  أن يٙمقنَ  :اًمث٤مين

قهؿ ٛمٕمُ قا ذم شمٜمٗمػمهؿ قمٜمف وأـمَ وسم٤مًمٖمُ  ،روهؿ ُمـ ذًمؽٜم٤موم٘ملم طمذَّ صمؿ إن اعمُ  ،مؾْمالاإلِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  
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 .ٞم٘مقى أُمريمؿد وؾَم ف ؾمٞمْمٕمػ أُمر حمٛمًّ أٟمَّ 

٤م همٚمٌٜم٤ميمؿ قمغم رأيٙمؿ ذم ًٜمَ أًمَ  :ًٚمٛملم ىم٤مل اعمٜم٤موم٘مقن٘م٧م هلؿ صقًم٦م قمغم اعمُ ٗمَ وم٢مذا اشمَّ 

 ،ي٘مقى أُمريمؿوىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ سم٠مٟمف ؾمٞمْمٕمػ أُمره و ،٤ميمؿ ُمٜمفٜمَ وُمٜمٕمْ  ؾْمالمظمقل ذم اإلِ اًمدُّ 

واحل٤مصؾ أن اعمٜم٤موم٘ملم  ،ِم٤م وضمدشمؿ ٤مّمٞمًٌ ٤مدومٕمقا إًمٞمٜم٤م ٟمَ ٜم٤م ومَ قًمِ دق ىمَ دشمؿ ِص ومٚمام ؿم٤مهَ 

وم٤مدومٕمقا إًمٞمٜم٤م  ،ذه اعمّم٤مًمحؿ إمم هَ حـ اًمذيـ أرؿمدٟم٤ميمُ ٤م ٟمَ يٛمٜمقن قمغم اًمٙم٤مومريـ سم٠مٟمَّ 

 .(1)شِم٤م وضمدشمؿ ٤مٟمّمٞمًٌ 

قن ُمع يمؾ ٞمٚمُ يٛمِ  ،ٌدأ هلؿ وٓ وضمٝم٦م٘مٞم٘م٦م أن اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ُمَ  طَم وهذه اًمّمقرة شمٌلمِّ 

 ّمقن سم٤معم١مُمٜملمؽمسمَّ ؿ يَ وًمذًمؽ ومٝمُ  ،ٞم٦مِّم ِبؿ اًمِمخْ ٦م وُمآرِ ٟمٞمقيَّ ؿ اًمدُّ عمّم٤محلٝمِ  ٤مريح شمٌٕمً 

ًِ ويُ  ،قضمف٤مر سمِ قن اًمٙمٗمَّ ويٚم٘مَ  ،فقضْم يٚم٘مقن اعمًٚمٛملم سمِ ) ٓمٝم٤م ؾَم ٙمقن اًمٕمّم٤م ُمـ وَ ٛم

 ُص اب ُمـ يؽمسمَّ رَ ٕم٤ممم أن ُمـ إقمْ شمَ   اهلُلوىمد أظمؼَم  ،(2)(ن يم٤مًمديدان واًمثٕم٤مسملمويتٚمقوُّ 

 ِ ﮲  } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،٤معم١مُمٜملم اًمدوائرسم ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ُجع  :روائِ واًمدَّ  ،(3)قادث وأوم٤متؿ احلَ يٜمتٔمر سمٙمُ  :أي ،[98 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {﮳﮴

 ُم٤م ُُي  :وأصٚمٝم٤م ،٦مٞمَّ  اًمٌٚمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ اًمٜمٕمٛم٦م إمَم اعمُ  ٤مُل وهل احلَ  ،دائرة
ِ
وائر ودَ  ،ٞمط سم٤مًمٌمء

 .(4)ويم٠مهن٤م ٓ شمًتٕمٛمؾ إٓ ذم اعمٙمروه ،ٟمقسمف وشمّم٤مريٗمف ودوًمف :نُم٤ماًمزَّ 

 وم
ِ
ٜمٙمن تَ ًمِ  ،١مُمٜملمّمٞم٥م اعمُ شمُ  سمف أنْ ُم٤من وٟمقَّ ـ اًمزَّ اعمٜم٤موم٘مقن يٜمتٔمرون حِمَ  َٝم١ُمٓء

 ٤مب قمـ وًمٙمـ همَ  ،ؿمقيمتٝمؿ وشمْمٕمػ دوًمتٝمؿ
ِ
الء وومتٜم٦م هؿ أطمؼ ِب٤م سمَ  أن يمؾَّ  َه١ُمٓء

﮶  ﮷} :ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمَؽ وًمذَ  ،وأهٚمٝم٤م ذه هَ  :أي ،[98 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {﮵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.66ـ  11/65ش: )اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم»( 1)

 (.2/781ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن»( 2)

 (.2/421ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 3)

 (.2/575ش: )ومتح اًم٘مدير»( 4)
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 ٌَ  ،ؿ أذارٙم٦ًم قمٚمٞمٝمؿ ٕهنَّ ٕمَ ٜمْ ١مُمٜملم ِب٤م ُمُ ٔمرون إص٤مسم٦م اعمُ ٜمتَ الي٤م اًمتل يَ اعمحـ واًم

 .ه ؾمٜم٦م اهلل ذم أهؾ اًمنم واًمٗم٤ًمدذِ وهَ 

ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ } :٘مقن اعم١مُمٜملم٤مومِ ٜم٤مدي اعمٜمَ قم اًم٘مٞم٤مُم٦م يُ ويَ 

ام  يمَ ّمكمِّ ٟمُ  ،ٙمـ ُمٕمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤مٟمَ  أملْ  ،[14 :احلديدقرة ؾم] {ک ک ک

ومٚمامذا  ؟يمام يمٜمتؿ شمٗمٕمٚمقن ج٤مهد وٟمح٩مق وٟمُ تّمدَّ وٟمّمقم يمام شمّمقُمقن وٟمَ  ،شمّمٚمقن

 ؟ؿ ذم ضمٜم٤مت وٟمٕمٞمؿتُ وأٟمْ  -رارئس اًم٘مَ وسمِ -يم٤من ُمآًمٜم٤م إمم اًمٜم٤مر 
 ،دٟمٞم٤مقمغم اعم١مُمٜملم يمام يم٤من إُمر ذم اًم ٤مؿ ٓ زال ظم٤مومٞمً طم٤مهلَ  ؿ ُيًٌقن أنَّ وهُ 

قسمٙمؿ مل ىمٚمُ  إٓ أنَّ  ،٤مهرؿ ُمٕمٜم٤م يمذًمؽ ذم اًمٔمَّ ٜمتُ د يمُ ًم٘مَ  ،{ژ ژ} :ومٞمجٞمٌٝمؿ اعم١مُمٜمقن

ک } :وأُم٤م ىمقهلؿ ،٤ميمرشمؿ شم٘مٞم٦م وٟمٗم٤مىمً ٜمتؿ شمٗمٕمٚمقن هذا اًمذي ذَ يمُ  سمْؾ  ،شم١مُمـ

 :أي ،[14 :احلديدؾمقرة ] {ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .(1)اعمقت وسم٤معم١مُمٜملم اًمدوائر ،ط ٌّل ٤مًمٜمَّ شمرسمّمتؿ سم

 ،ص سم٤معم١مُمٜملم اًمدوائرسمُّ ٝمؿ وهل اًمؽمَّ تِ قم سمح٘مٞم٘مَ أن يقاضمف اًم٘مَ  طف ٟمٌٞمَّ  اهللُ  رَ وًم٘مد أُمَ 

ٝمؿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } :وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ،واٟمتٔم٤مر ىمقارع اًمدهر أن شمّمٞم

ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ 

 .[52 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ھ ھ ھ ھ

 :رصد طمرِبؿ اًمٜمٗمًٞم٦م وظمٓمقاِّتؿ ذم َّتذيؾ اعم١مُمٜملم .5

﮷ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ﮶   ﮴﮵ ﮳   ﮲  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

    ﯁  ﮿﯀  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹   .[13 :إطمزابؾمقرة ] {﮸ 

ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ } :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

طمزابؾمقرة ] {ڈ ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ } :۵وىم٤مل  ،[18 :ٕا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.247ـ  17/246) ش:شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»( 1)
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 ،[168 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

﮿ } :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ﮾   ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶

       ﯁   .[61 :إطمزابؾمقرة ] {﯀ 

ٞمت٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ٘مِ ذه اًمّمٗم٦م اعمَ هِلَ  آنِ ِمػم إمم رصد اًم٘مرْ ه٤م شمُ همػمُ ٤مت وَ ذه أيَ هَ 

وسم٨م روح  ،ػ وإُي٤من اًمٕمزائؿ٦م اًمّمَّ وزقمزقمَ  ،ِمٙمٞمؽٚم٦م ذم اًمتخذيؾ واًمتَّ تٛمثِّ واعمُ 

٤م ُم١مداه ِمَّ  ،٤مت وٟمحق ذًمؽواظمتالق اًمٕم٘مٌ ،ىم٤متاُمٞم٦م وٟمنم إراضمٞمػ واعمٕمقِّ زَ هْن آ

 يم٤من قمٚمٞمف ٤مٟمٜم٤م سمٌٕمٞمد قمامَّ ُمَ وُم٤م طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ذم زَ  ،طمرب ٟمٗمًٞم٦م مت٤مرس قمغم اعم١مُمٜملم

ڱ ڱ ڱں ں ڻ } :٤م قمؼم وؾم٤مئؾ اإلقمالم وهمػمه٤مظمّمقًص  ،أضمدادهؿ

ٟمٗم٤ملؾمقرة ] {ڻ ﮻ } ،[31 :ا ﯀   ﮺ ﮿  ﮾  ﮽  ﮼

 .[78 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {﯁   

٘مٞمٛم٦م دم٤مه ىمْم٤مي٤م ه٤م اًمٕمَ ٗمٝم٤م اًمً٘مٞمٛم٦م وأدوارُ ٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمقاىمِ اجلَ  ؿم٤مهدٍ  وظمػمُ 

وُم٤م سملم ذًمؽ ُمـ  ،ا سم٤مًمٕمراق صمؿ سمًقري٤مًٓملم ُمرورً ٚمَ اء ُمـ ىمْمٞم٦م ومِ دَ اسمتِ  :اعمًٚمٛملم

 .اث وىمٕم٧م ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرِب٤مدَ أطْم 

 :لم وإسمالهمٝمؿ اًمٕم٤مضمؾ قمـ سمٕمض ُمقاىمٗمٝمؿًمِم٠من اعمٜم٤موم٘م ڤ٦م رصد اًمّمح٤مسمَ  .6

ات وشمٍمُي٤مت ٤مءَ حتريم٤مت وًم٘مَ  دِ ٘م٤مقمًلم قمـ رْص تَ ُمُ  طاهلل  ٦م رؾمقلح٤مسمَ مل يٙمـ َص 

ّل وهقم٦م إسمالغ  ،اعمٜم٤موم٘ملم  :َّٓت٤مذ ُم٤م يٚمزم طمٞم٤مهل٤م ومٛمـ ذًمؽ طقمٜمٝم٤م  اًمٜمٌَّ
قمـ  ،هريقمـ اًمزُّ  ،إؾمح٤مقسمـ  ٤م حمٛمدٜمَ طمدصمَ » :ىم٤مل إُمقي ذم ُمٖم٤مزيف -1

دم ٤م ىمَ عمَّ  :قمـ ضمده ىم٤مل ،قمـ أسمٞمف ،سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م اهلل قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد

ٕمتذر إمم شمَ  ٢من ؿمئ٧م أنْ ومَ  ،٤مقمرؿَم  ؽ اُمرؤإٟمَّ  :ل وم٘م٤مًمقاقُمِ أظمذين ىمَ  ،طاهلل  رؾمقل

ًٌ ٌَ سمِ  طاهلل  رؾمقل  ،وذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف ...ر اهلل ُمٜمفٗمِ ٖمْ شمًتَ  ٤مٕمض اًمٕمٚم٦م صمؿ يٙمقن ذٟم

سمـ  اجلالس : وٟمزل ومٞمٝمؿ ىمرآن يتغمػ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمـ َّتٚمَّ ٤من ِمَّ ويمَ  :إمم أن ىم٤مل
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ومٚمام ٟمزل  ،جرهويم٤من قمٛمػم ذم طمِ  ،ٕمدـ ؾَم سمْ  ويم٤من قمغم أم قمٛمػم ،سمـ اًمّم٤مُم٧م ؾمقيد

٤من هذا واهلل ًمئـ يمَ  :ىم٤مل اجلالس ،٤م أٟمزل ذم اعمٜم٤موم٘ملمر ِمَّ رآن وذيَمرهؿ اهلل سمام ذيمَ اًم٘مُ 

واهلل  :د وم٘م٤ملسمـ ؾمٕم ومًٛمٕمٝم٤م قُمٛمػم ،ـ احلٛمػمُمِ  حـ ذٌّ ٜمَ ومٞمام ي٘مقل ًمَ  ٤ماًمرضمؾ ص٤مدىمً 

أن يّمٚمف  ٜمدي سمالء وأقمزهؿ قمكمَّ وأطمًٜمٝمؿ قمِ  ،إٟمؽ ٕطم٥م اًمٜم٤مس إزم -ي٤م ضمالس-

 ،لٜمِّ ٙمَ ؽ وًمئـ يمتٛمتٝم٤م ًمتٝمٚمِ ٤م ًمتٗمْمحٜمَّ رُِّت وًم٘مد ىمٚم٧م ُم٘م٤مًم٦م ًمئـ ذيمَ  ،يٙمرهف رءٌ 

٤م ىم٤مل ومذيمر ًمف ُمَ  طاهلل  ومٛمِمك إمم رؾمقل ،ُمـ إظمرى وإلطمدامه٤م أهقن قمكمَّ 

ومحٚمػ سم٤مهلل ُم٤م ىم٤مل  ،ط اًمٜمٌَّّل س ظمرج طمتك ي٠مي ٚمغ ذًمؽ اجلال سمَ ومٚمامَّ  ،اجلالس

ٺ ٺ ٺ ٿ } :ومٞمف ۵وم٠مٟمزل اهلل  ،د يمذب قمكمسمـ ؾمٕمد وًم٘مَ  قمٛمػم

ٔي٦م [74 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ،إمم آظمر ا

٧م شمقسمتف وٟمزع وم٠مطمًـ ٜمَ ًُ ومزقمٛمقا أن اجلالس شم٤مب ومحَ  ،قمٚمٞمٝم٤م طاهلل  ومقىمٗمف رؾمقل

ُمـ  -واهلل أقمٚمؿ-ويم٠مٟمف  ،سمف ذم احلدي٨م ُمتّماًل  (٤مُمدرضًم ) ٤مءهٙمذا ضَم  ،(1)شوعاًمٜمز

إن هذا اعمقىمػ اًمِمج٤مع ُمـ  ،سمـ ُم٤مًمؽ ٕم٥مٓ ُمـ يمالم يمَ  ،ٟمٗمًف إؾمح٤مقيمالم اسمـ 

ٖم٤مر واًمٙم٤ٌمر ًمتحريم٤مت وأىمقال اعمٜم٤موم٘ملم وهتؽ الم ًمٞمٔمٝمر ُمدى رصد اًمّمِّ اًمٖمُ 

 .(2)أؾمت٤مرهؿ وهقم٦م اإلسمالغ قمٜمٝمؿ

 سمـ أبِّ  اهلل ومًٛمٕم٧م قمٌد ،ذم همزاة ٧ُم يمٜمْ » :ىم٤مل ڤؿ سمـ أرىم قمـ زيد -2

ـْ  ،اهلل طمتك يٜمٗمْمقا ُمـ طمقًمف قلؾُم ٓ شمٜمٗم٘مقا قمغم ُمـ قمٜمد رَ  :قل٘مُ يَ  ضمٕمٜم٤م ُمـ رَ  وًمئ

ره ومذيمَ  ،ڤأو ًمٕمٛمر  ،ومذيمرت ذًمؽ ًمٕمٛمل ،إقمز ُمٜمٝم٤م إذل َـّ قمٜمده ًمٞمخرضَم 

 ،وأصح٤مسمف سمـ أبِّ  اهلل إمم قمٌد طاهلل  رؾمقل َؾ وم٠مرؾَم  ،ومدقم٤مين ومحدصمتف ،طًمٚمٜمٌل 

 ،ف ىمطمل يّمٌٜمل ُمثٚمُ  وم٠مص٤مسمٜمل هؿٌّ  ،وصدىمف طاهلل  قلؾُم ومحٚمٗمقا ُم٤م ىم٤مًمقا ومٙمذسمٜمل رَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.14/362( ـ )16968، إصمر )ششمٗمًػم اًمٓمؼمي»( 1)

 (..2/517ش: )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم»يٜمٔمر ( 2)
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 ًْ  ،وُم٘متؽ طاهلل  ُم٤م أردت إمم أن يمذسمؽ رؾمقل :وم٘م٤مل زم قمٛمل ، اًمٌٞم٧مذِم  ٧ُم ومجٚم

ّل  ومٌٕم٨م إزمَّ  ،[1 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ک ک گ} :زل اهلل شمٕم٤ممم٠مٟمْ ومَ  وم٘مرأ  ط اًمٜمٌَّ

 .ش(1)شدُ يْ ٤م زَ يَ  َؽ ىمَ دَّ َص  دْ ىمَ  اهللَ  نَّ إِ » :٘م٤ملومَ 
 وماَم  ،قًم٦م أصمٛم٦م٘مُ ٤مٟمتف ورصد هذه اعمَ ؾ أُمَ ف وحتٛمَّ ٌَ د اؾمتِمٕمر واضمِ ىمَ  ٤مبٌّ إن هذا ؿَم 

أو قمت٥م  ؿٍ قم ٓئِ ػم آسمف سمٚمَ همَ  ،همػم آضمؾ اًل قم٤مضمِ  طغ ِب٤م ٟمٌٞمف ٚمَ ٤من ُمٜمف إٓ أن أسمْ يمَ 

طمتك يِمٕمر يمؾ ُمٜم٤مومؼ  ،٦م اًمٗمردي٦مٕمٞمَّ ٌج٤مقم٦م واإلطم٤ًمس سم٤مًمتَّ ٘مٔم٦م واًمِمَّ ٤م اًمٞمَ إهنَّ  ،قم٤مشم٥م

ومٕملم اًمرىمٞم٥م ُمـ يمؾ ُم١مُمـ شمٚمحظ  ،وُمْمٞمٌؼ قمٚمٞمف ،سم٠من اعمجتٛمع اعمًٚمؿ حم٤مس ًمف

 .شمٍموم٤مشمف وشمٜم٘مؾ وشمٗمْمح أظم٤ٌمره

 ،ال اعمٜم٤موم٘ملم واًمٞمٝمقدقَ ٕمرومتٝمؿ سم٠مطْم وُمَ  ،ٛملم اًمدىمٞم٘م٦مًٚمِ قمغم ُمراىم٦ٌم اعمُ  وهذا يدلُّ 

قم٤مِّتؿ اَم تِ ًمٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘ملم واضْم ٦م شمراىم٥م حتريم٤مت أمَ ٞمقن اعمًٚمٛملم ي٘مِ وم٘مد يم٤مٟم٧م قمُ 

٤م يدور ومٞمٝم٤م وُمَ  ،ارهؿ واضمتامقم٤مِّتؿأْهَ  قِّ غم أد٤م قمَ ٕمقن ومٞمٝمَ ٚمِ ٓمَّ سمؾ يم٤مٟمقا يَ  ،وأويم٤مرهؿ

٦م إلىمٜم٤مع سمَ ق إؾم٤ٌمب اًمٙم٤مذِ اَل واظمتِ  ،ثٌٞمط٤مًمٞم٥م اًمتَّ أؾَم  واسمتٙم٤مرِ  ،١ماُمراتُمـ طمٌؽ اعمُ 

٤مة اًمٗمتٜم٦م وأويم٤مره٤م قمَ ًمدُ  طاهلل  وىمد يم٤من قمالج رؾمقلِ  ،روج ًمٚم٘مت٤ملاًمٜم٤مس سمٕمدم اخلُ 

ٞمػ يمَ  ،ًئقل ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤منريؿ يتٕمٚمؿ ُمٜمف يمؾ ُمَ يمَ  وهذا ُمٜمٝم٩م ٟمٌقيٌّ  ،طم٤مؾماًم 

ر سم٤مٕومراد ٤مت اعمْمٚمٚم٦م اًمتل شمٚمحؼ اًميَّ ٤مئٕمَ ي٘مػ ُمـ دقم٤مة اًمٗمتٜم٦م وُمرايمز اًمِمَّ 

ٕن اًمؽمدد ذم ُمثؾ هذه إُمقر يٕمرض إُمـ وإُم٤من إمم  ،واعمجتٛمٕم٤مت واًمدول

 .(2)٤ماخلٓمر ويٜمذر سمزواهل

ٕم٤مُمؾ جي٥م قمغم اعم١مُمٜملم اًمتَّ  ٤مجً ٓمل ُمٜمٝمَ ٕمْ ققمٝم٤م وهمػمه٤م ًمتُ جٛمُ إن هذه اعمقاىمػ سمٛمَ 

٤م ًمٚم٘م٤مءاِّتؿ ا خل٤ٌمي٤مهؿ وشمتٌٕمً ٓم٤مِّتؿ وإفمٝم٤مرً خٓمَّ ا عمِ قائػ اعمٜم٤موم٘ملم رصدً سمف ُمع ؾم٤مئر ـمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.121/ص 17(، وأظمرضمف ُمًٚمؿ: )ج 273، 11/271) احلدي٨م رواه اًمٌخ٤مري:( 1)

 (.4/161ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداث»( 2)
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 :د يٖمؽم ُمـ اعمًٚمٛملم ًم٘مقًمف شمٕم٤مممك ٓ يٖمؽم ِبؿ ُمـ ىمَ طمتَّ  ،وُمٕمروم٦م سم٠مطمقاهلؿ

 .[47 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {  }

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

صد حتريم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم رَ  ٤مديدة ُمتْمٛمٜمً ع قمَ رآين يتٙمرر ذم ُمقاِو ُمٜمٝم٩م ىمُ  .1

قا ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ٚمُ ًٚمٙمقا هذا اعمٜمٝم٩م ويتٕم٤مُمَ ومحرٌي سم٤معم١مُمٜملم أن يَ  ،وومْمح خمٓمٓم٤مِّتؿ

 .وىمد ورد ذم اًم٘م٤مقمدة أُمثٚم٦م شمِمػم إمم ذًمؽ وشم١ميده ،قئفقمغم َو 

وهٙمذا  ،ةصد ومٞمٝم٤م ؾمٛم٦م سم٤مرزَ اًمرَّ  عَ د أن شمٜمقُّ ٦م اًمقاردة جَيِ ٚمَ يٚمحظ إُمثِ  ُمـ .2

ؿ وطمقاراِّتؿ ٤مِِّت شمرصد يمت٤مسمَ  ،وُمٙم٤من ُم٤منٍ ٘ملم ذم يمؾ زَ ٤مومِ اًمِم٠من جي٥م أن يٙمقن ُمع اعمٜمَ 

وشمرصد ًم٘م٤مءاِّتؿ  ،ٕمٝمؿ قمغم اًمِمٌٙم٦ماىمِ ؿ وشمٍمُي٤مِّتؿ وُمٜمتدي٤مِّتؿ وُمقَ ٤مِِّت وُم١مًمٗمَ 

 .اًمخ ...اء اعمٚم٦ماًمني٦م واًمٕمٚمٜمٞم٦م ُمع أؾمٞم٤مدهؿ ُمـ أقمد

٦م يمِمػ حَ قُم٤مت ُمـ أىمقى أؾمٚمِ ٕمٚمُ ٞمؼ اعمَ ح٧م احل٘م٤مئؼ وشمقصمِ ٌَ ُمـ أْص إٟمٜم٤م ذم زَ  .3

ُمـ أضمؾ  ،٩م اًم٤ٌمًمٖم٦مجَ ٦م اًمداُمٖم٦م واحلُ ًمَّ ٓم٤مِّتؿ سم٤مٕدِ ٓمَّ خُم  تِؽ ؿ وهَ ٞم٤من قمقارهِ زيٗمٝمؿ وسمَ 

ٞمف ر ُم٤م اٟمٓمقت قمٚمٔمٝمِ وشمُ  ،ٜمٌئٝمؿ سمام ذم ىمٚمقِبؿقرة شمُ ل ؾَم ًمؽ طَمِذَر اعمٜم٤موم٘مقن ُمـ أن شمٜمزَّ ذَ 

 .ٕٟمف اًمّمدق واحلؼ اًمذي ٓ ُمري٦م ومٞمف ،صدورهؿ

ث ُرصد قمٚمٞمٝمؿ سمام ٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع يمؾ طمدَ قمَ ْه  ،٦م سمٕمد اًمرصدٝمٛمَّ قازم اعمُ ُمـ اًمٚمَّ  .4

ّل يمام ومٕمؾ  ،ؿ ذم ُمٝمده٤ماِِّت ٤مل ُمٙم٤مئدهؿ ووأد شمدسمػمَ ٓمَ إلسمْ  ،يٜم٤مؾمٌف ذم ؿم٠من ط اًمٜمٌَّ

 .قمٚمؿ سم٠مٟمف ويمٌر جيتٛمع ومٞمف اعمٜم٤موم٘مقن ُمًجد اًميار عم٤ًّم

ٞم٤من ُم٤م قمٚمٞمف ٜم٤مفمرِّتؿ أو سمَ ٤مورِّتؿ أو ُمُ ـ يتٛمٙمـ ُمـ حُم ُمَ  صد أنَّ قائد اًمرَّ ُمـ ومَ  .5

ٚمف ٕمَ ديف ُمـ اًمقصم٤مئؼ ُم٤م دمْ يٙمقن سملم يَ  ،دًمٞمس واعمراوهم٦مؿ ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م واًمٖمدر واًمتَّ طم٤مهلُ 

ويٙمِمػ خمٌقء ىمٚمقِبؿ  ،ؼ٘م٤مئِ ؿ سم٤محلَ يدُمٖمٝمؿ سم٤مًمؼمه٤من ويٕمرُيِ وَ  يٚمجٛمٝمؿ سم٤محلج٦مِ 

 .ا٤م وٓ حمٞمدً قمٜمده٤م ٓ جيدون حمٞمًّم  ،ٜم٤مت اًمقاوح٤متٞمِّ سم٤مًمٌَ 
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ٚايعصشٕٚ ٕ يف ادعا٤اتِٗ :ايكاعذ٠ ايجا١ْٝ  ُٜصذقٛ ِ ٚال  ثل يف حذٜجٗ ُٜٛ  .ال 

 ،ِبؿ ذم ُمقاـمـ يمثػمةسمؾ يمذَّ  ،٤مقمدةقاوع قمديدة هذه اًم٘مَ رآن ذم ُمَ ًم٘مد أووح اًم٘مُ 

 :ومٛمـ ذًمؽ
 .طمٚمٗمٝمؿ إيامن اًمٙم٤مذسم٦م (أ

 {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے} :٤مل شمٕم٤مممىمَ  (ب
 ،ٗمقا ًمٙمؿٚمَ ي طَم قا طمٚمٗمٝمؿ اًمذِ ٚمُ ضمٕمَ  :أي» :٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مينىمَ  ،[2 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ]

ِ إهنَّ  ون ِب٤م ُمـ ؽِم وؾمؽمة يًتَ  ،٘مٞمٝمؿ ُمٜمٙمؿشمَ  ٦مً وىم٤ميَ  ،اهلل ؾمقلرَ ًمَ  ادً حمٛمَّ  وإنَّ  ،ٙمؿٜمْ ؿ عمَ

       .(1)شاًم٘متؾ وإه

 ،ٍمة اًمديـٜمُ سمِ  شمٔم٤مهروا ،٤مقٜمَ ٚمٞمٝمؿ اخلِ إذا ُوّٞمؼ قمَ ٤مٟمٜم٤م ُمَ وهذا طم٤مل قمٚمامٟمٞمل زَ 

ـ اًمْمٕمػ ظمرضمقا ُمـ ُمِ  رءٌ  ١مُمٜملماعمُ  ك إذا ُم٤م أص٤مَب طمتَّ  ،ؾْمالمُم٦م اإلِ دْ وظِم 

سمٜمقد  ويم٤مٟمقا قمٛمالء ًمتٜمٗمٞمذ ،يٕم٦م وشمٖمري٥م اًمٌالدحقرهؿ وٟم٤مدوا سمتٌديؾ اًمنمَّ ضُم 

 :اشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمٖمرب أصمٛم٦م واًمتل ُمـ أُمثٚمتٝم٤م
 .اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦مٜمٔمٛم٦م ُمُ  ٦مُ ٤مىمٞمَّ اشمٗمَ  -1

 .٦م واًمًٞمداوٞمَّ اشمٗم٤مىمِ  -2

 .قل ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م وآصم٤مره٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م٤مطم٦م طَم وهذه إعمَ 

 :شمٕمريػ قم٤مم سم٤معمٜمٔمٛم٦م (أ
 ٦GATTم اجل٤مت ٞمَّ قًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ ُمٗم٤موو٤مت اشمٗم٤مىمِ ٛم٦م ُمع هن٤مي٦م اجلَ ٜمٔمَّ ٟمِم٠مت اعمُ 

دأ قمٛمٚمٝم٤م ذم ٌْ ٝم٧م ذم ُمرايمش ًمتَ تَ ل اٟمْ واًمتِ  ،(م1994ـ  1986 :ضمقًم٦م إورضمقاي)

٘مٞم٘مل احلَ  ي٨ُم ومٝمل اًمقرِ  ،(WTO) م سم٤مؾمؿ ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م1/1/1995

ِم٠مت قم٤مم اًمتل ٟمَ  ،(آشمٗم٤مىمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتٕمريٗم٤مت اجلٛمريمٞم٦م واًمتج٤مرة) ٤متٓشمٗم٤مىمٞم٦م اجلَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/265)ش: ومتح اًم٘مدير»( 1)
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٤مم ؿ واعمٜمٗمذ واعمراىم٥م اًمقطمٞمد ٕطمٙمَ ٔمِّ ح٧م اعمٜمٔمٛم٦م اجلديدة هل اعمٜمَ ٌَ وم٠مْص  ،م1947

 .ٞم٤مت اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦ماُم٤مت واشمٗم٤مىمزَ واًمتِ 

٤مري دوزم ٦م سمقاؾمٓم٦م إجي٤مد ٟمٔم٤مم دمَ ٞمَّ رير اًمتج٤مرة اًمدوًمِ دف اعمٜمٔمٛم٦م إمم حَت َِّت  (ب

ًُّ  ،اِف ُمتٕمدد إـمرَ  الل إزاًم٦م اًم٘مٞمقد ُمـ ظِم  ،(اًمٕمرض واًمٓمٚم٥م) ققُمٕمتٛمد قمغم ىمقى اًم

 :ُمٕمتٛمدة قمغم ُم٤ٌمدئ رئٞم٦ًم هل ،واًمٕمقائؼ اًمتل متٜمع شمدومؼ طمريم٦م اًمتج٤مرة قمؼم اًمدول

ْ  دونَ رة دم٤م -1  .(ذط اًمدوًم٦م إومم سم٤مًمرقم٤مي٦م ،ذط اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م) ٞمٞمزمَت

ظمٗمض أو إًمٖم٤مء اًمرؾمقم اجلٛمريمٞم٦م واًم٘مٞمقد ) ٗم٤موضرة ُمـ ظمالل اًمتَّ طُم  دم٤مرةٌ  -2

 .(اًمٙمٛمٞم٦م وومتح إؾمقاق

 .(شمثٌٞم٧م آًمتزاُم٤مت واًمِمٗم٤مومٞم٦م) ٤مسمؾ ًمٚمتقىمعىمَ  ؾ دم٤مريٌّ ٕم٤مُمُ شمَ  -3

٤م ر ِمَّ ثػمة وُمتٜمققم٦م أيمثَ ٤م َم٤مٓت وأٟمِمٓم٦م يمَ ٞم٤مِِّت ٗم٤مىمٛم٦م سم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م واشمِّ ٔمَّ شمٖمٓمل اعمٜمَ  (ج

/ ؾمٚمٕم٦م  7177دم٤مرة اًمًٚمع وقمدده٤م /  :وهل ،ٖمٓمٞمٝم٤ميم٤مٟم٧م اشمٗم٤مىمٞم٦م اجل٤مت شمُ 

٤م رئٞمًٞمًّ  ٤مىمٓم٤مقمً  12ٛمؾ ِْم وشمَ  ،ُم٤متدَ ودم٤مرة اخلَ  ،(GATT94) وحتٙمٛمٝم٤م اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمـ

٦م ريَّ قق اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمٙموطم٘مُ  ،(GATS) ٤م وحتٙمٛمٝم٤م اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمـومرقمٞمًّ  ٤مىمٓم٤مقمً  155و

ًَ ّمٚم٦م سم٤مًمتج٤مرة سم٤مإلطَم تَّ اعمُ  ٦م ُمتٕمٚم٘م٦م ِبذه احل٘مقق ُمـ ظمالل ٤مًم٦م إمم أرسمع اشمٗم٤مىمٞم٤مت رئٞم

وهذه آشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمثالث هل حمقر اشمٗم٤مىم٤مت ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة  (TIPS) اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمـ

 .(WTO) اًمٕم٤معمٞم٦م

ٌدأ وُمٚمحؼ اشمٗم٤مىمٞم٦م وُمَ  61ٛم٦م قمغم أيمثر ُمـ ٜمٔمَّ ًمٚمٛمُ  ٤مدُّ إؾَم  * ُيتقي اًمٜمٔم٤ممُ 

ٝم٤م اشمٗم٤مىمٞم٦م ُمتٕمددة إـمراف وأمَهُّ  ،(اَمٚمدً  ٤34م ذم ُمٓمٌققم٦م طم٤مًمٞمً ) رة شمٗم٤مهؿيمِّ وُمذَ 

٦م أُم٤مم ٞمَّ ؼ اًمٗمٜمِّ قائِ اًمٕمَ  ،ٜمًقضم٤مت واعمالسمساعمَ  ،٦ماًمزراقمَ  :٤مل اًمًٚمعذم َمَ ) :شمِمٛمؾ

 ،ات اعمٜمِم٠م٤مدَ ؿمٝمَ  ،حص ىمٌؾ اًمِمحـاًمٗمَ  ،ح٦م واًمّمح٦م اًمٜم٤ٌمشمٞم٦ماًمّمِّ  ،اًمتج٤مرة

 ،ج٤مرةاًمتِّ  ،ٙم٤مومح٦م اإلهمراقُمُ  ،٦م٦م اخل٤مصَّ ٞمَ ىم٤مئِ اءات اًمقرَ اإلضْم  ،راظمٞمص آؾمتػمادشمَ 
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ذًمؽ َم٤مل طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م اعمتّمٚم٦م ويمَ  ،(اشمٗم٤مىمٞم٤مت 6) وذم َم٤مل اخلدُم٤مت

 .سم٤مًمتج٤مرة وهمػمه٤م

 ،ٝم٤م أقمْم٤مؤه٤مٛمُ ٙمُ ُيْ  ،٧م إطمدى ُمٜمٔمامت إُمؿ اعمتحدةًَ ٦م وًمٞمْ ٚمَّ ٘مِ ُمٜمٔمٛم٦م ُمًتَ  (د

 ،ُمقفمػ (611) ٤مؾ ومٞمٝم٤م طم٤مًمٞمً ٛمَ ويٕمْ  ،ٜمٞمػ وًمٞمس هل٤م ومروعه٤م اًمرئٞمز ذم ضمِ رُّ وُم٘مَ 

ُمٚمٞمقن  131طمقازم ) / ُمٚمٞمقن ومرٟمؽ ؾمقيني161وُمٞمزاٟمٞمتٝم٤م اًمًٜمقي٦م شمتج٤موز / 

 .ويتؿ متقيٚمٝم٤م ُمـ ظمالل اؿمؽمايم٤مت اًمدول إقمْم٤مء ،(دوٓر

يم٤مٟم٧م أقمْم٤مء ذم  ،دوًم٦م 127ٝم٤م ُمٜمْ  ،دوًم٦م ٤151مء احل٤مًمٞملم َْم إقمْ  يٌٚمغ قمددُ  (ه

ر دوًمتلم وآظِم  ،أؾمٚمقب اًمتٗم٤موض َؼ ام سمٕمد وومْ ٧م ومٞمٛمَّ دوًم٦م اٟمَْم  23و ،٤متاشمٗم٤مىمٞم٦م اجلَ 

ر دوًم٦م اٟمْمٛم٧م ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م سمٕمد وآظِم  ،٤م ٟمٞم٤ٌمل ويمٛمٌقدي٤مت٤م ىمٌؾ شمقىمٞمع اعمٛمٚمٙم٦م مُه ٛمَّ اٟمَْم 

 .(1)ومٙمٞمػ ِب٤م أن هـ1427هذا قم٤مم  ،ٙم٦م شمٜمج٤م ذم ىم٤مرة أوىمٞم٤مٟم٤مٚمٙم٦م هل ِمٚمَ ٛمْ اعمَ 

 اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمًٞمداو -4

قراء ذًمؽ ومَ  :(!قسم٦م ًمإلٟم٤ًمنًُ اعمٜمْ  سم٤مؾمٛمؽ أيتٝم٤م احل٘مقق ٥ُم ٙمَ ـ اعمّم٤مئ٥م شمرشمَ يمؿ ُمِ )

٤مي٦م ف سمٕمٜمَ ٞمط ًمَ ٓمِ ؿ شمؿ اًمتخْ ٔمَّ زو ومٙمري ُمٜمَ ٘مقم اًمٖمرب سمٕمٛمٚمٞم٦م همَ اق يَ ٕم٤مر اًمؼمَّ اًمِمِّ 

ق اًمث٘م٤موم٤مت حْ وعمَ  ،ل وآضمتامقمل٦م ذم اعمج٤مل إظمالىمِ يَّ ُمٜمجزات اًمٌنَم  ِب ًمْي 

ا ويتخذ هذَ  ،دةاطمقٟمٞم٦م اًمقَ ٦م واًم٘مري٦م اًمٙمَ قعمَ ٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م سمدقمقى اًمٕمَ ٘مَ خ٤مًمٗم٦م ًمٚمثَّ اعمُ 

ٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ اًمٖمرسمٞم٦م رض ُمَ ًمٗمَ  ا٘مقق اًمٓمٗمؾ ؾمت٤مرً قق اعمرأة وطُم زو ُمـ طم٘مُ اًمٖمَ 

ين ُمـ إُمؿ اعمتحدة اَم ٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذات اًمتقضمف اًمٕمٚمْ ٞمَّ امت اًمٜم٤ًمئِ تخذ اعمٜمٔمَّ وشمَ  .اًمٖم٤مزي٦م

ويم٤مٟم٧م وراء ذًمؽ آهتامم  ،٤م ذم ؾمٕمٞمٝم٤م ًمٗمرض ُمٜمٔمقُمتٝم٤م اإلسم٤مطمٞم٦م قمغم اًمٕم٤مملهمٓم٤مًء هلَ 

 .سم٘مْم٤مي٤م طم٘مقق اعمرأة ٤مًَمغ ومٞمف دوًمٞمً اعم٤ٌم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –إسمراهٞمؿ اًمٜم٤مس . ، دشُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م وآصم٤مره٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م وُمقىمػ اعمٛمٚمٙم٦م ومٞمٝم٤م»اٟمٔمر يمت٤مب ( 1)

 ومٝمق ُمقضمقد قمغم اًمِمٌٙم٦م.
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 .م1975رأة ذم اعمٙمًٞمؽ قم٤مم ًمٚمٛمَ  ُل وزم إوَّ ومٙم٤من اعم١ممتر اًمدَّ  -1

 .م٤1981مين ذم يمقسمٜمٝم٤مضمـ قم٤مم صمؿ اعم١ممتر اًمثَّ  -2

 .م1985ذم ٟمػموب قم٤مم  واًمث٤مًم٨ُم  -3

 .م1995ذم سمٙملم قم٤مم  عُ واًمراسمِ  -4

ؾ ُم١ممتر ُمث :٤م صٚم٦م سم٘مْم٤مي٤م اعمرأةى هلَ ٛمققم٦م ُم١ممترات أظمرَ إو٤موم٦م إمم ََم  -5

 .م1994اًمًٙم٤من واًمتٜمٛمٞم٦م ذم اًم٘م٤مهرة 

قُم٦م اًم٘مٞمؿ ٜمٔمُ رض ُمَ الل إُمؿ اعمتحدة إمم ومَ امت اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ ظِم ٜمٔمَّ ك اعمُ وشمًٕمَ 

٦م واخلروج سمقصمٞم٘مَ  ،٤م٘م٤مومٞمًّ ٤م وصمَ يًّ ٤م واىمتّم٤مدِ ٚمٗم٦م اضمتامقمٞمًّ ختَ ٤مٓت احلٞم٤مة اعمُ اًمٖمرسمٞم٦م ذم ََم 

٦م قمرض احل٤مئط سمَ و٤مرِ  .٤ًمءك سمح٘مقق اًمٜم٤ممل ومٞمام يًٛمَّ ٦م ًمٙمؾ دول اًمٕمَ ُمَ دوًمٞم٦م ُمٚمزِ 

ٗم٤مىمٞم٦م اًم٘مْم٤مء قمغم ُجٞمع أؿمٙم٤مل ويم٤مٟم٧م اشمِّ  ،ٕمقب وقم٘م٤مئده٤مسمخّمقصٞم٤مت اًمِمُّ 

 .هل ظمالص٦م شمٚمؽ اجلٝمقد (اًمًٞمداو) اًمتٛمٞمٞمز ود اعمرأة

ٕمٚمٝم٤م سمٛمث٤مسم٦م ٤م ضَم ِمَّ  :٘مقق اإلٟم٤ًمنُم٩م طم٘مقق اعمرأة ذم طُم دَ سمِ  (اًمًٞمداو) وىم٤مُم٧م

 ِ ٦م إمم اعم٤ًمواة اًمت٤مُم٦م ذم احل٘مقق سملم اعمرأة ٞمَّ ٗم٤مىمِ ودقم٧م آشمِّ  ،ل سمح٘مقق اعمرأةإقمالن قم٤معمَ

 .واًمرضمؾ ذم ُجٞمع اعمٞم٤مديـ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واعمدٟمٞم٦م

 ٕمٝمد هذه اًمدوُل تَ وشمَ  ،ٚمدول اًمتل ص٤مدىم٧م قمٚمٞمٝم٤مًمِ  ٤مٗم٤مىمٞم٦م ُمٚمزُم٦م ىم٤مٟمقٟمٞمًّ آشمِّ  وشُمٕمدُّ 

 ؿ شمِمٙمٞمُؾ شمَ و .ود اعمرأة اؼم متٞمٞمزً اٟملم اعمحٚمٞم٦م اًمتل شُمٕمتَ نميٕم٤مت واًم٘مقَ ٢مًمٖم٤مء يمؾ اًمتَّ سمِ 

٤مزه ذم يمؾ دوًم٦م قمْمق جَ إٟمْ  ٦م ُم٤م شمؿَّ ٕمَ ُمٝمٛمتٝم٤م ُمراضَم  ،(اًمًٞمداو) ؿ جل٤من٤من دوًمٞم٦م سم٤مؾْم جلِ 

 .ج٤مل يمؾ قمدة أؿمٝمرذم هذا اعمَ 

أ اعم٤ًمواة سملم اًمرضمؾ دَ ورة دمًٞمد ُمٌْ َي سمِ  (2) قل اعم٤مدة رىمؿ٘مُ شمَ  :ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

غم اَّت٤مذ قمَ  صُّ يمام شمٜمُ  ،٦م إظمرى٤مشمػم اًمدول اًمقـمٜمٞم٦م أو شمنميٕم٤مِّت٤م اعمٜم٤مؾمٌؾَم واعمرأة ذم دَ 

اف رَ ٤مء اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م وإقمْ ٖمَ اًمتنميع ًمتٕمديؾ أو إًمْ  َؽ سمام ذم ذًمِ  ،داسمػم اعمٜم٤مؾم٦ٌماًمتَّ 
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 .ود اعمرأة اٞمٞمزً ؾ متَ ِمٙمِّ امرؾم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م اًمتل شمُ واعمُ 

٤مذ اًمدول غم ضورة اَّتِّ ص قمَ ٜمُ اًمتل شمَ  (16) قاد هل اعم٤مدة رىمؿذه اعمَ وأظمٓمر هَ 

٦م إُمقر ٤مومَّ ٛمٞمٞمز ود اعمرأة ذم يمَ ْم٤مء قمغم اًمتَّ ٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚم٘مَ داسمػم اعمُ ٞمع اًمتَّ ُجِ إـمراف 

٘مد ـ شم٤ًموي اعمرأة سم٤مًمرضمؾ ذم قمَ ْمٛمَ ل شمَ واًمتِ  ،اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمزواج واًمٕمالىم٤مت إهي٦م

وومٞمام  ،٤مء اًمزواج وقمٜمد ومًخفٜمَ أصمْ ذم وج واحل٘مقق واعم١ًموًمٞم٤مت اًمزواج واظمتٞم٤مر اًمزَّ 

 ٞمٝمؿ!واًمقص٤مي٦م قمغم إـمٗم٤مل وشمٌٜمِّ  يتٕمٚمؼ سم٤مًمقٓي٦م واًم٘مقاُم٦م

َ ٜمقد هذه اعم٤مدة ُمـ آشمِّ سمُ  ؾُمـ شم٠مُمَّ و ٦م وضَم  اًمزَّ ٤م شمتٕم٤مرض ُمع ىم٤مقمدة وزِم ٗم٤مىمٞم٦م جيد أهنَّ

ٕمدد وشمَ  ،ضمؾ قمغم اعمرأة داظمؾ إهةوىمقاُم٦م اًمرَّ  ،رٝمْ وُمع اعمَ  ،قمٜمد قم٘مد اًمزواج

ًْ  ،اًمزوضم٤مت  ،الق واًمٕمدة٤مم اًمٓمٙمَ وأطْم  ،ٛم٦م ُمـ اًمرضمؾ همػم اعمًٚمؿٚمِ وُمٜمع زواج اعم

 .وطمْم٤مٟم٦م إوٓد ،ة اًمقوم٤مةوقمدَّ 

ظ قمغم شمِ قىمِّ ر قمغم اًمدول اعمُ ٔمُ ٗم٤مىمٞم٦م حتْ واًمٖمري٥م أن آشمِّ  ؽ ٚمْ ٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م أن شمتحٗمَّ

 ؛ؾم٤مشمػمه٤موًم٦م قمغم ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م ودَ ذم ؾمٞم٤مدة اًمدَّ  اؾم٤مومرً  دظماًل شمَ  ٤م شُمٕمدُّ إمم ضم٤مٟم٥م أهنَّ  .اعم٤مدة!
ٗم٤مهٞمؿ اًمتل ٦م سمام يتٗمؼ ُمع اعمَ ٗمّمٞمٚمٞمَّ قاٟمٞمٜمٝم٤م اًمتَّ ٤م شمٖمٞمػم دؾم٤مشمػمه٤م وىمَ ومٝمل شمٗمرض قمٚمٞمٝمَ 

٘م٤مومٞم٦م اًمثَّ  ٤مئد واخلّمقصٞم٤مِت ٘مَ ٕم٤مرو٧م ُمع اًم٘مٞمؿ واًمٕمَ ق شمَ طمتك وًمَ  (اًمًٞمداو) شمٕمرومٝم٤م

وًمٞمس  ،ؾم٤مشمػم اًمدولِ هل اعمرضمٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٙمؾ دَ  (اًمًٞمداو) ٤مرٌَ سم٤مقمتِ  ؛ًمٚمِمٕمقب

 .اًمديـ أو اًمث٘م٤موم٦م اًمقـمٜمٞم٦م

ًَ ِمٙمؾ إداة اًمرَّ ٞمُ ًمِ  (اًمٜمقع آضمتامقمل) ٝمقم اجلٜمدرٗمْ وي٠مي ُمَ  ٦م هلدم يمؾ اًمثقاسم٧م ئٞم

ر اًمزاوي٦م جَ ٗمٝمقم يٛمثؾ طَم ا اعمَ ومٝمذَ  ؛ٕمقب اًمٕم٤ممل٤م ؿُم ِبَ  زُّ ٕمتل شمَ ٦م وإظمالىمٞم٦م اًمتِ ديَّ ٤مئِ اًمٕم٘مَ 

شمٖمٞمػم ) ـ آشمٗم٤مىمٞم٦م حت٧م قمٜمقانُمِ  (5) رد ذم اعم٤مدةوَ  دْ وم٘مَ  :(اًمًٞمداو) ٗم٤مىمٞم٦مذم اشمِّ 

 .(ضمؾ واعمرأةإٟمامط آضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ًمدور يمؾ ُمـ اًمر

٤مدة هلذه اعمَ  ٤موم٘مً ٝم٤م وِ وًمٙمٜمَّ  ،ى اعمرأةقضمٞم٦م ومًٞمقًمقضمٞم٦م ًمدَ ٦م ًمٞم٧ًم صٗم٦م سمٞمقًمُ قُمَ وم٤مُٕمُ 
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خص هق ذا اًمِمَّ خص طمتك وًمق يم٤من هَ يٛمٙمـ أن ي١مدُي٤م أي ؿَم  ٦مٞمَّ قمِ هل وفمٞمٗم٦م اضمتاَم 

 !اًمرضمؾ ٟمٗمًف

ف ُمـ ذيمر إمم أٟمثك أو اًمٕمٙمس ٖمٞمػم ٟمققمِ ُمـ يريد شمَ  ؾِّ ويٗمتح اعمٗمٝمقم اًم٤ٌمب ًمٙمُ 

ًٛمٞمف آشمٗم٤مىمٞم٦م عم٤م شمُ  ٤مح اًم٤ٌمب أيًْم تَ ويٗمْ  ،ُمـ طم٘مقق اإلٟم٤ًمن ٤مت٤ٌمر ذًمؽ طم٘مًّ سم٤مقم

ٞمس اعمٗمٝمقم وًمَ  ،ٚملم أو اُمرأشملمضُم ـ رَ سم٤مٕٟمامط اجلديدة ًمألهة اًمتل شمتٙمقن ُمِ 

 ،تٙمقن ُمـ رضمؾ واُمرأةنمي ًمألهة اًمذي يَ ٚمٞمف قمغم ُمدى اًمت٤مريخ اًمٌَ ْماعمتٕم٤مرف قم

 .إٟمج٤مب إـمٗم٤مل واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمقع اًمٌنمي٦م ِبدف ْمٞمّ وضمِ ٤مط اًمزَّ رسمط سمٞمٜمٝمام رسمَ يَ 

 ،واج اعمٌٙمر٦م احلرب قمغم اًمزَّ ٞمَّ ٦م اًمٕمٚمامٟمِ ٞمَّ ٜمٔمامت اًمٖمرسمِ اعمُ  اًمذي شمٕمٚمـ ومٞمفِ  ىم٧ِم وذم اًمقَ 

ُمـ  ٤مأؾم٤مؾمٞمًّ  ٤مؼم ذًمؽ طم٘مًّ ٕمتَ وشمُ  ،٦م اجلٜمسؾَم ٤مرَ راه٘ملم ذم ِمَ اعمُ  ٤م شمدقمق إمم طمؼِّ وم٢مهنَّ 

واج اًمنمقمل اًمذي ُيٗمظ اًمزَّ  وهل سمذًمؽ شمرومض ِم٤مرؾم٦م اجلٜمس ذم إـم٤مر ،طم٘مقىمٝمؿ

 (1)!اًمنمقمل وشمٌٞمح هذه اعمامرؾم٦م ذاِّت٤م ظم٤مرج اًمٜمٓم٤مق ،طم٘مقق اًمٗمت٤مة

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  } :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف (ب

 ؿِّتاء٤مقمدا بذٙميُ  د٤مصرعم٤مسم ؿهل نآر٘مًما ن٤ميم د٘مًم ،[56 :٦مسمقتًما ةرقؾم] {ڤ

       .ؿِبذيم ر٤متؾمأ ؽتُيو ؿٝمحْمٗميو ؿهلاقىمأ ره٤مفم ػًم٤مخي ٤مِم ؿٝمٜمـماقسم غمقم دٝمِميو

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  } :ىم٤مل قمزّ ذم قماله (ج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طم٘مقق اعمرأة واًمٓمٗمؾ سملم احل٘مٞم٘م٦م »هـ(، 1422ُج٤مدى إومم  52صـ 165، )قمدد شَمٚم٦م اًمٌٞم٤من»( 1)

اًمٕمدوان قمغم اعمرأة »رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراة اًمتل سمٕمٜمقان  سم٘مٚمؿ قمكم قمٚمٞمقة. اٟمٔمر عمزيد اـمالعش وآدقم٤مء

سمـ  سمـ قمٌداًمٙمريؿ طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد ، ًمٚمديمتقر وم١مادشذم اعم١ممترات اًمدوًمٞم٦م

ؾمٕمقد اإِلؾْمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض ومٝمل ضمديرة سم٤مًم٘مراءة وآـمالع.. وهٜم٤مك وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م يمت٤مب إُم٦م 

وصمٞم٘م٦م ُم١ممتراًمًٙم٤من واًمتٜمٛمٞم٦م »ٞم٦م سم٘مٓمر يمت٤مب اًمّم٤مدرة قمـ وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإِلؾْمالُم

وىمٗم٤مت طمقل ُمٕم٤مٟم٤مة إيدي »، ًمٚمديمتقر/احلًٞمٜمل ؾمٚمٞمامن ضم٤مد. واٟمٔمر يمذًمؽ: شرؤي٦م ذقمٞم٦م

 (. خل٤مًمد اًمِم٤ميع.41-31ُمـ )ش اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مقمٛم٦م
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 هللا ء٤مَو رإ مَم وٕاو ؿِِب  ىرَ طْم ٕا ن٤ميمَ  ،[62 :٦مسمقتًما ةرقؾم] {ڀڀپ

 .ةرقظم ء٤مٜمٌضم ؿٝمٜمٙمًم ناميإلا ذم ؿهلقظمدو ؿٝمىم٤مٗمٟم ـقم ؿٝمِ ٞمٚمِّ ختسم ط فًمقؾمرو

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ } :۵ىم٤مل  (د

 .[74 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٹ

٤مًمًٝمؿ اعمًتؽمة قمـ أٟمٔم٤مر وأؾمامع ٦م وََم ٗم٤مىمٞمَّ قادُيؿ اًمٜمِّ ؿ إذا دظمٚمقا ذم ٟمَ ٠مهُن هذا ؿَم 

ح قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٝم٤مر ٌَ ٤م أْص وم٢مذا ُمَ  ،ٛمقن سم٤مًمٙمٗمر ويتقاـم١مون قمغم اًمٜمٗم٤مقتٙمٚمَّ يَ  ،اعم١مُمٜملم

 .ٟمقا قمٚمٞمف جلئقا إمم أيامهنؿ اًمٗم٤مضمرة يتخذوهن٤م وىم٤مي٦م٤م٧م ُم٤ًمءًمتٝمؿ قمام يمَ ومتَّ 

د  هق قمـ ؾمٌؼ إسار وشمرصُّ اَم إٟمَّ  ،ائؿ قمغم اًمٙمذبؿ اًمدَّ ٝمُ رآن أن طمٚمٗمَ د اًم٘مُ وىمد أيمَّ 

 .[14 :اعمج٤مدًم٦مؾمقرة ] {گ گ ڳ ڳ ڳ} :وقمـ قمٚمؿ وي٘ملم

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ } :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف .(ه

ٕمدي ،[42 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ؾمٞمحٚمٗمقن  :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًم

سم٤مًم٘مٕمقد  {ڄ ڄ} وأهنؿٓ  يًتٓمٞمٕمقن اًمتخّٚمٗمٝمؿ قمـ اخلروج أّن هلؿ قمذرً 

 .(1)[42 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڃ ڃ ڃ ڃ} واًمٙمذب واإلظم٤ٌمر سمٖمػم اًمقاىمع

 :ـ ذًمؽ وٓ طمرج ومٛمٜمٝم٤مث قمَ ؿ اًمٙم٤مذسم٦م ومحدِّ ِِّت اقم٤مءأُم٤م ادِّ 
 {ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ} :ىم٤مل شمٕم٤ممم .(أ

ػ ىمقًُمف ومٕمَٚمف وُهه قمالٟمٞمَتف ٤مًمِ ٜم٤مومؼ خيَ هذا اعمُ » :ري٩موىم٤مل اسمـ ضُم  ،[8 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ]

ٌَف ،وُمدظمُٚمف خمرضَمف  .(2)شوُمِمٝمُده ُمٖمٞم

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف .(ب

٘مرةؾمقرة ] { ڻ ڻ ڻ ڻ ڱڱ ں ں قمقن يمٞمػ يدَّ  ،[12-11 :اًٌم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/241) ش:شمٗمًػم اًمًٕمدي»( 1)

 (.151ـ  1/149ش: )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من»( 2)
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ٌَّ واًمٜمِّ  الَح اإلْص   :رادواعمُ » :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ،ًقا سمف ُمـ أقمٔمؿ اإلوم٤ًمدٗم٤مق اًمذي شمٚم

د ٛمَّ سمٛمحَ ٤مس قمـ اإليامن ٗمريؼ اًمٜمَّ وشمَ  ،ؿ اًمٙمٗم٤مرٙمُ قآشمِ سم٤مًمٜمٗم٤مق سمٛمُ  ضِ ٓ شمٗمًدوا ذم إرْ 

وظمراب  ،اندَ د ُم٤م ذم إرض ِبالك إسمْ ًَ ؿ ذًمؽ ومَ تُ ؿ إذا ومٕمٚمْ ٙمُ وم٢مٟمَّ  ،واًم٘مرآن ط

       .(1)شوسمٓمالن اًمزرائع يمام هق ُمِم٤مهد قمٜمد صمقران اًمٗمتـ واًمتٜم٤مزع ،اًمدي٤مر

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ } :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف .(ج

ـ ضمرير  ،[11 :اًمٗمتحقرة ؾم] {ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ىم٤مل اسم

ٗمٝمؿ اهلل يـ ظمٚمَّ د اًمذِ ٛمَّ ٘مقل ًمؽ ي٤م حمَ ٞمَ ؾَم  :طٜمٌٞمف حمٛمد ًمِ  ـ اهللِٓم٤مب ُمِ ذا ظِم هَ » :اًمٓمؼمي

ًػمك اًمذي وُمَ  َت ٕمؽ ذم ؾمٗمرك اًمذي ؾم٤مومرْ ُمَ  وِج ؽ واخلرُ تِ ٌَ ذم أهٚمٞمٝمؿ قمـ صحْ 

ٝمؿ قمغم تَ ٌْ شمَ وم٧م إًمٞمٝمؿ ومٕم٤مٍَم إذا اٟمْ  ،سمٞم٧م اهلل احلرام ازائرً  اُمٕمتٛمرً  ٦مَ هت إمم ُمٙمَّ 

 ،ٞمٜم٤مٚمِ ٤ميِمٜم٤م وأهْ وإصالح ُمٕمَ  ،ؽ ُمٕم٤مجل٦م أُمقاًمٜم٤مٕمَ ٜم٤م قمـ اخلروج ُمَ تْ ٚمَ ؿمٖمَ  :ٜمؽػ قمَ اًمتخٚمُّ 

 .ٗمٜم٤م قمٜمؽ٤م رسمٜم٤م ًمتخٚمُّ وم٤مؾمتٖمٗمر ًمٜمَ 

 قل ي٘مُ  :٤م هلؿ ىمٞمٚمٝمؿ ذًمؽسمً ٙمذِّ ىم٤مل اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ُمُ 
ِ
ٜمؽ ٗمقن قمَ إقمراب اعمخٚمَّ  َه١ُمٓء

 :ي٘مقل ،آؾمتٖمٗم٤مر هلؿ طاهلل  قلؾُم ُم٠ًمًمتٝمؿ رَ  َؽ وذًمِ  ،سم٠مًمًٜمتٝمؿ ُم٤م ًمٞمس ذم ىمٚمقِبؿ
ٗمٝمؿ قمـ ٦م اهلل ذم َّتٚمُّ ٞمَ دم قمغم ُم٤م ؾمٚمػ ُمٜمٝمؿ ُمـ ُمٕمِّم وٓ ٟمَ  ،ف سمٖمػم شمقسم٦م ُمٜمٝمؿقٟمَ ٠ًمًمُ يَ 

 .(2)شواعمًػم ُمٕمف طاهلل  صح٦ٌم رؾمقل

 وم
ِ
إذ  ،هلؿ طاهلل  قلؾُم ٌٝمؿ اؾمتٖمٗم٤مر رَ ٚمَ ارهؿ وٓ ذم ـمَ ذَ همػم ص٤مدىملم ذم أقمْ  َٝم١ُمٓء

قمغم قمدم  مِ م واًمٕمزْ دَ ؿ صدىم٦م ُمـ اًمٜمَّ سملم يدي ٟمجقاهُ ُمقا قا ص٤مدىملم ًم٘مدَّ ٤مٟمُ ًمق يمَ 

وهذا ُم٤م مل يٗمٕمٚمف  ،إٓ سمٕمد آقمؽماف سم٤مخلٓم٠م واًمت٘مّمػم َؽ وٓ يٙمقن ذًمِ  ،اًمٕمقد

 
ِ
ڄ } دي ٟمجقاهؿ قمذرهؿ اًمقاهل ودقمقاهؿ اًمٙم٤مذسم٦مإذ ىمدُمقا سملم يَ  ،َه١ُمٓء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/42ش: )ومتح اًم٘مدير»( 1)

 (.341ـ  11/339ش: )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من»( 2)
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 .[11 :اًمٗمتحؾمقرة ] {ڄ ڄ ڄ ڃڃ

 وومريؼ ُمـ 
ِ
قمغم إُمقال ُمـ  ِف أو اخلقْ  ،ؾوإهْ  ريؿِ قمقن اًمٖمػمة قمغم احلِ يدَّ  َه١ُمٓء

ّل ويٕمتذرون سمذًمؽ قمـ اخلروج ُمع  ،ٞم٤معاًمَْم  واعم١مُمٜملم وهؿ ٓ يريدون إٓ  ط اًمٜمٌَّ

 .(1)ومرارا

﮿  } :ذم قماله ىم٤مل قمزَّ  (د ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶

     طمزاؾمقرة ] {﯀﯁ ـ قم٤مؿمقر ،[13 :بٕا ؾ ٕمْ ٜم٤م سم٤مًمٗمِ ضملء هُ » :ىم٤مل اسم

 :واًمٕمقرة ،دوٟمفف وجُيدِّ روٟمَ قن ذم آؾمتئذان ويٙمرِّ إمم أهنؿ ُيٚمحُّ  ةِ اعمْم٤مرع ًمإلؿم٤مرَ 
ُـّ  :ىم٤مل ًمٌٞمد ،ٜمف إمم احللُمِ  َب ـ اًمٕمدو أن يتنَّ ٖمر سملم اجلٌٚملم اًمذي يتٛمٙمَّ اًمثَّ   وأضم

 .شقمقرات اًمثٖمقر فمالُُمٝم٤م

 هَ و ،ـمٚم٥م اإلذن :وآؾمتئذان
ِ
 يذيمر اعمٗمنون أن وملَ  ،ذالخِ اُمقا آٟمْ رَ  ١ُمٓء

ّل  ٚمقل ٟمزل سمـ ؾَم  سمـ أب اهلل قمٌد أن :زموىمد ذيمر اسمـ طَم  ،أذن هلؿ ط اًمٜمٌَّ

قن ًمٞمس سم٠مىمؾ ٛمُ زقمُ  يَ ومٙم٤من قمًٙمره ومٞماَم  ،طاهلل  ُمع رؾمقل ٤مسمٜم٤مطمٞم٦م هم٤مزيً  ًٙمرهسمٕمَ 

 ،امٟملم وم٘مط اًمثَّ ٤م سملم اًمًٌٕملم إممٕٟمف مل يتخٚمػ ُمٕمف إٓ ُمَ  ،٤مـمٌؾ وهذا سمَ  ؛اًمٕمًٙمريـ

ٕمف أىمؾ  يٙمـ يقُمئذ ُمـ ُمَ ف ملَ إٟمَ  :وىمد ىمٞمؾ ؛ٟمٔمر ٤مأيًْم  وومٞمفِ  ،ىمع هذا ذم يقم أطمدام وَ وإٟمَّ 

 .يقم أطمد ط٤من ذم دون ُم٤م ُمٕمف ف يمَ أٟمَّ  :واًمّمحٞمح .ًٙمريـاًمٕمَ 

ِمـ َّتٚمػ ُمٕمف سمٕمد ُمًػمه  ،شمٌقكهَمزَوة سمـ أب ذم  اهلل وأُم٤م ُمـ يم٤من ُمع قمٌد

 .(2)٥م ذم اًمٕمدة اعمذيمقرةوم٠مهؾ اًمٜمٗم٤مق وأصح٤مب اًمري ،ڠ

وم٢من ذم  ٤موأيًْم  ،وإٓ عم٤م فمٝمر متٞمزهؿ قمـ همػمهؿ ،ؿ٠مذن هَلُ  يَ ف ملَ  أٟمَّ تيِض وهذا ي٘مْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.231ش: )دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م»( 1)

 -دار اعمٕم٤مرف : إطم٤ًمن قم٤ٌمس اًمٜم٤مذ: ، اعمح٘مؼشضمقاُمع اًمًػمة»ُمٜمٝمؿ اسمـ اسمـ طمزم ذم يمت٤مسمف ( 2)

 (.251م: )صـ  1911، 1: ُمٍماًمٓمٌٕم٦م



 

 

470 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ريؼ ُمٜمٝمؿ ومٝمذا اًمٗمَ  ، ي٠مذن هلؿملَ  فُ إيامء إمم أٟمَّ  ،{﮶} :اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ُمـ ىمقًمف

 .ٕمٞمدة قمـ اعمديٜم٦م وآـم٤مُمٝم٤مقن سم٠من ُمٜم٤مزهلؿ سمَ ٚمُ يتٕمٚمَّ 

متقيف  ،[13 :إطمزابؾمقرة ] {﮻ ﮼ ﮽} :ذم ىمقهلؿ (إنَّ ) رف٠ميمٞمد سمحواًمتَّ 

 .ذم صقرة اًمّمدق ،{﮼ ﮽} :إلفمٝم٤مر ىمقهلؿ

ّل  وأنَّ  ،ٚمٛمقا أهنؿ يم٤مذسمقن٤م قمَ وعمَّ  ؿ ذم صقرة ٤مهُ ٕمٚمقا شمٙمذيٌف إيَّ ضَم  :يٕمٚمؿ يمذِبؿ ط اًمٜمٌَّ

طمزابؾمقرة ] {﯀﯁ ﮿ ﮾} وم٘مقًمف ،وم٠ميمدوا اخلؼم ،دىمٝمؿذم ِص  ِمؽُّ أٟمف يَ  شمٙمذي٥م  ،[13 :ٕا

ذا ومل ي٘مرن هَ  .ًٚمٛملم طم٤مرؾمٝم٤مٞمش اعمُ ويم٤من ضَم  ،ٜمدق٦م يقُمئذ سمخَ ٜمَ ّمَّ ٤مٟم٧م حمَ يمَ  ٦مديٜمَ وم٤معمَ  ،هلؿ

 .(1)واوح همػم حمت٤مج إمم شم٠ميمٞمد ٤مر أن يمذِبؿٝمَ ١ميمد إلفمْ اًمتٙمذي٥م سمٛمُ 

ـ اجلقزي ﮹ } :ف شمٕم٤مممىمقًمُ » :وىم٤مل اسم ﮸  ﮷  طمزابقرة ؾم] {﮶  ،[13 :ٕا
 :قٓنىمَ  ومٞمفِ 

سمـ  سمٜمق طم٤مرصم٦م» :وىم٤مل َم٤مهد ،ڤ ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس ،ق طم٤مرصم٦مٜمُ سمَ  ؿأهنَّ  :٤ممُه أطمدُ 

 .شسمٜمل طم٤مرصم٦م إٟمام اؾمت٠مذٟمف رضمالن ُمـ» :وىم٤مل اًمًدي ،شسمـ اخلزرج احل٤مرث

 .ىم٤مًمف ُم٘م٤مشمؾ ،سمـ ضمِمؿ ٤مرصم٦م وسمٜمق ؾمٚمٛم٦مسمٜمق طَم  :واًمث٤مين

﮽ } :ىمقًمف شمٕم٤ممم ﮼  ِ ظَم  :أي» :٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌمىمَ  ،[13 :إطمزابؾمقرة ] {﮻  ،٦مٞمَ ٤مًم

ًِّ  فُ ُم٤م ذه٥م قمٜمْ  :ةقرَ اًمٕمَ  ُؾ وأْص  ،قهل٤مظُم اد دُ د أُمٙمـ ُمـ أرَ ٘مَ ومَ   ومٙم٠منَّ  ،ؽم واحلٗمظاًم

 أقمقرَّ  :شم٘مقل اًمٕمرب ،ت اًمٌٞمقت٢مذا ذهٌقا أقمقرَّ ومَ  ،ٗمظ ًمٚمٌٞمقتضم٤مل ؾمؽم وطمِ اًمرِّ 

قوع ظمٚمؾ ٤من ُمٜمف ُمَ إذا سمَ  :٤مرسوأقمقر اًمٗم ،أو ؾم٘مط ضمداره ،٥م ؾمؽمههَ إذا ذَ  :ززمٜمْ ُمَ 

 اهللَ  ٕنَّ  :[13 :إطمزابؾمقرة ] {﯀﯁ ﮿ ﮾} :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ًمٚميب واًمٓمٕمـ

 .شوًمٙمـ يريدون اًمٗمرار ،ٗمٔمٝم٤مَُي 

 :وىم٤مل ىمت٤مدة ،شاقِمك قمٚمٞمٝم٤م اًمُنَّ خْ ٤مئٕم٦م ٟمَ ٞمقشمٜم٤م َو سمُ  :ىم٤مًمقا» :وىم٤مل احلًـ وَم٤مهد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.286ـ  21/285ش: )اًمتحرير واًمتٜمقير»( 1)
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ومٙمذِبؿ اهلل وأقمٚمؿ أن ىمّمدهؿ  ،ٜم٤مٚمِ  أهْ  ٟم٠مُمـ قمغَم وٓ ،٤م يكم اًمٕمدوٜم٤م ِمَّ ٞمقشمُ سمُ  :ىم٤مًمقا»

 .(1)شاًمٗمرار

  أنَّ  صمؿ يٌلم اًم٘مرآنُ 
ِ
ٙمقن ُمقىمٗمٝمؿ يَ  َػ ومٙمٞمْ  ،ـ ظمٓمر ُمتقىمعقن ُمِ خي٤مومُ  ،ضمٌٜم٤مء َه١ُمٓء

    } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ؟سم٤ًمطمٝمؿ ُم٤م خيِمقن وطمؾَّ  ٓمرُ إذا دامهٝمؿ اخلَ 

طمزابؾمقرة ] {       ۆئ ۈئ ۈئ ِ  ،[14 :ٕا  َؽ ذًم

ـ اًمٙمرب ٙمُ ٝمام يَ وُمَ  ،حؿ قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد٘متَ ٤مرج اعمديٜم٦م ومل شمُ ٤من ؿم٠مهنؿ وإقمداء ظَم يمَ 

ـ ق وىمع واىمتحٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ اعمديٜم٦م ُمِ ٤م ًمَ وم٠مُمَّ  ،٤مخلٓمر اعمتقىمع همػم اخلٓمر اًمقاىمعزع ومَ واًمٗمَ 

طمزابؾمقرة ] {  } :أـمراومٝم٤م ـ ديٜمٝمؿدَّ اًمرِّ ؿ وـمٚم٧ٌم إًمٞمٝمِ  ،[14 :ٕا  :ة قم

ٌِّ همػم ُمتَ  ٤ماقمً ِه  ،{} ىم٧م أو إٓ ُمـ اًمقَ  ،{ۈئ ۈئ} :ثلم وٓ ُمؽمدديـٚم

ومٝمل  ،اٌؾ أن يًتجٞمٌقا ويًتًٚمٛمقا ويرشمدوا يمٗم٤مرً ٤م ىمَ ُم ٤مؿ يتٚمٌثقن ؿمٞمئً ُمٜمٝمُ  ىمٚمٞماًل 

 .(2)وهق ضمٌـ ه٤مًمع ٓي٘م٤موم ،قم٘مٞمدة واهٞم٦م ٓ شمث٧ٌم

٤مذير وأسمٓمؾ ٕمَ ؿ وشم٘مديٛمٝمؿ ٕوهك اعمَ ذٓهُن ظُم وَ  ٘مقمِ وىمد سمٚمغ ُمـ إؾمٗم٤مف اًم (ه

ْ احلٞمؾ ُم٤م طمٙم٤مه اهلل شمٕم٤ممم قمَ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ } :ؿ ذم ىمقًمفٝمُ ٜم

 ،[49 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ّل  اسمـ ىمٞمس ؾم٠مَل  وىمد ذيمر اعمٗمنون أن اجلدَّ  ذر سم٠مٟمف تَ واقمْ  ،ٕمقد قمـ اجلٝم٤مدِ اًم٘مُ  ط اًمٜمٌَّ

 نَ ٕٟمف وإِ  ،٤مقمذر واٍه أيًْم  قَ وهُ  !ٝمق ٓ يّمؼم قمٜمد رؤيتٝمــ ومَ تِ ٤ًمء اًمروم اومتُ إذا رأى ٟمِ 

ث ومٞمٝم٤م دُ ٤مطم٤مت اًم٘مت٤مل وُم٤م ُيْ ؾَم  وم٢منَّ  ،سمٜمل إصٗمر  قمغم ٟم٤ًمءؼِم يم٤من يمام ذيمر ٓ يّْم 

٠من شمٜمًٞمف سمِ  يمٗمٞمٚم٦مٌ  ،ب سم٤مًمًٞمقفؼ سم٤مًمًٝم٤مم وَض ٗمقف وشمراؿُم ُمـ شمالطمؿ سملم اًمّمُّ 

ًػم إٓ قمغم ُمـ ُمأل اعمرض قمَ  رٌ إن اإلٟمٗمراد سم٤مًمٜم٤ًمء ذم هذه اعمقاىمػ أُمْ  ؿَ صمُ  ،ٚمفذًمؽ يم

 .ـ اًمداء ُمـ ٟمٗمًفومتٙمَّ  ،فىمٚمٌَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.361ـ  6/316ش: )عمًػمزاد ا»( 1)

 (.5/2839ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن»( 2)
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ٕمض ذوي إقمذار ُمـ ٤ًمء وسمَ قضمد ذم سمٞمقِّت٤م إٓ اًمٜمِّ أُم٤م ىمٕمقده ذم اعمديٜم٦م وٓ يُ 

 ،هٜم٤مًمؽـ ُمِ  ٤من سم٤مًمٜم٤ًمء هٜم٤م أىمرب إًمٞمفِ تَ تِ وم٤مٓومْ  ،اًمِمٞمقخ واًمقًمدان واعمرى واًمٗم٘مراء

ڤڦ  ڤ ڤ ڤ} :۵وم٘م٤مل  ،رهذْ ؽ مل ي٘مٌؾ اهلل شمٕم٤ممم قمُ ًمِ ُمـ أضمؾ ذَ 

ٜم٤مومؼ ق أن هذا اعمُ ٚمَ ومَ  ،[49 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڦ ڦ ڦ ڄ

 ،ٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦متْ ُمـ اًمٗمِ  اًػمة ومرارً اضمف اًمٗمتٜم٦م اًمٞمَ ًمقَ  ،قضمف واًمقٓءص٤مدق اإليامن واًمتَّ 

 .(1)ٚمف إمم ضمٝمٜمؿ وسمئس اًم٘مراروهل ومتٜم٦م اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق اًمتل شمقص

ؿ هُن يدَ ذا دَ وهَ  ،ٛمقس اًمٗم٤مضمرةؿ ذم طمٚمػ إيامن اًمٖمَ ٠مهُن ذا ؿَم ـ هَ ُمَ  أنَّ  :واخلالص٦م

ق ّمدِّ ٞمػ ٟمُ ويمَ  ؟ؼ ذم طمديثٝمؿثِ ٟمَ  يمٞمَػ  ،٦م اًمقاهٞم٦مسمَ ذم اظمتالق آدقم٤مءات اًمٙم٤مذِ 

 .؟ قمٚمٞمٜم٤م أيامهنؿ؟ سمؾ يمٞمػ شمٜمٓمكمُمزاقمٛمٝمؿ

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

وذم  ،درُ ده اًمٖمَ ٝمْ وذم قمَ  ،اءؽِم ف آومْ ٗمِ ٚمِ وذم طَم  ،٤مومؼ اًمٙمذبٜمَ دي٨م اعمُ طَم  ذم ُؾ إْص  .1

 ،ِؽ وذم أظمرى سم٤مإلومْ  ،ذم ُمقاوع سم٤مًمٙمذب آنُ اًم٘مرْ  وًمذًمؽ وصٗمٝمؿُ  ،فاَل ده اإلظْم قمْ وَ 

 .وذم صم٤مًمث٦م سم٤مٓومؽماء

ـ قمـ ـم٤مئٗم٦م ُم د أظمؼم اهللُ ٘مَ ومَ  ،ؿ٤ٌمراِِّت ٞمؼ قمِ ٛمِ ٜمْ وشمَ  ،قل أىمقاهلؿًُ ٕمْ ٛمَ ار سمِ ؽِم قمدم آهمْ  .2

﯁ } :اعم١مُمٜملم هذا ؿم٠مهنؿ ﯀   ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹

 .[47 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {       

 .عذّ ايشضا عِٓٗ َُٗا حًفٛا َٔ أميإ :ايكاعذ٠ ايجايج١ ٚايعصشٕٚ

ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم

ٱ } :وذم آي٦م أظمرى ي٘مقل اعمقمم ،[96 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {گ گ ڳ

 .[62 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٻ ٻ ٻ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.233ـ  232ش: )دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمر ه ذم طمٞم٤مة إُم٦م»( 1)
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ٔي٦مؿ ذَ ٚمٞمٝمِ وم٠مٟمٙمر اهلل قمَ  ٻ پ پ پ پ ڀ } :ًمؽ سم٘مقًمف ذم مت٤مم ا

راب ٓمِ  اْو قمغَم  لُّ ٤مًملم شمدُ وهذه إيامن ذم احلَ  ،[62 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڀ ڀ

٦م ٞمَّ اٟمِ ٝمقَ ٦م واًمِمَّ ٞمَّ خِّم ٤محلٝمؿ اًمِمَّ َّم امي٦م ُمَ حلِِ  ٞم٨ِم ٝمؿ احلثِ ٞمِ وؾمٕمْ  ،ٛمع اعمًٚمؿجتَ اعمٜم٤موم٘ملم ذم اعمُ 

رسم٦م اًمِمديدة ؿ يِمٕمرون سم٤مًمٖمُ ًمؽ سم٠مهنَّ ذَ  ،ظمٞمص ُمـ إيامن اًمٙم٤مذسم٦مِبذا إؾمٚمقب اًمرَّ 

وىمد يمِمػ اهلل  ،قن إٓ اًمٙمذب واًمٜمٗم٤مقٙمُ ٛمٚمِ ومال يَ  ،ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ اعمح٤مومظ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  } :ؿ سم٘مقًمف ذم ُمقوع آظمرطم٘مٞم٘متٝم

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڦ ڤ ڤ ڤ

 .!؟أسَمْٕمَد هذا يرى اعم١مُمٜمقن قمٜمٝمؿ ،[57-56 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڃ ڃ

ڈ ڈ ژ } :سمٕمد شمٗمًػمه ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم $ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي 

ؿ وآهمؽمار ٝمُ ـ اًمرو٤م قمٜمْ قمَ  ٝملُّ ـ أي٦م اًمٜمَّ ُمِ  ٘مّمقدُ واعمَ » :[96 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ژڑ

 .(1)شراض وقمدم آًمتٗم٤مت ٟمحقهؿقمْ سم٤مإلِ  هؿ سمٕمد إُمرِ ٕم٤مذيرِ ٛمَ سمِ 

ـَ ًمِ  يرٌ ذا حتذِ وهَ » :$وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر  يؼ رِ ى قمـ اعمٜم٤موم٘ملم سمٓمَ اًمرِّ  ٚمٛمًٚمٛملم ُم

 .(2)شٓ يٙمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يروقا سمف يرى اهلُلٛمقن أن ُم٤م ٓ ٚمِ ًْ د قمٚمؿ اعمُ إْذ ىمَ  ،اًمٙمٜم٤مي٦م

ؿ ٜمٝمُ و٤م قمَ ٤مـمٌلم قمـ اًمرِّ خَ ل اعمُ هَن  اد سمفِ رَ واعمُ » :(3)$وىم٤مل أسمق اًمًٕمقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1671ش: )أٟمقار اًمتزيؾ»( 1)

 (.1/1911ش: )اًمتحرير واًمتٜمقير»( 2)

: ُمٗمن ؿم٤مقمر، ُمـ قمٚمامء اًمؽمك سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٕمامدي، اعمقمم أسمق اًمًٕمقد سمـ حمٛمد هق: حمٛمد( 3)

اعمًتٕمرسملم. وًمد سم٘مرب اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ودرس ودرس ذم سمالد ُمتٕمددة، وشم٘مٚمد اًم٘مْم٤مء ذم سمروؾم٦م 

هـ ويم٤من طم٤مض اًمذهـ هيع اًمٌدُي٦م:  952وم٤مًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وم٤مًمروم ايكم. وأوٞمػ إًمٞمف اإلومت٤مء ؾمٜم٦م 

ٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمؽميمٞم٦م، شمٌٕم٤م عم٤م )يمت٥م اجلقاب ُمرارا ذم يقم واطمد قمغم أًمػ رىمٕم٦م( سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمٕمرسم

يٙمتٌف اًم٤ًمئؾ. وهق ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم اعمٕمروف سم٤مؾمٛمف وىمد ؾمامه: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمراي٤م 

 =اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، وُمـ يمتٌف حتٗم٦م اًمٓمالب ذم اعمٜم٤مفمرة، وهمػمه٤م وؿمٕمره ضمٞمد ظمٚمص يمثػم ُمٜمف ُمـ 
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ـ ٓ يرى و٤م قمٛمَّ اًمرِّ  ٢منَّ ومَ  ،غ وضمف وآيمدهٚمَ هؿ اًمٙم٤مذسم٦م قمغم أسمْ يرِ وآهمؽمار سمٛمٕم٤مذِ 

تقهؿ ؿ ُمُ ىمٞمؾ ذًمؽ ًمئال يتقهَّ ام إٟمَّ  :وىمٞمؾ ،ٓ يٙم٤مد يّمدر قمـ اعم١مُمـ قمٜمف اهلل شمٕم٤ممم ِم٤َّم

 .(1)أن رو٤م اعم١مُمٜملم ُمـ دواقمل رو٤م اهلل شمٕم٤ممم

ٜم٤موم٘ملم اعمُ  ئَؽ ٝمؿ سمح٤مل أوًمَ ٛمِ ٚمْ ـ قمِ ١مُمٜملم ُمِ ٥ًم طم٤مل اعمُ ٕمٜمٞملم طَم ٚم٦م ًمٚمٛمَ ٛمِ وأي٦م حمتَ 

٤مل اجلٝمؾ وم٢من رو٤م وذم طَم  ،٥م قمدم اًمرو٤م قمٜمٝمؿل طم٤مل اًمٕمٚمؿ يتقضمَّ ٗمِ ومَ  ،ٝمؿ سمفٝمٚمِ أو ضَم 

 .- شمٕم٤ممم أقمٚمؿواهلل-اعم١مُمٜملم ٓ يٜمٗمٕمٝمؿ 

 ؟لاًمرو٤م وسملم اإلقمراض قمٜمٝمؿ يمام ؾمٌؼ ذم اعمَْٕمَٚمؿ إوَّ  مِ ومام اًمٗمرق سملم قمدَ  :وم٢من ىمٞمؾ
وهق  ،ك اًمراضمحٜمَ ؿ ٓ ي٘متيض اإلقمراض قمغم اعمٕمْ ٝمُ و٤م قمٜمْ أن قمدم اًمرِّ  :وم٤مجلقاب

ُمـ صدودهؿ  ٤مزيٜمً طَم  وئمؾُّ  ،د ٓ يرى قمٜمٝمؿوم٘مَ  ،زن ُمـ صدودهؿقمدم احلُ 

 .وإقمراوٝمؿ

وم٘م٤مل ذم  ،يـ ذم آيتلم ُمتت٤مسمٕمتلمرَ إُمْ  ذيمرَ  ۵أن اهلل  :غم اًمٗمرققمَ  لُّ وِم٤م يدُ 

ومم ک  ڑ} :وىم٤مل ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ،[95 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {چ چچ ڇ ڇڇ} :ٕا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمزائد إمم أرسم٤مب اًمرئ٤مؾم٦م  ريم٤ميم٦م اًمٕمجٛم٦م. ويم٤من ُمٝمٞم٤ٌم طمٔمٞم٤م قمٜمد اًمًٚمٓم٤من، ي١مظمذ قمٚمٞمف اعمٞمؾ =

وُمداهٜمتٝمؿ. وهق ُمدومقن ذم ضمقار ُمرىمد أب أيقب إٟمّم٤مري. ىم٤مل اًمٖمزي: اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م، 

اعمح٘مؼ اعمدىمؼ اًمٗمٝم٤مُم٦م، اًمٕمٚمؿ اًمراؾمخ، واًمٓمقد اًمِم٤مُمخ، اعمقمم أسمق اًمًٕمقد اًمٕمامدي احلٜمٗمل ُمٗمتل 

ذم زُم٤مٟمف ذم اًمٕمٚمؿ، واًمرئ٤مؾم٦م، اًمتخ٧م اًمًٚمٓم٤مين وهق أقمٔمؿ ُمقازم اًمروم، وأومْمٚمٝمؿ مل يٙمـ ًمف ٟمٔمػم 

واًمدي٤مٟم٦م أظمذ قمـ قمٚمامء قمٍمه. وذم سم٤مًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ ًمٞمٚم٦م إطمد ظم٤مُمس ُج٤مدى 

إومم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم وشمًٕمامئ٦م ويم٤مٟم٧م ضمٜم٤مزشمف طم٤مومٚم٦م وصكم قمٚمٞمف ذم طمرم ضم٤مُمع اًمًٚمٓم٤من 

، اعم١مًمػ: شسم٠مقمٞم٤من اعمئ٦م اًمٕم٤مذة اًمٙمقايم٥م اًم٤ًمئرة»حمٛمد اًمٙمٌػم ذم ُمأل قمٔمٞمؿ، وُجع يمثػم. يٜمٔمر 

هـ(، اعمح٘مؼ: ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر، اًمٜم٤مذ: دار 1161سمـ حمٛمد اًمٖمزي )اعمتقرم:  ٟمجؿ اًمديـ حمٛمد

 (،3/31م: ) 1997 -هـ 1418ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

 (.7/59) ، ًمٚمزريمكم:شإقمالم»و

 .(95ـ  4/94ش: )إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ»يٜمٔمر ( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 
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اض رَ وًمق يم٤من اإلقمْ  ،[96 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 .(1)-واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ- ،سمذيمر أطمدمه٤م قمـ أظمر و٤م ٓيمتٗمكاًمرِّ  مُ هق قمدَ 

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

ًْ ٤مي٤مت اًمتِ ُمـ اًمٖمَ  -1 ٗمقا قمام ؿ إذا َّتٚمَّ ٝمُ ١مُمٜملم قمٜمْ  اعمُ ك هل٤م اعمٜم٤موم٘مقن رَى ٕمَ ل ي

ل اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ سمٕمدم ومٞم٠مي هَن  ،٤م طم٤مل ٟمٙمقصٝمؿ قمـ اجلٝم٤مدّمقًص ؿ وظُم يٕم٤مب قمٚمٞمٝمِ 

 .ٔم٦ماًمرى قمٜمٝمؿ وإن طمٚمٗمقا إيامن اعمٖمٚم

ـ وع وٓ ؿم٠من ُمِ نْم ١مُمٜملم ذم همزٍو وٓ ُمَ ؿ سمٛمِم٤مريم٦م اعمُ سمؾ وٓ ي١مذن هَلُ  -2

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ } :ؿم١مون اعمًٚمٛملم

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 .[83 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ھ ے

 .[47 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {  } :ايكاعذ٠ ايشابع١ ٚايعصشٕٚ

﯁  } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹

 ،[47 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {       

قٟمف ُمـ اًمِمٙمقك واًمِمٌٝم٤مت سمام يٌثُّ  رُ ويت٠مصمَّ  ،ؿهَلُ  ٤م اعم١مُمٜمقن ُمـ يًتجٞم٥ُم ٞمٙمؿ أُيُّ ومِ  :أي

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾْمالموهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلِ  ،(2)ذم أي٦م أطمد اًم٘مقًملموهذا قمغم  ،وي٘مٌٚمٝم٤م

ام وإٟمَّ » :[47 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {  } :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم وم٢مٟمف ىم٤مَل  ،$

 :٤ًمن قمٌده ًمِ يمام ىم٤مل اهلل قمغَم  ،ـ ُمٕمٜمك اًم٘مٌقل واًمٓم٤مقم٦مْمٛمِّ ف ُمتَ ٕٟمَّ  ،اه سم٤مًمالمقمدَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م »هذه اًم٘م٤مقمدة سمٛمجٛمققمٝم٤م ُمًتٗم٤مدة ُمـ سمح٨م سمٕمٜمقان ( 1)

 (.172ـ  171ـ  171ص )ش: ىمرآٟمٞم٦م

ش: ٟمٔمؿ اًمدرر»(، واًمٌ٘م٤مقمل ذم 2/475(، واسمـ يمثػم: )1/466ش: )اًمقضمٞمز»اظمت٤مره اًمقاطمدي ذم ( 2)

 (.3/244(، واًمًٕمدي: )2/418(، واًمِمقيم٤مين: )3/329)
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 :أي { } ويمذًمؽ ،هدَ اؾمتج٤مب عمـ مَحِ  :أي ،شهُ دَ مَحِ  ـْ عمَِ  اهلُل عَ ٛمِ ؾَم »
 .(1)شؿقن هَلُ ُمٓمٞمٕمُ 

ث٤مسم٦م ٛمَ ٤مر إًمٞمٝمؿ سمِ ٌَ إظْم  ٟم٘مُؾ  :{ } :٘مقًمفأن اعمراد سمِ  :اًم٘مقل اًمث٤مين

ـ يمالم ٝمؿ أن إهمٚم٥م ُمِ تُ وطمجَّ  (2)واظمت٤مره اًمٓمؼمي واًم٘مرـمٌل وهمػممه٤م ،اجلقاؾمٞمس

 .ػمهٖمَ م ًمِ ـ يًٛمع اًمٙماَل يّمٗمقا سمف ُمَ  أن (عؾمامَّ ) اًمٕمرب ذم ىمقهلؿ

ًِّ ًٓمَ ًمدِ  ،هق اًمراضمح ؾْمالمواًم٘مقل إول اًمذي اظمت٤مره ؿمٞمخ اإلِ   ،ٞم٤مق قمٚمٞمف٦م اًم

 } : ىم٤ملومٚمامَّ  ،وومْمح أطمقاهلؿ وظم٤ٌمي٤مهؿ ،ٜم٤موم٘ملمف ذم اعمُ وم٢من ؾمٞم٤مق أي٤مت يمٚمَّ 

  قمغم أنَّ  دلَّ  ،[47 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] { 
ِ
وي١ميد  ،ؿٝمُ قملم ًمٞمًقا ُمٜمْ اًمًامَّ  َه١ُمٓء

قن ذم اًمّمػ ؾمُّ ٜمدَ ومٝمؿ ُمُ  ،ـ يًٛمع هلؿ ُمَ إمَم  ٜم٤موم٘ملم ًمٞمًقا سمح٤مضم٦مٍ اعمُ  هذا اعمٕمٜمك أنَّ 

 .(3)ًٛمٕمقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ ُم٤م جيرييَ  ،اعمًٚمؿ

د ُـّ ٤مس يَ اًمٜمَّ  ٕمُض وسمَ » :سم٘مقًمف ؾْمالمذًمؽ ؿمٞمخ اإلِ  وىمد أيمَّ قمقن ؾمامَّ  :اعمٕمٜمك نَّ أَ  ٔم

 :ٞمٝمؿ طمتك ىمٞمؾ ًمٌٕمْمٝمؿقن ُم٤م ي٘مقل ويٜم٘مٚمقٟمف إًمَ ٕمُ أي يًٛمَ  :٦م اجل٤مؾمقسًمَ ٜمزِ ٕضمٚمٝمؿ سمٛمَ 
ؾمقرة ] {  } :فىم٤مل ذم ىمقًمِ  ،(احلٞمٓم٤من هل٤م آذان) ذم اًم٘مرآن ـَ أيْ 

٦م ٕمديَ م ٓم اًمتَّ أن اًمال :سمقاٙمذِ ًمٞمَ  ،{ٱ ٻ} :ًمؽ ىمقًمفذَ ويمَ  ،[47 :اًمتقسم٦م

 :أي ،هلؿ عُ ومٞمٙمؿ ُمـ يًٛمَ  :ام اعمٕمٜمكوإٟمَّ  ،ذا ُمٕمٜمك أيتلموًمٞمس هَ  ،ٌٕمٞم٦مٓ ٓم اًمتَّ 
 .(4)شيًتجٞم٥م هلؿ ويتٌٕمٝمؿ

 :أي ،[47 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {  }» :$وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم 
قن ٛمُ ٕمٚمَ وإن يم٤مٟمقا ٓ يَ  ،قهنؿحُ ًتٜمِّم الُمٝمؿ يَ يثٝمؿ ويمَ دِ ؿ وُمًتحًٜمقن حلَ ٞمٕمقن هَلُ ٓمِ ُمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.25/129ش: )َمٛمقع اًمٗمت٤موى» يٜمٔمر( 1)

 (.8/157) (، واًم٘مرـمٌل:6/384) واظمت٤مره اًمٓمؼمي:( 2)

 (.519ـ  517، عمحٛمد اعمًٜمد: ص )شاظمتٞم٤مرات اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمرضمٞمح٤مشمف ذم اًمتٗمًػم»يٜمٔمر ( 3)

 (.28/194ش: )َمٛمقع اًمٗمت٤موى»يٜمٔمر ( 4)
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 .(1)ش١مُمٜملم ووم٤ًمد يمٌػملم اعمسمَ  قع َذٍّ ١مدي إمم وىمُ ٞمُ ومَ  ،طم٤مهلؿ

ف قٟمَ ٌثُّ ٚمقا ُم٤م يَ ٘مٌَ وٓ شمَ  ،ٕمقا هلؿًٛمَ ٓ شمَ  :أي ،ٝملٜمك اًمٜمَّ ٕمْ  ذم ُمَ أن هذا ظمؼَم  :واعم٘مّمقد

 .ص اعم١مُمٜملم ًمٞمقىمٕمقا اًمٗمتٜم٦م سمٞمٜمٙمؿقمقة وظُمٚمَّ قل اًمديـ واًمدَّ ٙمقك وؿمٌٝم٤مت طَم ُمـ ؿُم 

 .؟يمٞمػ جيقز ذًمؽ قمغم اعم١مُمٜملم ُمع ُم٤م قمٚمٛمقه ُمـ اًمتحذير ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم :وم٢من ىمٞمؾ

 :د ُيّمؾىمَ  أن ذًمَؽ  :وم٤مجلقاب
 .ؾْمالمداصم٦م قمٝمد سم٤مإلِ ٤م حِلَ إُمَّ  -1

ِـّ قضمِ ٦م شمُ أو ًم٘مراسمَ  -2  .واًمت٘مدير ٥م طمًـ اًمٔم

 ـِ ام ُمع شمٗمٜمُّ ٓؾمٞمَّ  ،١مُمٜملماعمُ  ـ ىمٌؾ سمٕمضِ ع ُمِ ذاضم٦م وضمٝمؾ سم٤مًمقاىمِ ٗمٚم٦م وؾَم ٖمَ أو ًمِ 

كم قمغم سمٕمض ٓمٜمْ د يَ ىمَ  ٤مِمَّ  ،اع واًمتٛمقيف واًمتٔم٤مهر سم٤مًمّمالح واًمت٘مكدَ ٜم٤موم٘ملم ذم اخلِ اعمُ 

 .ٞمٌلمَ ٜملم اًمٓمَّ اعم١مُمِ 

٤م أرادوا ُمَ  ؿْ ٦م قمغم أهنُ ٔمَ د ُيٚمٗمقن إيامن اعمٖمٚمَّ ىمَ  -ٜم٤موم٘مقناعمُ  :أي–ذًمؽ أهنؿ  ـَ وُمِ 

ؾمقرة ] {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ} :ؿ سم٘مقًمفٜمٝمُ ػم يمام أظمؼم اهلل قمَ إٓ اخلَ 

 .(2)ؿ ُمـ هذا اًمتٚمٌٞمس!ٔمَ أقمْ  ٞمسٍ وم٠مي شمٚمٌِ  ،[117 :اًمتقسم٦م

 :اد َٔ ايكاعذ٠َا ٜظتف

قن ضُم روِّ وُم٤م ىمد يُ  ،ع ٕيم٤مذي٥م وشمْمٚمٞمالت اعمٜم٤موم٘ملماَم تِ د آؾْم رَّ ١مُمٜملم قمـ َُم ل اعمُ هَن  -1

 .ٟم٤مهٞمؽ قمـ ـم٤مقمتٝمؿ وشمٙمثػم ؾمقادهؿ ،٤مـمٚم٦مًمف ُمـ اومؽماءات وؿم٤مئٕم٤مت واِّت٤مُم٤مت سمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل اًمٓم٤مئل اجلٞم٤مين حت٘مٞمؼ  ـ قمٌدسم ، عمحٛمدشإيمامل إقمالم سمتثٚمٞم٨م اًمٙمالم»اعم٤ميمر اًمٗم٤مضمر. : اخل٥م( 1)

م ُمٙم٤من اًمٜمنم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 1984هـ 1414سمـ محدان اًمٖم٤مُمدي $ اًمٜم٤مذ ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى  ؾمٕمد

 (.2/475ش: )شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ»و ،2قمدد إضمزاء  -

ـ سمح٨م ( 2) ًتٗم٤مدة ُم  .(174ـ  173ـ  172ش: )اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦م»هذه اًم٘م٤مقمدة ُم
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 -قس٤مؾُم ضَم –ع ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ل سمٛمـ هق ؾمامَّ ؾْمالُماإلِ  ػُّ ـ أن خُيؽمق اًمّمَّ ُمِ  احلذرُ  -2

ـ ًِ ـ ُُي ٤م ىمد ٟمٙمقن ِمَّ ٤مٟمً وأطمٞمَ  ،ق اًمتٗمًػم أظمر ًممي٦موهُ  ،٦ماء اعمٚمَّ دَ ٤مِبٝمؿ ُمـ أقمْ ـ ؿَم أو ُمَ 

ًٌّ  ،٤مصاًمٔمـ يمثػم  .وٓ اخل٥م خيدقمف (1)٤مومٛمـ اًميورة أٓ يٙمقن أطمدٟم٤م ظم

ق ُمًخر ذم هم٤مًمٌف ٤م هُ ِمَّ  ،ؾ احلديث٦م وهمػمه٤مقاُص ٘مٜمٞم٦م اًمتَّ الم وشمَ ة اإلقمْ ظمٓمقرَ  -3

ٓمقًم٦م قمغم ُمٜم٤موم٘ملم وإوٗم٤مء ضمقاٟم٥م اًمٕمٔمٛم٦م واًمٌُ  ،حٙمامتعمُ اؼ وزقمزقم٦م٘م٤مئِ احلَ  ِمقيفِ ًمتَ 

٤مب اعمزيٗم٦م وإوص٤مف ٘مَ ٤مط ِب٤مًم٦م ُمـ إًمْ ع وُُي ؾ وُيٚمٛمَّ سمؾ ُيٌجَّ  .ظمقٟم٦م وـمٖم٤مة فمٚمٛم٦م

 .ربـ ىمد قُمرف سمٕمٚمامٟمٞمتف وًمٞمؼماًمٞمتف وقمامًمتف ًمٚمٖمَ اًمٙم٤مذسم٦م ُمَ 

ًَ وًمألؾمػ خيدع ِبؿ يمَ  ـ يم٤من ٤مهلل ُمَ ومٌِ  ،٤مـمٞمٚمٝمؿقن وراء أسمَ ٤مىمُ ثػم ُمـ اًمٜم٤مس ويٜم

٤م يدرك أن خيدع سم٠مُمث٤مل ؾمٗم٤مح اًمِم٤مم ئمـ أن أطمدٟم٤م رزىمف اهلل قمٞمٜملم شمٌٍمان وىمٚمًٌ 

قمٞمؿ آٟم٘مالب أو سمزَ  ،ٞمٓم٤من اًمّمٗمقيزب اًمِمَّ أو سمحِ  ،-سمِم٤مر إؾمد-ٜمؿه اهلل سمجٝمسمنمَّ 

٘مّمٗمٝمؿ شمَ  .تٔم٤مهريـّمٚملم وأؿمالء اعمُ ٍم قمغم ُج٤مضمؿ اعمُ ٤مدم ًمٚمحٙمؿ ذم ُمِ اًمًٞمز اًم٘مَ 

رى اٟمتخ٤مسم٤مت ضم٤مئرة ُمزورة ؿ دُم صمُ  ،ص اًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦مؿ رص٤مٓم٤مهلُ اًمدسم٤مسم٤مت ويَ 

ًقسمقن قمغم صمؿ ٟمجد ُمـ هؿ حَم  ،ًمٞمٙمقن سمٕمد ذًمؽ اًمرئٞمس اعمٚمٝمؿ واعمٜم٘مذ ،ٚم٦مسم٤مـمِ 

سمؾ ويٕم٘مدون اعم١ممترات  ،ٝم٤مشمفٌنمون سمٛم٘مدُمف ويدقمٛمقن شمقضمُّ ل يُ ؾْمالُماًمّمػ اإلِ 

 .٤م ًمفا ًمٗمخ٤مُم٦م اًمرئٞمس واٟمتخ٤مسمً شم٠ميٞمدً 

ِٖ ٚال بأَٛاهلِ ٚال خنذع مبظاٖشال  :ايكاعذ٠ ارتاَظ١ ٚايعصشٕٚ

 ..مبعظٍٛ قٛي٘

 .قل ىمقهلؿًُ ًـ ُمٔمٝمرهؿ وٓ سمٛمٕمْ حُ ار سمِ ؽِم آهمْ  قمدمُ  .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ  اهلل سمـ قمٌد عمحٛمد(، 1/173ش: )إيمامل اإلقمالم سمتثٚمٞم٨م اًمٙمالم»اخل٥مُّ هق: اعم٤ميمر اًمٗم٤مضمر. ( 1)

سمـ محدان اًمٖم٤مُمدي اًمٜم٤مذ ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ؾمٜم٦م  سمـ ُم٤مًمؽ اًمٓم٤مئل اجلٞم٤مين، حت٘مٞمؼ ؾمٕمد اهلل قمٌد

 .م1984هـ 1414اًمٜمنم 
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 ،ومّمٞمح اًمٚم٤ًمن ،ٜمداماهلِ  ؾمقيُّ  ،ٞم٤مبُجٞمؾ اًمثِّ  ،رٔمٝمَ ًـ اعمَ ٜم٤مومؼ ىمد يٙمقن طَم اعمُ 

 دءُ  ،اًمٜمٗمس ًمؽ ومٝمق ظمٌٞم٨ُم وُمع ذَ  ،٤موُيتز ًمف احلْمقر ـمرسمً  ،ُيٕمِج٥ُم اًم٤ًمُمٕملم ىمقًُمف

ىمٗمٌر إٓ ُمـ اخل٤ٌمئ٨م  ،ُمٔمٚمؿ سم٤مًمِمٝمقات واًمِمٌٝم٤مت ،ىمٚمٌف ظم٤مٍو ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ،ٌعاًمٓمَّ 

ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،واًمرذائؾ

 .[4 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ائ ائ

ًٓ ويمَ  :أي» :ىم٤مل اسمـ يمثػم ٝمؿ ٕمَ ٛمِ وإذا ؾَم  ،ٜم٦م وذوي ومّم٤مطم٦م وأًمًٜم٦مًَ طَم  ٤مٟمقا أؿمٙم٤م

واهلٚمع  ،واخلقر ،ع ذًمؽ ذم هم٤مي٦م اًمْمٕمػُمَ  قَ وهُ  ،ّمٖمل إمم ىمقهلؿ ًمٌالهمتٝمؿاًم٤ًمُمع يُ 

 .(1)شواجلزع واجلٌـ

سمـ  اهلل قمٌد :يٕمٜمل ،{ۋ ۅ} :قًمف شمٕم٤مممىمَ  أنَّ  ؿْ اقمٚمَ » :وىم٤مل اًمرازي ذم شمٗمًػمه

ٕمجٌؽ أضم٤ًمُمٝمؿ شمُ  ،٤مم وُمٜمٔمرًَ ؿ أضْم يم٤مٟم٧م هلُ  ،سمـ ىمٞمس واجلد ،سمـ ىمٞمس وُمٖمٞم٨م ،أب

ّل ٤مل ؾمٛمع ا ىمَ وإذَ  ،٤مومّمٞمحً  ٤مصٌٞمحً  ٞماًم ًِ سمـ أب ضَم  اهلل ويم٤من قمٌد ،وُج٤مهل٤محلًٜمٝم٤م   ط اًمٜمٌَّ

 :قًمقا٘مُ ويَ  :أي ،[4 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ې ې ې ېى} :ىمقًمف شمٕم٤ممم قُ وهَ  ،فىمقًمَ 

 .وىمرئ ُيًٛمع قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ،اهلل شمًٛمع ًم٘مقهلؿ ؽ ًمرؾمقلإٟمَ 

ذًمؽ أهؾ اًمٜمٗم٤مق ومٙمَ  ،٥م ٓ شمٕم٘مؾ وٓ شمٗمٝمؿُِم واخلُ  ،ةدَ ٜمَّ ًَ ٥م اعمُ ُِم صمؿ ؿمٌٝمٝمؿ سم٤مخلُ 

ٜمد إمم ؾَم  :وأُم٤م اعمًٜمدة ي٘م٤مل ،٥مُِم ٤مر سمٛمٜمزًم٦م اخلُ ؿ وآؾمتٌَّم ٝمُّ ٗمَ يم٠مهنؿ ذم شمرك اًمتَّ 

 ،يد ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦مدِ واًمتِْم  ،ف ومٝمق ُمًٜمد٤مًمَ أُمَ  :وأؾمٜمده إمم اًمٌمء أي ،٤مل إًمٞمفُمَ  :أي ،ءاًمٌمَّ 

صمؿ  ،ُم٤م ٜمٛمق وشمثٛمر سمقضمفٍ ٤مر اًم٘م٤مئٛم٦م اًمتل شمَ جَ إؿْم ف ِمٌِ ٤م شمُ ٕهنَّ  ، وصػ اخلِم٥م ِب٤ماَم وإٟمَّ 

 .(2)شٟمًٌٝمؿ إمم اجلٌـ وقم٤مِبؿ سمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/389ش: )شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ»يٜمٔمر ( 1)

 (.31/14ش: ) اًمٙمٌػماًمتٗمًػم»يٜمٔمر ( 2)
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 [4 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ى ائ ائ} :ىمقًمف شمٕم٤ممم (1)شصحٞمح ُمًٚمؿ» وذم

ًٓ قا رِ يم٤مٟمُ » :ىم٤مل   ضم٤م
ٍ
ٝمٝمؿ سمخِم٥م ُمًٜمدة إمم ٌَّ ؿَم  ،٥م ُمًٜمدةُِم ٠مهنؿ ظُم يمَ  أُجؾ رء

 :وىمٞمؾ ،وأضم٤ًمم سمال أطمالم ،ال أرواحسمِ  أؿم٤ٌمٌح  ،ٚمقنًٛمٕمقن وٓ يٕم٘مٓ يَ  ،٤مئطاحلَ 
 .(2)شل ُمًٜمدة سمٖمػمه٤م ٓ يٕمٚمؿ ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤مِم٥م اًمتل ىمد شمآيمٚم٧م ومٝمِ ٝمٝمؿ سم٤مخلُ ٌَّ ؿَم 

ل قمغم هذه وٓ يٕمقَّ  ،تٚمؽ اًمّمقرةسمِ  ٖمؽَمَّ ًمئال يَ  ،سمذًمؽ طوىمد أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف 

 .طمتك شمٕمرى ويٌلم زيٗمٝم٤م ىمٚمٞماًل ٓ شمٚم٨ٌم إٓ  ،ٔم٤مهر يم٤مذسم٦م وصقر ظمداقم٦م٤م ُمَ وم٢مهنَّ  ،اعمٔم٤مهر

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم

ـ اهلل ُمِ  ٕم٧ٌم ذا ٟمَ هَ وَ » :ىم٤مل اًمٓمؼمي ،[214 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {چ چ ڇ ڇ

٤مهر د فمَ ٤مس ُمـ يٕمجٌؽ ي٤م حمٛمَّ اًمٜمَّ  ـَ وُمِ  ،هٜم٤مؤُ صمَ  قل ضمؾَّ ٘مُ يَ  ،٤ممم ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملمٕمَ شم٤ٌمرك وشمَ 

 .(3)شضمدٌل سم٤مًم٤ٌمـمؾ ،اخلّم٤مم ٝمد اهلل قمغم ُم٤م ذم ىمٚمٌف وهق أًمدُّ ِِم ًتَ ويَ  ،ىمقًمف وقمالٟمٞمتف

ق وهُ - سمـ ذيؼ اًمث٘مٗمل سٜمَ ٧م ذم إظْم ًمَ ٟمزَ » :وروى اسمـ ضمرير قمـ اًمًدي ىم٤مل

ّل  وأىمٌؾ إمَم  -طمٚمٞمػ ًمٌٜمل زهرة ّل وم٠مقمج٥م  ،ؾْمالم٦م وم٠مفمٝمر ًمف اإلِ يٜمَ سم٤معمدِ  ط اًمٜمٌَّ  ط اًمٜمٌَّ

 :ذًمؽ ىمقًمفوَ  ،ٕمٚمؿ أين ص٤مدقيَ  واهللُ  ،ؾْمالمئ٧م أريد اإلِ ام ضمِ إٟمَّ  :وىم٤مل ،ذًمؽ ُمٜمف

٘مرةؾمقرة ] {ڃ ڃ ڃ چ چ چ} ـ قمٜمدِ ظَم  ؿَّ صمُ  ،[214 :اًٌم ّل  رج ُم  ومٛمرَّ  ط اًمٜمٌَّ

ڇ } :۵وم٠مٟمزل اهلل  ،ق اًمزرع وقم٘مر احلٛمررَ وم٠مطْم  ،ـ اعمًٚمٛملم ومُحُرُمِ  زرع ًم٘مقمٍ سمِ 

 .(4)ش[215 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأظمرضمف 1، يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم، سم٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ، طمدي٨م رىمؿ: )شصحٞمح ُمًٚمؿ»( 1)

 (.4913طمدي٨م رىمؿ: ) {ۋ ۅ ۅ ۉۉ}اًمٌخ٤مري أيًْم٤م، يمت٤مب اًمتٗمًػم، سم٤مب 

 (.18/125ش: )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»يٜمٔمر ( 2)

 (.2/324ش: )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من»يٜمٔمر ( 3)

 (.2/324ش: )ًمٌٞم٤منضم٤مُمع ا»يٜمٔمر ( 4)
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قم ُمـ أهؾ سمؾ ٟمزل ذًمؽ ذم ىمَ  :وىم٤مل آظمرون .سمؾ ٟمزل ذًمؽ ذم ىمقم :وىم٤مل آظمرون

ي٦م اًمتل أصٞم٧ٌم ًمرَ  ،اًمٜمٗم٤مق ضمٞمع يمام روي ذًمؽ قمـ سم٤مًمرَّ  طاهلل  قلؾُم شمٙمٚمٛمقا ذم اًمنَّ

ي٦م اًمتل اعمٜم٤موم٘ملم وُمدح  مِّ ل اهلل هذه أي٤مت ذم ذَ وم٠مٟمزَ  ڤاسمـ قم٤ٌمس  هذه اًمنَّ

 .(1)أصٞم٧ٌم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ذا وهَ  ،ٝمؿٚمِّ وذم اعم١مُمٜملم يمُ  ، اعمٜم٤موم٘ملم يمٚمٝمؿذِم  قم٤ممٌّ  َؽ سمؾ ذًمِ  :وىمٞمؾ» :ىم٤مل اسمـ يمثػم

 .(2)شوهق اًمّمحٞمح ،سمـ أٟمس وهمػم واطمد ىمقل ىمت٤مدة وَم٤مهد واًمرسمٞمع

ث تحـدَّ هـذا اعمخٚمـقق اًمـذي يَ  :هذه اًمِمخّمـٞم٦م اًمٕمجٞمٌـ٦م اىم٤مل ؾمٞمد ىمٓم٥م ُمّمقرً 

ـ احلـ٥م وُمــ وُِمـ ،دجـرُّ ـ اًمتَّ الص وُمِ وُمـ اإلظْم  ،٦م ُمـ اخلػمًمؽ ٟمٗمًف ظمالَص  ٞمّمقرومَ 

هـذا اًمـذي  ،ٝم٤مرة قمـغم اًمٜمـ٤مس٦م اخلػم واًمؼم واًمًٕم٤مدة واًمٓمَّ ٤مَو ـ اًمرهم٦ٌم ذم إومَ وُمِ  ،عومُّ اًمؽمَّ 

ًَ ٌُ جِ شمٕمْ  ،ؽ طمديثفٌُ ٕمجِ يُ  ويٕمجٌؽ طمديثف قمــ اخلـػم  ،قشمفَص  وشمٕمجٌؽ ٟمؼمةُ  ،ف٤مٟمِ ؽ ذٓىم٦م ًم

٠مصمػم ة ذم اًمتَّـزيـ٤مدَ  ،[214 :اًمٌ٘مـرةؾمـقرة ] {ڃ ڃ چ چ چ ڃ} :واًمؼم واًمّمـالح

چ ڇ } :ا ًمٚمت٘مـقى وظمِمـٞم٦م اهللوإفمٝمـ٤مرً  ،ًمٚمتجـرد واإلظمـالص اوشمقيمٞمـدً  ،واإلُي٤مء

 ومـال فمـؾ ومٞمٝمـ٤م ًمٚمـقدِّ  ،د واخلّمـقُم٦مدَ شمزدطمؿ ٟمٗمًف سم٤مًمٚمَّـ ،[214 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {ڇ

 ًَّ  .٤م ًمٚمح٥م واخلػم وٓ ُمٙم٤من ومٞمٝم٤م ًمٚمتجٛمؾ واإليث٤مروٓ ُمقوع ومٞمٝم ،امطم٦مواًم

ت٘مـ اًمٙمذب ي يُ هذا اًمذِ  ،ره وخمؼمهٝمَ ه وسم٤مـمٜمف ويتٜم٤مومر ُمٔمْ ٤مهرُ فمَ  هذا اًمذي يتٜم٤مىمُض 

ام قر وومْمح سمِ ِمػ اعمًتُ ٙمَ ٛمؾ فمٝمر اعمخٌقء واٟمْ اًمٕمَ  ه٤مء طمتك إذا ضم٤مء دورُ ٛمقيف واًمدَّ واًمتَّ 

 ِّ ـ طم٘مٞم٘م٦م اًمنمَّ ٤مد ومٞمف ُم ٖمل واحل٘مد واًمٗم  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  } :واًم

       .[215 :ةر٘مًٌما ةرقؾم] {ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ

 ،قة وًمددٗمْ ًقة وضَم ذم ىمَ  ،ف اًمنم واًمٗم٤ًمدتُ ٤مٟم٧م وضمٝمَ يمَ  ،ٛمؾوإذا اٟمٍمف إمم اًمٕمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/63ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»و (،427ش: )اًمدر اعمٜمثقر»و (،325ـ  2/324ش: )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من»يٜمٔمر ( 1)

 (.1/263ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»يٜمٔمر ( 2)
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 ،٤مت واإلصمامرٌَ ع اًمزرع واإلٟمْ ِو ل ُمـ احلرث اًمذي هق ُمقْ طَم  ؾ ذم إهالك يمؾِّ تٛمثَّ شمَ 

 حق يمٜم٤مي٦م قمامَّ الك احلٞم٤مة قمغم هذا اًمٜمَّ وإهْ  ،اد احلٞم٤مة سم٤مإلٟم٤ًملًؾ اًمذي هق اُمتدَ ٜمَّ ـ اًموُمِ 

٤من يًؽمه ٤م يمَ ِمَّ  :ـ احل٘مد واًمنم واًمٖمدر واًمٗم٤ًمدٙمد ُمِ قق اًمٜمَّ ٕمتٛمؾ ذم يمٞم٤من هذا اعمخٚمُ يَ 

ًَّ ٔم٤مهر سم٤مخلػم واًمؼِم واًمتَّ  ،وٟمٕمقُم٦م اًمده٤من ،سمذٓىم٦م اًمٚم٤ًمن ڑ ڑ } :الحامطم٦م واًمّمَّ  واًم

 ومام أسمٕمد اًمٌقن سملم أىمقال  ،[215 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {ک ک
ِ
وأومٕم٤مهلؿ! وُم٤م  َه١ُمٓء

 ٤مؿمج٤مقمً  ر ئمٝمر اعمٜم٤مومؼ ُجٞماًل قَ ٤ممل احل٘مٞم٘م٦م! ومٗمل قم٤ممل اًمّمُّ وقمَ  قرِ اًمتٖم٤مير سملم قم٤ممل اًمّمُّ  أؿمدَّ 

 .(1)وًمٙمٜمف ذم قم٤ممل احل٘مٞم٘م٦م ىمزٌم ىمٌٞمٌح ِمقٌه ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف وٓ وزن ،ووىم٤مر ٦مٍ ذا هٞمٌَ 

ًٓ ويمَ » :وُمـ ىمقل اسمـ يمثػم اًم٤ًمسمؼ قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ًَ  ٤مٟمقا أؿمٙم٤م ٤مطم٦م َّم ٦م وذوي ومَ ٜمَ طم

ج أطمدهؿ ذم رُ إْذ ٓ خَي  ،٤مٟمٜم٤م وضمد أهنؿ يمذًمؽُمَ ؾمٞمجد ُمـ ٟمٔمر إًمٞمٝمؿ ذم زَ  ،شوأًمًٜم٦م

ًَ وىمَ  ٤مًمٞم٦م إٓٗمَ ِم٤مريم٦م إقمالُمٞم٦م أو اطمتِ دوة أو ُمُ ٟمَ  ٟم٤مهٞمؽ قمـ  ،قرةُص  ـِ د فمٝمر ذم أطم

 .وم٢مذا شمٙمٚمؿ أو ٟمٓمؼ ؾمٛمٕم٧م اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب ،ٙمٞم٤مج واًمتجٛمٞمؾقمٛمٚمٞم٤مت اعمَ 

ّل وًم٘مد يم٤من   صِّ وقمغم إظَم  ،٘ملمٜم٤مومِ ُمـ اعمُ  اؿمديدً  ٤مغم أُمتف ظمقومً قمَ  ٤مُف خيَ  ط اًمٜمٌَّ

سمـ  انرَ ومٕمـ قمٛمْ  ،ف وسمٞم٤مٟمف٘مِ ٌل اًم٘مٚمقب سمٛمٜمٓمِ ًْ ُمـ ومتٜم٦م اعمٜم٤مومؼ ذي اًمٚم٤ًمن اًمذي يَ 

ؾُّ ي يمُ دِ ٕمْ سمَ  ؿْ ٙمُ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٤مُف ظَم ٤م أَ ُمَ  َف قَ ظْم أَ  نَّ إِ » :طاهلل  قلؾُم رَ  ىم٤مَل  :ىم٤مل ڤطمّملم 

٧م ٕمُ ٛمِ ؾَم  :ىم٤مل (4)قمـ إطمٜمػ (3)ٞمؿٕمَ اي٦م قمٜمد أب ٟمُ وذم روَ  ،(2)ش٤منِ ًَ اًمٚمِّ  ٞمؿُ ٚمِ قمَ  ٍؼ ٤مومِ ٜمَ ُمُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/181ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن»يٜمٔمر ( 1)

ذم إؾمٜم٤مده ىمقي، واًمْمٞم٤مء  (، وىم٤مل حم٘م٘مف إرٟم٤مؤوط:143ح )ش: ُمًٜمده»رواه أمحد ذم ( 2)

صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم »(، وىم٤مل حم٘م٘مف: طمدي٨م طمًـ، أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم يمت٤مسمف 1/344ش: )اعمخت٤مرة»

 (.23ش: )اعمٜم٤موم٘ملم

( قمـ احلًـ، قمـ إطمٜمػ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م 149سمرىمؿ )ش: صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وٟمٕم٧م اعمٜم٤موم٘ملم»أظمرضمف ذم ( 3)

 قمٛمر، ي٘مقل: يمٜم٤م ٟمتحدث إٟمام ُيٚمؽ هذه إُم٦م يمؾ ُمٜم٤مومؼ قمٚمٞمؿ اًمٚم٤ًمن.

 =سمـ طمّملم اًمتٛمٞمٛمل اًمًٕمدي، أسمق سمحر اًمٌٍمي، اسمـ أظمل  سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمٞمس ق: إطمٜمػه( 4)
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 .شٜم٤مومؼ قمٚمٞمؿ اًمٚم٤ًمنُمُ  ؾُّ ٦م يمُ ه إُمَّ ذِ هَ  َؽ  ُُيٚمِ اَم إٟمَّ » :ثُُيدِّ  ڤقمٛمر 

 .قمدم آهمؽمار سمام طم٤ٌمهؿ اهلل ُمـ أُمقال وأوٓد -2

ٚمٞمٝمؿ ٜم٤موم٘ملم ُمـ أُمقال شمٖمدق قمَ ثػم ُمـ اعمُ ا رأى ُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف يمَ إذَ  ـَ وم٢من اعم١مُمِ 

٦م إمم ٟمٕمٛم٦م ٤مومَ إَو  ،٤مس ُمـ ُمرايمٌٝمؿ وًم٤ٌمؾمٝمؿ وُم٤ًميمٜمٝمؿٔمٝمر ًمٚمٜمَّ  يَ ومٞمٜمٕمٛمقن ِب٤م ومٞماَم 

ذًمؽ سمِ  ومٞمٖمؽمُّ  ،قمغم اًمرو٤م واًمٕمٓم٤مء ُمـ اهلل هلؿ ٞماًل ف ىمد ئمـ ذًمؽ دًمِ وم٢مٟمَّ  ،إوٓد

ام هق ٟم٘مٛم٦م د ُئمـ أٟمف ٟمٕمٛم٦م هلؿ إٟمَّ ا وم٘مد ضم٤مء اًمت٠ميمٞمد قمغم أن ُم٤م ىمَ وًمذَ  :ويٕمج٥م سمف

 ٻ ٱ  } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،٦م هلؿ اٟم٘مٚم٥م حمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿحَ ٤م ىمد ُئمـ أٟمف ُمٜمْ وُمَ  ،قمٚمٞمٝمؿ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ

    .[55 :٦مسمقتًما ةرقؾم] {ٿ

ون ُم٤م رُ يـ يًخِّ اًمذِ  ،٤مدق واعمٌدأ احلؼاًمّمَّ  ٛمؾ ٕهؾ اإليامنِ ٙمتَ وشمَ  تؿُّ ام شمَ ٕمؿ إٟمَّ اًمٜمِّ  ومٝمذهِ 

 .ُمقه قمغم ُم٤م يٛمٚمٙمقنقا سمف وىمدَّ ٜمُ دُم٦م اعمٌدأ اًمذي آُمَ خلِ  ًمدِ ـ ٟمٕمٛم٦م اعم٤مل واًمقَ ُمِ  آشم٤مهؿ اهللُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ُمٕم٤موي٦م، وإطمٜمػ ًم٘م٥م، واؾمٛمف اًمْمح٤مك، وىمٞمؾ: صخر، يم٤من ؾمٞمد متٞمؿ، أدرك  صٕمّمٕم٦م =

سمـ  . ومل يره. وىم٤مل احلًـ: ُم٤م رأي٧م ذيػ ىمقم أومْمؾ ُمـ إطمٜمػ. وىم٤مل وٛمرةطزُم٤من اًمٜمٌَّّل 

رسمٞمٕم٦م، قمـ اًمني، قمـ ُيٞمك: قم٤مؿم٧م سمٜمق متٞمؿ سمحٚمؿ إطمٜمػ أرسمٕملم ؾمٜم٦م. وىم٤مل أسمق ُمًٚمؿ 

سمـ يقٟمس: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: ُم٤م وزن قم٘مؾ إطمٜمػ سمٕم٘مؾ إٓ وزٟمف. وُمٖمػمة: ىم٤مل  اًمرمحـ قمٌد

إطمٜمػ: ذه٧ٌم قمٞمٜمل ُمٜمذ أرسمٕملم ؾمٜم٦م ُم٤م ؿمٙمقِّت٤م إمم أطمد. وىم٤مل اسمـ ؿمقذب: وومد إطمٜمػ قمغم 

 -ديٜم٦م ؾمٜم٦م، صمؿ أذن ًمف. ىم٤مل: شمدري مل طمًٌتؽ؟ ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: ٕين يمٜم٧م، يٕمٜمل قمٛمر، وم٤مطمتًٌف سم٤معم

أظم٤مف أن شمٙمقن ُمٜم٤موم٘م٤م قمٚمٞمؿ اًمٚم٤ًمن، وم٢مذا أٟم٧م ُم١مُمـ قمٚمٞمؿ اًمٚم٤ًمن. وىم٤مل اًمٕمجكم: سمٍمي شم٤مسمٕمل 

سمـ ؿمٞم٦ٌم: يم٤من ضمقادا طمٚمٞمام، ويم٤من رضمال ص٤محل٤م، أدرك أُمر  صم٘م٦م، ويم٤من ؾمٞمد ىمقُمف. وىم٤مل يٕم٘مقب

، وم٤مؾمتٖمٗمر ًمف. ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: يم٤من صم٘م٦م، ُم٠مُمقٟم٤م، ىمٚمٞمؾ احلدي٨م، ويم٤من طٜمٌل اجل٤مهٚمٞم٦م، وذيمر ًمٚم

اهلل: أٟمف هق  سمـ اًمزسمػم، ومقومد قمٚمٞمف إمم اًمٙمقوم٦م، ومامت قمٜمده. وذيمر احل٤ميمؿ أسمق قمٌد صدي٘م٤م عمّمٕم٥م

اًمذي اومتتح ُمرواًمروذ. ىمٞمؾ: ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمتلم. وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمٌٕملم سم٤مًمٙمقوم٦م. يٜمٔمر 

 (.4/86) ، ًمٚمذهٌل:شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»(، 2/282،: )شأؾمامء اًمرضم٤ملِّتذي٥م اًمٙمامل ذم »
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٘مد ضمٕمٚمقا هذه اًمٜمٕمؿ هم٤مي٦م ومَ  ،ُمٌدأ وٓ إيامن قن سمالٞمُِم ٤م أوًمئؽ اًمذيـ يٕمِ أُمَّ 

رهؿ ذم ظمدُمتٝم٤م وشم٘مٓمٕم٧م اَم قا أقمْ وم٠مومٜمَ  ،ٕمٌدِّتؿ واؾمتذًمتٝمؿتَ يٕمٞمِمقن ٕضمٚمٝم٤م وم٤مؾْم 

 ٟم٤م سم٘مّم٦م ُمقؾمكرُ وهذا اًمِم٠من يذيمِّ  ،٤ممل شُمٖمـ قمٜمٝمؿ ؿمٞمئً  ؿَّ صمُ  ،قمغم وم٘مده٤م ٤مىمٚمقِبؿ ظمقومً 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ } :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف طمٞم٨ُم  ۴

ی ی وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ 

 .[88 :يقٟمسؾمقرة ] {ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ } :ٟم٤م سم٘مقًمف شمٕم٤مممرُ ويذيمِّ 

ـ  حَّ وىمد َص  ،[46 :اًمٙمٝمػؾمقرة ] {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ لّ احلدي٨م قم اًمذي  ط اًمٜمٌَّ

 ُمَّ أُ  ٦مَ ٜمَ تْ ومِ  نَّ إِ وَ  ٦مٌ ٜمَ تْ ومِ  ٦مٍ ُمَّ أُ  ؾِّ ٙمُ ًمِ  نَّ إِ » :ٞمفِ ىم٤مل وم
 :/ قم٤مدل اًمِمديىم٤مل اًمديمتقر ،(1)ش٤مُل ل اعمَ تِ

٤من ٟمج٤مؾم٦م ٞمَ سمٌَ  ٤مـ آهمؽمار سمٔمقاهرهؿ ىمد اىمؽمن أيًْم ُمِ  يرَ أيل أن اًمتحذِ وذم رَ 

ٚمِ  ،ٚمقِبؿ ُمـ إدران وإوؾم٤مخ اعمٕمٜمقي٦مىمُ  ةِ ٝمؿ وقمدم ـمٝم٤مرَ ٚمِ دواظِم  ١مُمـ قمغم ع اعمُ ًمٞمٓمَّ

ەئ وئ وئ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ،قمٜمٝمؿ اُمٜمٝمؿ وسمٕمدً  اذًمؽ ومٞمزداد ٟمٗمقرً 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی 

 .[41 :اعم٤مئدةؾمقرة ] {ی

٦م سمَ رِ قب اًمٜمج٦ًم اخلَ ٚمُ قآة أهؾ اًم٘مُ ٙم٤من ذم اًم٘مٚمقب عمُِ ٓ ُمَ  ؾْمالماإلِ  ؾِ وذم قم٘مٞمدة أهْ 

٤مزم وم٢من وسم٤مًمتَّ  ،٤مرة ُمٜمٝم٤م وشمالؿم٧مٝمَ دُم٧م اًمٓمَّ ٕمَ وم٤مٟمْ  ،ؼ واإليامناحلَ  اًمتل أقمرو٧م قمـ ٟمقرِ 

 ي٘مٓمعُ  ،قاهرهؿٔمَ حذير ُمـ آهمؽمار سمِ ٦م ُم٤م ذم ىمٚمقِبؿ سم٤مًمتَّ ٞم٤من حل٘مٞم٘مَ اىمؽمان هذا اًمٌَ 

 ،الوة اعمٜمٓمؼ قمغم ٟمٗمقس أهؾ اإليامنِ ٛمؾ حلًـ فمقاهرهؿ وطَم تَ ػم حُمْ أُم٤مم أي شم٠مصم ريَؼ اًمٓمَّ 

 .(2)اًمٜمٗم٤مق وأهٚمف ٦مِ ٝمَ قن ُمٜمٝمجف ذم ُمقاضَم جُ ٝمِ تَ اًمذيـ يًتجٞمٌقن ًمتقضمٞمف اًم٘مرآن ويٜمْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ذم اًمزهد، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن ومتٜم٦م هذه إُم٦م اعم٤مل، وىمد صححف 2337رواه اًمؽمُمذي سمرىمؿ: )( 1)

 (.455اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين، وىم٤مل حم٘مؼ ضم٤مُمع إصقل: وإؾمٜم٤مده طمًـ، سمرىمؿ )

 =(، وًمٚمٕمٚمؿ ومٝمذه اًم٘م٤مقمدة 338ـ  337ل اًمِمدي: )، د/قم٤مدشاًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م»يٜمٔمر ( 2)
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ّمقر وإزُم٤من اًمٕمُ  ال اعمٜم٤موم٘ملم قمغم ُمرِّ قَ د أن هم٤مًم٥م أطْم ؾ جَيِ ٠مُمَّ ٌح٤من اهلل ُمـ شمَ وؾُم 

 ڱ  } :ا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفًمذَ  :ٚمٞمؿقمَ  رف اًمٜمٕمٞمؿ ُم٤م اهلل سمفِ زق وشمراء وسمًٓم٦م اًمرِّ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمثَّ 

 ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .[131 :فـم ةرقؾم] {ے

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ } :ذم قماله وىم٤مل قمزَّ 

ل ٝمِ ومَ  ،٤مئ٥ِم سم٤معمَّم  :أي ،[55 :اًمتقسم٦مرة ؾمق] {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 .(1)هلؿ قمذاب وهل ًمٚمٛم١مُمٜملم أضمر

ضبط طٝاط١ ايتعاٌَ َعِٗ َٔ خالٍ  :ايكاعذ٠ ايظادط١ ٚايعصشٕٚ

 .تكذٜش املصاحل ٚاملفاطذ

 .٦م جلٚم٥م اعمّم٤مًمح وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م ودومع اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤مٞمَّ ؾْمالُم٦م اإلِ يٕمَ ضم٤مءت اًمنمَّ 

 .(2)قاقمد اًمنمقمٞم٦م سمام يٖمٜمل قمـ شمٙمراره٤م هٜم٤ماًم٘مَ  ٘مدُم٦مِ ة ىمد ضم٤مء ذيمره٤م ذم ُمدَ ٤مقمِ هذه اًم٘مَ 

أنرب َكّذّ ع٢ً  ادٗاد املٓافكني ْفاًق :ايكاعذ٠ ايظابع١ ٚايعصشٕٚ

 .أصػش ااملٓافكني ْفاًق

ة ورَ ىمد قُمٚمؿ سم٤مًميَّ  ،ـ إصقل اًمنمقمٞم٦م٤مٟم٦ًم ُمع أصؾ ُمِ جَ اًم٘م٤مقمدة شم٠مي ُمتَ  هِ هذِ 

 :ُمٕمٜم٤مه وًمزم اًمٕمٛمؾ سمف أٓ وهق
 :ّم٤مًمحلم اعمَ اعمقازٟم٦م سمَ  .1

وشم٘مدم ُمّمٚمح٦م اجلامقم٦م قمغم  ،٦م٦م قمغم اعمٔمٜمقٟم٦م أو اعمتقمهَّ ٜمَ ٘مَّ م اعمّمٚمح٦م اعمتٞمَ طمٞم٨م شم٘مدَّ 

وُمـ شم٠مُمؾ طمٞم٤مة  ،٦م أو اعمٜم٘مٓمٕم٦مَو ٤مرِ ائٛم٦م قمغم اًمٕمَ ٦م اًمدَّ ّمٚمحَ م اعمَ وشم٘مدَّ  ،ُمّمٚمح٦م اًمٗمرد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.338ـ  335(، وُمـ: )312ـ  229سمٛمجٛمققمٝم٤م ُمًتٗم٤مدة ُمـ رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ ُمـ: ) =

 (.4/218ش: )اًمدر اعمٜمثقر»يٜمٔمر ( 1)

 (.316اٟمٔمر ًمألمهٞم٦م: )ص: ( 2)
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ّل   :ذم طمقادث قمديدة ُمٜمٝم٤م ٤موضمد ذًمؽ ضمٚمٞمً  ط اًمٜمٌَّ
 .٦مٞمَ يٌِ داحلُ  ٚمِح وط ُص ُم٤م يم٤من ُمـ ُذ  (أ

 .سمـ ؾمٚمقل سمـ أب اهلل قمٌد ؾِ تْ قمدم ىمَ  (ب

ًَّ قمغَم  ؾْمالمٞمؼم حلديثل اًمٕمٝمد سم٤مإلِ يع همٜم٤مئؿ ظَم قزِ ذم شمَ  طشم٠مًّمٗمف  (ج يمؾ  .٤مسم٘ملم اًم

 .هذه وهمػمه٤م يمثػم ِم٤م ي١ميمد قمغم هذا اعمٕمٜمك

 :أو اعمٗم٤مؾمد ْم٤مرِّ اعمَ  ـ اعمٓمٚمقب اعمقازٟم٦م سملمَ ُمِ  يمام أنَّ  -2
ًَ ـ ومتدومع اعمُ  ٤مم ر اًمٕمَ ة ذات اًميَّ دَ ًَ م دومع اعمٗمْ ٘مدَّ ويُ  ،ٖمرىاًمّمُّ  دة اًمٙمؼمى ىمٌَؾ ٗم

 .قمغم ذات اًمير اخل٤مص

 .(1)اًمخ ..٤مل أو اًمٜمٗمس اًمتل شم٠مي قمغم اعمَ غَم يـ قمَ غم أصؾ اًمدِّ دة اًمتل شم٠مي قمَ ًَ ٗمْ ـ وشمدومع اعمَ 

٤م ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم ٟمٗم٤مىمً ) دة٤مقمِ أٓ وهق أن هذه اًم٘مَ  ،فٕمَ ُمَ  ًـ اًمقىمقُف َُي  ٜمٌٞمفٌ ٤م شمَ وهٜمَ 

٤مء ٞمَ ٌِ وم٤مٕٟمْ  ،ٗم٤مق إصٖمرٕم٤مجل٦م اًمٜمِّ ل ُمُ ٖمِ ٓ شمٚمْ  ،(ٗم٤مق إصٖمرىمٌؾ ُمـ شمٚمٌس سم٤مًمٜمِّ  ؼَم أيمْ 

ـ هنل قا قمَ ك إيمؼم مل يٜمٗمٙمُّ ٦م اًمنمِّ ٤مجلتٝمؿ ًم٘مْمٞمَّ ٕمَ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ُمع ُمُ 

ومع اًمٜمٗم٤مق دَ  وٕنَّ  ،ـ اًمٗمقاطمش وٟمحق ذًمؽاعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان وقمَ  ٞمِػ أىمقاُمٝمؿ قمـ شمٓمٗمِ 

 .ٕصٖمرؿ ىمٌؾ اإيمؼم ُمتحتِّ 

ٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم وصٗم٤مِّتؿ ٤موًم٧م ؿم٠من اًمٜمِّ ٜمَ رآن اًمٙمريؿ اًمتل شمَ ؾ آي٤مت اًم٘مُ وُمـ شم٠مُمَّ 

غم ُمٕم٤مجل٦م قمَ  ٦مٌ ًٓمَ وهذا ومٞمف دِ  ،ٗم٤مق إيمؼمـ إٓ ذم ؿم٠من اًمٜمِّ ٙمُ  شمَ ٤م ملَ جيد أهنَّ  ،قاىمٗمٝمؿوُمَ 

 ٦مِ ٕم٤مجلَ د ُيّمؾ اًمتقومٞمؼ سملم ُمُ ىمَ  ًمَؽ ُمـ أضمؾ ذَ  ،اعمِمٙمالت اًمٙمؼمى ىمٌؾ اًمّمٖمرى

قمغم  ٤مر سمام ٓ ُي١مصمر ؾمٚمًٌ ٖمَ ٕم٤مجل٦م إْص ـ ُمُ ٙمَ وذًمؽ إذا أُمْ  ،يمؼمه وأصٖمرهاًمٜمٗم٤مىملم أ

 .(2)ُمٕم٤مجل٦م إيمؼم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/89) ، ًمٚمِم٤مـمٌل:شاعمقاوم٘م٤مت»اٟمٔمر ُمزيد شمٗمّمٞمؾ ذم ( 1)

ـ يمت٤مب ( 2) ُم٦م»هذا اعمٕمٜمك اؾمتٗمدشمف ُم  ( سمتٍمف.47ـ  46)ص ش: دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة ٕا
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ومْ ٚمَ وم٤مْٕص  َح يؿ إصٚمَ دِ ؿ أن شم٘مْ ٚمَ واقمْ » :اًمًالم سمـ قمٌد ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمزُّ  د ًَ ح ودرء ٕا

ٚمق ت٤مب ومَ ٟم٤م ذم هذا اًمٙمرْ يمام ذيمَ  ،هلؿ ُمـ رب إرسم٤مب ا٤مد ٟمٔمرً ٌَ ٤ٌمئع اًمٕمِ ريمقز ذم ـمَ د ُمَ ًَ وم٤مٕومْ 

لم احلًـ وإطمًـ  سمَ ق ظمػمِّ وًمَ  ،ذَّ ٕظمت٤مر إًمَ  ذِّ ػم سملم اًمٚمذيذ وإًمٖمِ ل اًمّمَّ ت اًمّمٌِ ظمػمَّ 

ؾ ْْم ح إٓ ضم٤مهؾ سمٗمَ م اًمّم٤مًمح قمغم إصٚمَ ٘مدَّ وٓ يُ  :إمم أن ىم٤مل ...ٓظمت٤مر إطمًـ

 .(1)شترشمٌتلم ُمـ اًمتٗم٤موتج٤مهؾٓ  يٜمٔمر إمم ُم٤م سملم اعمَ ٘مل ُمُ إصٚمح أو ؿَم 

ر ٖمَ ٌؾ إْص ومٞمُدومع إيمؼم ىمَ  ،ذاثؾ هَ ٗم٤مق إيمؼم وإصٖمر ُمِ ٠من اًمٜمِّ ذم ؿَم  ويمذًمؽ ُي٘م٤مل

ٞمع َُج  ؾ وضمد أنَّ ٠مُمَّ وُمـ شمَ  ،٤مئر اًمذٟمقبي هق يمٌػمة ُمـ يمٌَ اًمذِ  ٌَؾ ٦م ىمَ واعمخرج ُمـ اعمٚمَّ 

ٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ٤مُمِ ٗم٤مق وصٗم٤مت أهٚمف وأطمٙمَ ت٤مب اًمٕمزيز اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمٜمِّ آي٤مت اًمٙمِ 

 .دون إصٖمر وهق اًمٕمٛمكم ،آقمت٘م٤مدي قَ وهُ  قع إيمؼم ُمـ اًمٜمٗم٤مِق ٜم٤موًم٧م اًمٜمام شمَ إٟمَّ 

ًمؽ يٕمٓمٞمٜم٤م ذَ  ٢منَّ ومَ  ،ٗم٤مق إيمؼم دون إصٖمرغم اًمٜمِّ ريؿ قمَ ٤م يم٤من شمريمٞمز اًم٘مرآن اًمٙمَ وعمًّ 

٦م ىم٦م سمٛمٕم٤مجَلَ دِّ ؾ ُمع إظمٓم٤مر اعمحَ ٕم٤مُمُ حٞمح ذم اًمتَّ ٤ممل اعمٜمٝم٩م اًمّمَّ ٕمَ ُمـ ُمَ  قمٔمٞماًم  ُمٕمٚماًم 

٤مىم٦م ىمٌؾ اخلقض ومٞمام دوهن٤م ُمـ اعمِمٙمالت واًمٓمَّ  عِ ًمقؾْم ا ٙمؾِّ اعمِمٙمالت اًمٙمؼمى سمِ 

 :واًمثٛمرة ُمـ هذا اًمت٘مٕمٞمد هق (2)اًمّمٖمرى
قم٤مة سمٓمرح د ُيِمٖمٚمقا اًمٕمٚمامء واًمدُّ ىمَ  ػِّ لم سملم اًمّمَّ ؾمِّ ٜمدَ لم اعمُ ٘مِ ٤مومِ أن سمٕمض اعمٜمَ  .1

ٖمري٥م  وشمَ ؿ مترير خمٓمٓم٤مت أيمؼَم ك هلَ ًٜمَّ تَ ًمٞمَ  :ٌٝم٤مت ؾم٤مىمٓم٦م٤مومٝم٦م ؾمٓمحٞم٦م أو ؿُم ٤مي٤م شمَ ىمَْم 

 .ومٚمٜمٙمـ ُمـ ذًمؽ قمغم طمذر ،أقمٔمؿ ًمألُم٦م

  ٕمُض ىمد يٓمرح سمَ  .2
ِ
 ،ثػموا ُم٤ًمئؾ ٓ اقمت٤ٌمر هل٤مْم٤مي٤م ؾم٤مذضم٦م ويُ اعمٜم٤موم٘ملم ىمَ  َه١ُمٓء

وهؾ  ،ِّتؿٞمدَ ُمع أن إصؾ ُمٜم٤مىمِمتٝمؿ اسمتداًء ذم أصؾ قم٘مِ  ،ٞمٝم٤مقمٚمَ  ة ًمٚمردِّ اًمٕمدَّ  طمتك ُٟمٕمدُّ 

ٜم٤مس قمقارهؿ ويٗمْمح ٤م ُئمٝمُر ًمٚموهذا ِمَّ  ،وا قمغم اًمٜمٗم٤مقدُ أم ُمرَ  ؾْمالمهؿ ُمـ أهؾ اإلِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7ـ  1/5ش: )ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم»يٜمٔمر ( 1)

 (، ًمٚمِمدي.47ـ  46ش: )دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م»يٜمٔمر ( 2)



 

 

488 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 .وم٢مذا ُمٙمروا ومٚمٜمٙمـ ُمـ وراء ُمٙمرهؿ ،طم٤مهلؿ

 :قمغم ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر مٌ دَّ ٘مٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم ُمُ ضمِ  سمؾ إنَّ  .3
ـ قمٌداًمقه٤مب ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد  .(1)ش٦مرسمَ ـ اًمٖمُ ُمَ ٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم ذم زَ ضمِ  ٝم٤مدِ أومْمؾ اجلِ  ـْ وُمِ » :سم

٤مد ٝمَ ضمِ  :ققملمٝم٤مد ٟمَ يم٤من اجلَ وهلذا  :٤مدٝمَ واجلِ  ٚمؿِ يـ سم٤مًمٕمِ اًمدِّ  وم٘مقامُ » :وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 ًِّ  .٤من وهذا اعمِم٤مرك ومٞمف يمثػمٜمَ سم٤مًمٞمد واًم

ـ أشم٤ٌمع اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة ٦م ُمِ ٤مصَّ ذا ضمٝم٤مد اخلَ ٤من وهَ ٞمَ ٦م واًمٌَ جَّ ٤مد سم٤محلُ ٝمَ اجلِ  :٤مينواًمثَّ 

 ،ة أقمدائفرَ ف وؿمدة ُم١مٟمتف ويمثْ تِ ٕمَ وهق ضمٝم٤مد إئٛم٦م وهق أومْمؾ اجلٝم٤مديـ ًمٕمٔمؿ ُمٜمٗمَ  ،واًمًالم

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ} :وهل ُمٙمٞم٦م ،(اًمٗمرىم٤من) قرةىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾم

 ،[52-51 :اًمٗمرىم٤منؾمقرة ] {﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

قا ٤موم٘ملم مل يٙمقٟمُ ٜمَ اعمُ  نَّ وم٢مِ  ،٤مًْم ٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم أيْ ضمِ  قَ وهُ  ،ٝم٤مديـاجلِ  ؿ سم٤مًم٘مرآن وهق أيمؼمُ هلَ  ٤مدٌ ٝمَ ذا ضمِ ومٝمَ 

 عَ وُمَ  ،ؿ ُمٕمٝمؿهُ ٤مشمٚمقن قمدوَّ ٘مَ ٤مٟمقا يُ ام يمَ سمَّ ورُ  ،ر٤مهِ ؿ ذم اًمٔمَّ ٝمُ ٤مٟمقا ُمٕمَ ؾ يمَ سمَ  ،لمٛمِ ًٚمِ قن اعمُ ٚمُ ٘م٤مشمِ يُ 

ؾمقرة ] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ} :٤مممٕمَ ذا وم٘مد ىم٤مل شمَ هَ 

 .(2)ش٦م واًم٘مرآنجَّ ٘ملم سم٤محلُ ٜم٤مومِ وُمٕمٚمقم أن ضمٝم٤مد اعمُ  ،[73 :اًمتقسم٦م

 ... إالاألصٌ طرت أمسا٤ املٓافكني :ايكاعذ٠ ايجا١َٓ ٚايعصشٕٚ

سمام ٓطم٤مضم٦م  (3)ـ هذه اًم٘م٤مقمدة ذم ُمٌح٨م ُم٣مقمَ  عٌ ٛمد طمدي٨م ُمقؾمَّ احلَ  وهللِ َؼ ىمد ؾمٌَ 

 :سمٕمض اإليْم٤مح ٓ سمد ُمـ ذيمره هٜم٤م قمؼم ٟم٘م٤مط هل أنَّ  إٓ ،ار ُم٤م ُذيمر هٜم٤مكٙمرَ ًمتَ 
ّل  أنَّ  -اعمتقاوع–الل سمحثل ٧ٌم ًمدي ظِم ثُ مل يْ  ح سم٠مؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم ىمد سَّ  ط اًمٜمٌَّ

 :ذم ُمقاوع إٓ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/171( )42)اًمرؾم٤مًم٦م ش: اًمرؾم٤مئؾ اًمِمخّمٞم٦م»يٜمٔمر ( 1)

 (.1/271ش: )دار اًمًٕم٤مدةُمٗمت٤مح »يٜمٔمر ( 2)

 (.833اٟمٔمر اعمٌح٨م: )صـ: ( 3)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .ڤه طمذيٗم٦م ٝمؿ ُٕملم هِّ ِْم ه ٕؾمامء سمٕمْ يمرِ ـ ذِ ُم٤م يم٤من ُمِ  .1

الة اًمٗمجر طملم ىم٤مل ذم َص  طاهلل  ٛمع رؾمقلؾَم  فُ أٟمَّ  ،ڤ رَ قمـ اسمـ قمٛمَ  .2

 ؿَّ ٝمُ اًمٚمَّ » :ىم٤مل ؿَّ صمُ  ،ذم اًمريمٕم٦م أظمرة شدُ ٛمْ احلَ  َؽ ًمَ ٤م وَ ٜمَ سمَّ رَ » :ىم٤مل ،ـ اًمريمٕم٦مُمِ  أؾمفُ رومع رَ 

 ہ  } :۵وم٠مٟمزل اهلل  ،ٜم٤موم٘ملمقم٤م قمغم ٟم٤مس ُمـ اعمُ دَ  ،ش٤مٟمً اَل ومُ وَ  ٤مٟمً اَل ومُ وَ  ٤مٟمً اَل ومُ  ـْ ٕمَ اًمْ 

       .(1)[161 :م٤مٕمٟمٕا ةرقؾم] {ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

ّل ٤مل ىمَ  :ىم٤مًم٧م ڤ٦م َِم قمـ قم٤مئِ  .3  ٤منِ ومَ رِ ٕمْ يَ  ٤مٟمً اَل ومُ وَ  ٤مٟمً اَل ومُ  ُـّ فمُ ٤م أَ ُمَ » :ط اًمٜمٌَّ

 .(2)ش٤موم٘ملمٜمَ لم ُمـ اعمُ ٚمَ ضُم يم٤مٟم٤م رَ » :ىم٤مل اًمٚمٞم٨م .ش٤مئً ٞمْ ٤م ؿَم ٜمَ يٜمِ دِ  ـْ ُمِ 

ُ » :٤ملىمَ  ڤقمـ ضم٤مسمر  .4  ٤مضم٧م ِبؿ ريٌح ٝمَ ومَ  ،لم ُمٙم٦م واعمديٜم٦مؿ همزو همزاة سمَ إهنَّ

ّل وم٘م٤مل  ،ضم٤ملة دومٜم٧م اًمرِّ يدَ ؿمدِ   وم٘مدُمٜم٤م اعمديٜم٦مَ  :٤ملىمَ  ،شٍؼ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  ِت قْ ا عمَِ ذَ هَ » :ط اًمٜمٌَّ

 .(3)قمٔمٞمؿ اًمٜمٗم٤مق ىمد ُم٤مت يقُمئذ ٤مٜم٤موم٘مً دٟم٤م ُمُ قضَم ومَ 

رى أٟمف ك يم٤من يَ ؾُمحر طمتَّ  طاهلل  قلؾُم رَ  يم٤منَ » :ىم٤مًم٧م ڤ٦م ٤مئَِم قمـ قمَ  .5

 ؟ٞمفِ ومِ  فُ تُ ٞمْ تَ ٗمْ تَ  اؾْم ٞماَم  ومِ ٤ميِن تَ ومْ أَ  دْ ىمَ  اهللَ نَّ أَ  ٧ِم ٛمْ ٚمِ قمَ أَ  ،٦مَِم ٤مئِ ٤م قمَ يَ » :وم٘م٤مل ،ٞمٝمـ٠مشمِ ٤ًمء وٓ يَ ي٠مي اًمٜمِّ 
 ِد أْ رَ  دَ ٜمْ ي قمِ اًمذِ  ٤مَل ٘مَ ومَ  ،كِم ضْم رِ  دَ ٜمْ قمِ  رُ ظَم أَ  وَ ِد أْ رَ  دَ ٜمْ ٤م قمِ مُهَ دُ طَم أَ  دَ ٕمَ ٘مَ ومَ  ،نِ اَل ضُم  رَ ٤ميِن شمَ أَ 

 ، شؿِ َّم قمْ إَ  ـُ سمْ  دُ ٞمْ ٌَ ًمُ  :٤مَل ىمَ  ؟فُ ٌَّ ـمَ  ـْ ُمَ وَ  :٤مَل ىمَ  ،قٌب ٌُ ٓمْ ُمَ  :٤مَل ىمَ  ؟ؾضُم اًمرَّ  ٤مُل ٤م سمَ ُمَ  :رِ ظَم مَ ًمِ 

 .(4)ش٤مٚمٞمػ ًمٞمٝمقد يم٤من ُمٜم٤موم٘مً سمٜمل زريؼ طَم  ضمؾ ُمـرَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم،  إؾمٜم٤مده صحٞمح، وىم٤مل إرٟم٤مؤوط: ىم٤مل اعمح٘مؼ أمحد ؿم٤ميمر:( 1)

 (.6349رىمؿ: )

: )ح  رواه اًمٌخ٤مري،( 2) ِـّ  (.6161ك إدب، سم٤مب ُم٤م جيقز ُمـ اًمٔم

صحٞمح، وصححف إًم٤ٌمين ذم  ؤوط:(، ىم٤مل إرٟم٤م14676ح )ش: اعمًٜمد»رواه أمحد ذم ( 3)

 (.6466ح ) ش:اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن قمغم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن»

(، ك سمدء اخلٚمؼ، سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده، ورواه ُمًٚمؿ: ح 3268ح ) رواه اًمٌخ٤مري:( 4)

 (، ك اًمًالم سم٤مب اًمًحر.2189)
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ِمػم إمم سمٞم٤من أؿمخ٤مص هؿ ٤م يُ ِمَّ  رت قمٚمٞمٝم٤م ِم٤م صحَّ ثُ هذه سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمتل قمَ 

 .ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم سم٠مقمٞم٤مهنؿ

 :أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م وُمٜمٙمرة
 ٤م٦م ظمٓمٞمًٌ ٕمَ يقم ُُجُ  طاهلل  ٞمٜم٤م رؾمقلومِ  ىم٤ممَ » :ىم٤مل ڤـ قم٤ٌمس طمدي٨م اسم -1

ظمرضمٝمؿ ٠مومَ  ،شٌؼ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  َؽ ٟمَّ ٢مِ ومَ  نُ اَل ٤م ومُ يَ  ْج رُ اظْم  ،ٌؼ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  َؽ ٟمَّ ٢مِ ومَ  ْج رُ ٤مظْم ومَ  نُ اَل ٤م ومُ يَ  ؿْ ىمُ » :وم٘م٤مل

٤مضم٦م ٕم٦م حِلَ ٛمُ د شمٚمؽ اجلُ ٝمِ ؿَم  ڤسمـ اخلٓم٤مب  رٛمَ ومل يٙمـ قمُ  ،حٝمؿَْم ٗمَ سم٠مؾمامئٝمؿ ومَ 

ًْ خَي  ؿْ ٝمؿ قمٛمر وهُ ٞمَ ٘مِ ومٚمَ  ،٧م ًمف٤مٟمَ يمَ  ف مل يِمٝمد أٟمَّ  ٤مءً ٠م ُمٜمٝمؿ اؾمتحٞمَ ٌَ د وم٤مظمتَ جِ رضمقن ُمـ اعم

قا أٟمف ىمد ٜمُّ ٔمَ ومَ  ،ڤٛمر ٌئقا هؿ ُمـ قمُ تَ اًمٜم٤مس ىمد اٟمٍمومقا واظْم  َـّ وفمَ  ،اجلٛمٕم٦م

 :ؾضُم ف رَ ٤مل ًمَ وم٘مَ  ،٤مس مل يٜمٍمومقاوم٢مذا اًمٜمَّ  ،ڤد ًجِ اعمَ  ومدظمؾ قمٛمرُ  ،هؿرِ قمٚمؿ سم٠مُمْ 
واًمٕمذاب اًمث٤مين  ،ُل ذاب إوَّ ومٝمذا اًمٕمَ  ،قملم اًمٞمَ ٘مِ ح اهلل اعمٜم٤مومِ َْم ٘مد ومَ ومَ  ،٤م قمٛمرأسمنم يَ 

 .وهذ مل يث٧ٌم سمرواي٦م صحٞمح٦م .(1)شقمذاب اًم٘مؼم

يمر ذم ذَ ومَ  ،طاهلل  قلؾُم ٜم٤م رَ ٌَ ٓمَ ظَم » :ىم٤مل ڤًٕمقد ُمَ  ـُ ي٨م اسمْ طمدِ  َؽ ويمذًمِ  -2

َ أَ » :٤ملصمؿ ىمَ  ،۵ف ُم٤م ؿم٤مء اهلل تِ ٓمٌَ ظُم   ،ؿْ ٘مُ ٞمَ ٚمْ ومَ  ٧ُم ٞمْ ٛمَّ ؾَم  ـْ ٛمَ ومَ  ،لمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ ُمُ  ؿْ ٙمُ ٜمْ ُمَ  نَّ إِ  ٤مُس ٤م اًمٜمَّ ُيُّ

قا ٚمُ ًَ ومَ  ؿْ ٙمُ ٜمْ ُمِ  نَّ إِ  وْ أَ  ؿْ ٞمٙمُ ومِ  نَّ إِ  :٤مَل ىمَ  ؿَّ صمُ  ،لمَ صمِ اَل صمَ وَ  ٦مً تَّ ؾِم  دَّ ك قمَ تَّ طَم  ،نُ اَل ٤م ومُ يَ  ؿْ ىمُ  ،نُ اَل ٤م ومُ يَ  ؿْ ىمُ 

ُم٤م  :وم٘م٤مل ،ُمٕمروم٦م فُ ٤من سمٞمٜمف وسمٞمٜمَ ؾ ُمت٘مٜمع ىمد يمَ سمرضُم  ڤٛمر قمُ  ومٛمرَّ  :ىم٤مل ،ش٦مَ ٞمَ ٤مومِ اًمٕمَ  اهللَ 

 .(2)شًمؽ ؾم٤مئر اًمٞمقم إمدً سمُ  :وم٘م٤مل طاهلل  ه سمام ىم٤مل رؾمقلوم٠مظمؼَمَ  ؟٠مٟمؽؿَم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، شًمٓمؼميشمٗمًػم ا»و (.2/384ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»و (،17122ح ) رواه اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي:( 1)

(، واهلٞمثٛمل ذم 2/581ش: )ومتح اًم٘مدير»و (.6/1871ش: )شمٗمًػم أب طم٤مشمؿ»و (.14/441)

وهذه اًمرواي٦م مل شمث٧ٌم صحتٝم٤م ومٗمل ؾمٜمده٤م ش. إوؾمط»(، واًمٓمؼماين ذم 7/33ش: )اعمجٛمع»

اعمٖمٜمل ذم »يم٤من ٓ يّمدق.  سمـ قمٛمرو اًمٕمٜم٘مري، ىم٤مل قمٜمف أسمق زرقم٦م اًمرازي: سمـ حمٛمد احلًلم

 (.1/173ش: )اًمْمٕمٗم٤مء

 إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ وُمٜمٙمر. (، ىم٤مل حم٘م٘مف إرٟم٤مؤوط:22384رىمؿ )ش: ُمًٜمده»رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ( 2)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ّل اًمعم٤مذا طمرص  :وهٜم٤م ؾم١مال   ط ٜمٌَّ

ِ
 :واجلقاب ؟ئٝمؿ إٓ ُمـ ُذيمراَم أؾْم  قمغم إظمٗم٤مء

 :ٕؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤م
 .٤مب سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملمد شمَ ٗم٤مق وىمَ ٦م ُمـ اًمٜمِّ قسمَ ك ًمٚمتَّ قمَ أدْ  ًمَؽ ذَ  ًمٞمٙمقنَ  .1

 .(1)سم٤معمٜم٤موم٘ملم لمَ ١مُمٜمِ كم اهلل اعمُ تَ ٌْ ًمٞمَ  .2

ًٚمٛملم قمغم ُمـ ُذيمرت اعمُ  ٤من سمٕمضِ هَ ذم أذْ  ٗم٤مِق اًمٜمِّ  ًمٙمل ٓ يٜمحٍم ؿم٠منُ  .3

يتٕم٤مىمٌقن قمؼم اًم٘مرون وإزُم٤من  ،ؿ اهللُ هُ رَ ثَّ ٓ يمَ  ،ـ ذًمؽر ُمِ ؾ هؿ أيمثَ سمَ  ،ؤهؿاَم أؾْم 

 .ضمٞمال سمٕمد ضمٞمؾ

 .٤مهر وإيٙم٤مل هائرهؿ إمم اهلل٘م٤مقمدة إظمذ سم٤مًمٔمَّ ًمِ  وذم هذا شم٠ميمٞمدٌ . 4

ّل  ؼَم عم٤مذا أظْم  :٤مٜم٤م ؾم١مال أيًْم وهُ   .(2)سم٠مؾمامئٝمؿ ڤطمذيٗم٦م  ط اًمٜمٌَّ

 ًُّ ٜم٤موم٘ملم سم٢مؿمٝم٤مر ٕم٤مُمؾ ُمع اعمُ ٤م اًمتَّ جي٥م ومٞمٝمَ  ال اًمتلقَ ُم٤م إطْم  :ر١مال أظَم واًم

 .؟ئٝمؿ ًمٌٞم٤من قمقارهؿ وومْم٤مئحٝمؿاَم أؾْم 

سمام  ،٤مي٦م ذم اعمًٚمٛملمٙمَ ؼ إذا قمٔمؿ اًمٌالء سمف ٟمِ ٜم٤مومِ اعمُ  يٕمؽمض قمغم أنَّ  آ أفمـ أطمد أسمدً 

أو يٌثف ُمـ  ،س سمف ُمـ طمقاراتأو ُيدًمِّ  ،ه ُمـ أيم٤مذي٥مٜمنُم أو يَ  ،ده ُمـ ؿمٌفٍ قرِ يُ 

 ه ُمـ خمٓمٓم٤مت إقمدَ ذُ أو يٜمٗمِّ  ،١ماُمراتأو ُيٞمؽ ُمـ ُم ،ُم١مًمٗم٤مت
ِ
 ،ذم سمالد اعمًٚمٛملم اء

تف أُم٤مم يَ زاي٤مه وشمٕمرِ نم ظَم وٟمَ  ،اره وومْمح أظم٤ٌمرههذه ُمـ هتؽ أْهَ  واحل٤مُل  دَّ أٟمف ٓ سمُ 

 .فف وصٗمتف ورؾمٛمف وؿم٠مٟمف يمٚمِّ ٛمِ د قمٚمٞمف سم٤مؾْم واًمرَّ  ،اعمأل

ـ ِمَّ  ،أدوارهؿٝمؿ وشمٕمري٦م ئِ غم ُمـ جي٥م ذيمر أؾماَم ٚم٦م قمَ ثِ ب أُمْ َي ٤م سمِ ٜمَ وؾم٠ميمتٗمل هُ 

٤م ذم ٤مٟمقا ؾمًٌٌ ويمَ  ،(ٚمٛم٦مًْ أة اعمُ اعمرَ  ٖمري٥ُم شمَ ) :٤مدوا ُمًػمة ُمـ ُمًػمات اًمتٖمري٥مىمَ 

 :وم٤ًمده٤م وحتٚمٚمٝم٤م ُمـ ىمٞمٛمٝم٤م وأطمٙم٤مم ديٜمٝم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمرمحـ اًمًحٞمؿ. (، ًمٕمٌد1/44ش: )اإلضم٤مسم٤مت اجلٚمٞم٦م قمـ اًمِمٌٝم٤مت اًمراومْمٞم٦م»يٜمٔمر ( 1)

 (.398أطم٧ٌٌم أٓ أذيمر اجلقاب هٜم٤م حل٤مضم٦م اًمرضمقع إمم ُمٌح٨م ُمقؾمع: )( 2)
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 :قاطِ أَني -1

ف سح ك أٟمَّ طمتَّ  ،ٞم٤مة ذم أورسم٤مر سم٤محلَ واٟمٌٝمَ  ،ٕمٚمٞمٛمف هٜم٤مكَ شمَ  ؾ إمم ومرٟم٤ًم ًمٞمتؿَّ طَم اًمذي رَ 

٦م اعمٍمي٦م شم٠مظمره٤م ذم اًمٗمٜمقن اجلٛمٞمٚم٦م اًمتٛمثٞمؾ إُمَّ  (ٟمحٓم٤مطا)  إؾم٤ٌمب ذمؼَم أيمْ  :سم٠من

 .(1)واًمتّمقير واعمقؾمٞم٘مك

٘م٤مًمٞمد  شمَ ة إمَم اًمٕمقدَ  :ـمري٘م٤من -أي ُمٍم-٤مُمٝم٤م أُمَ  وهلذا يم٤منَ  ...:وهق اًم٘م٤مئؾ

ذم  اد ظمٓم٧م اًمٞمقم سمٕمٞمدً ٤م ىمَ إهنَّ  ،د اظمت٤مرت اًمٓمريؼ اًمث٤منوىمَ  :أو حم٤ميم٤مة أورسم٤م ؾْمالماإلِ 

ل إمم سمٚمد أورب تحقَّ ٍم شمَ إن ُمِ  ،٤م آرشمداد قمٜمفٞمٝمَ ٥م قمٚمَ ريؼ طمتك ًمٞمّمٕمهذا اًمٓمَّ 

ٝم٤م وقم٤مداِّت٤م قارقمُ أسمٜمٞمتٝم٤م وآصم٤مره٤م وؿَم و ٤مد أظمذت إدارُِّت وىمَ  ،ثػم اًمدهِم٦مشمُ  ٦مٍ سمٓمري٘مَ 

 ..ٝم٤م سمٓم٤مسمع أوربٚمُّ يمُ  ًؿُ اؤه٤م وصمٞم٤مِب٤م شمتَّ ٝم٤م وأدِب٤م وذوىمٝم٤م وهمذَ تُ وًمٖمَ 

قمت٤مد إورسمٞمقن ىمْم٤مء  ايماَم  (؟!) ٤مد اعمٍميقن ىمْم٤مء اًمّمٞمػ ذم أورسم٤متَ ًم٘مد اقمْ 

هذا  َض سمٕمْ  ٤موًمٕمٚمٝم٤م شمرد هل٤م يقُمً  ،ٍم ُمًػمِّت٤مر عمِ أورسم٤م شم٘مدِّ  ٕمؾَّ ومٚمَ  ،اًمِمت٤مء ذم ُمٍم

 .(2)اًمقد اًمٙمٌػم اًمذي شمٙمٜمف هل٤م ُمٍم

 ٚمٞمٌلاًمّمَّ  ٤م ومٞمف إمم ُم٤م دقم٤م إًمٞمفِ ودقمَ  ،(م 1899) ؾمٜم٦م شحترير اعمرأة» وأًمػ يمت٤مسمف

 ٦مً اًمذي ٟم٤مدى ومٞمف ساطَم  ،شنمقاعمرأة ذم اًم» ح٤مُمل ذم يمت٤مسمفاعمُ  (ُمرىمص ومٝمٛمل)

 :ٛم٦م إمم حت٘مٞمؼ أهداف مخ٦ًم حمددة وهلًٚمِ ة إومم ذم شم٤مريخ اعمرأة اعمُ رَّ وًمٚمٛمَ 
 .لؾْمالُم٤مب اإلِ جَ اًم٘مْم٤مء قمغم احلِ  -1

 .رأة اعمًٚمٛم٦م سم٤مٕضم٤مٟم٥مالط اعمَ إسم٤مطم٦م اظمتِ  -2

 .ف أُم٤مم اًم٘م٤ميض٤مب وىمققمِ شم٘مٞمٞمد اًمٓمالق وإجيَ  -3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.24ىم٤مؾمؿ أُملم: ص )، شم٠مًمٞمػ شيمٚمامت»يمت٤مب ( 1)

، حت٘مٞمؼ ديمتقر حمٛمد قمامرة، اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم شإقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م -ىم٤مؾمؿ أُملم »( 2)

 (.217/ص 1: )ج 1976
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .ـ واطمدةر ُمِ ُمٜمع اًمزواج سم٠ميمثَ  -4

إٓ أن ىم٤مؾمؿ أُملم مل يتٕمرض  ،(1)واج سملم اعمًٚمامت وإىم٤ٌمطإسم٤مطم٦م اًمزَّ  -5

 .(2)عم٠ًمًم٦م زواج اعمًٚمامت ُمـ إىم٤ٌمط

َ  ،شاعمرأة اجلديدة» ر يمت٤مسمفدَ صمؿ أْص  ٞمد ٚمِ ٤مه إقمٛمك إمم شم٘مْ اًمذي ٟم٤مدى ومٞمف سم٤مٓدمِّ

رأة هل اعمَ  (ىم٤مؾمؿ أُملم) ّمده٤مل ىمَ اًمتِ  (اعمرأة اجلديدة)و ،٤مواضمتامقمٞمًّ  ٤ماًمٖمرب ومٙمريًّ 

 :ىم٤مل ىم٤مؾمؿ ،أقمغم ل إًمٞمٝم٤م وشمتخذه٤م ُمثاًل تحقَّ إورسمٞم٦م اًمتل أراد ُمـ اعمٍمي٦م أن شمَ 

ٍمي٦م ق أن شمّمؾ اعمرأة اعمِ هُ  وهم٤مي٦م ُم٤م ٟمًٕمك إًمٞمفِ  ،ق يمؾ ُم٤م ٟم٘مّمدل هُ حقُّ ذا اًمتَّ هَ )

قن ُمثٚمٝم٤م ٙمُ شمَ  وأنْ  ،ؿ اًمٙماملِ ٓمقة إمم ؾُمٚمَّ اخلُ  وأن َّتٓمق هذهِ  ،إمم هذا اعم٘م٤مم اًمرومٞمع

٤ًمومرن ُمـ أُمريٙم٤م إمم أسمٕمد الِّتـ ويُ ٤مًمٌٜم٤مت ذم ؾمـ اًمٕمنميـ يؽميمـ قم٤مئِ ومَ  ،احتررً 

 ،٦م٤ٌمت ذم اًمًٞم٤مطَم ٖمٞمِّ ٝمقر وإقمقام ُمتَ لم اًمِمُّ ِْم وي٘مْ  ،ـهُ ُمٙم٤من ذم إرض وطمدَ 

ِّتـ دَ ـ أىم٤مرِبـ أن وطْم ُمِ  دٍ أطَم  ومل خيٓمر قمغم سم٤ملِ  ،رىُمتٜم٘مالت ُمـ سمٚمد إمم أظْم 

٤مب يٙمقن هل٤م أصح٤مب همػم أصحْ  ويم٤من ُمـ حترره٤م أن ،٤مٓمر ُمشمٕمروٝمـ إمم ظَم 

 ،وىمٝم٤م وقم٘مٚمٝم٤م وإطم٤ًمؾمٝم٤مٞمؾ إمم ُم٤م يقاومؼ ذَ واًمرضمؾ يرى أن زوضمتف هل٤م أن متَ  ،اًمزوج

 .(3)(وأن شمٕمٞمش سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل شمراه٤م ُمًتحًٜم٦م ذم ٟمٔمره٤م

وقمدد  ،وٟمجٞم٥م حمٗمقظ ،وًمٓمٗمل اًمًٞمد ،وًمقيس قمقض ،ؾمٕمٞمد قم٘مؾ :وقمغم درسمف ؾم٤مر

 .(4)وٟمزار ىم٤ٌمين وهمػمهؿ ،راء ص٤مدق اًمزه٤مويٕمَ وُمـ اًمِمُّ  ،ُمـ أقمْم٤مء اعمحٗمؾ اعم٤مؾمقين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.621 -1/621) ، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد رؿمٞمد رو٤م:ششم٤مريخ اإلُم٤مم حمٛمد قمٌده»( 1)

 (.66 م 7( ُمـ اهلالل: )ج 225اًمٕمدد اعم٤مد: ص ) -( َمٚم٦م اهلالل 45)( 2)

 (.274ص )ش: آصم٤مر سم٤مطمث٦م اًم٤ٌمدي٦م»( 3)

 (.149/62ش: )َمٚم٦م اًمٌٞم٤من»( 4)
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 :طعذ صغًٍٛ -2

 ًً  فدي٘مُ وَص  ،(حمٛمد قمٌده) رأة قمـ ؿمٞمخف اًمِمٞمخاعمَ  حريرِ ًمتَ  ٤ميم٤من ٓ ي٘مؾ حتٛم

ر ًمف أن ي٘مرر دِّ اًمرضمؾ اًمذي ىمُ  قَ ومٝمُ  :امٜمٝمُ ووم٤مقمٚمٞم٦م ُمِ  ٤مإن مل يٙمـ أيمثر مح٤مؾًم  (ىم٤مؾمؿ أُملم)

 .ٍم ـمقال اًمٕم٘مد اًمث٤مًم٨م ُمـ هذا اًم٘مرنشم٤مريخ ُمِ 

واطمؽمومقا  ،ؾمقا احل٘مققرَ ودَ  ،ضمقا ُمـ إزهر اًمنميِػ رَّ ـ ََّت وًمٚمٕمٚمؿ ومٝمق ِمَّ 

 ،ٞم٦م ذم شمريمٞم٤مؾْمالُمالوم٦م اإلِ ت٤مة اًمذيـ ىمْمقا قمغم اخلِ ريمٞم٤م اًمٗمَ شمُ  واشمّمؾ سمرضم٤ملِ  ،اعمح٤مُم٤مة

 ،سمًٕمد زهمٚمقل ٤مٙمريًّ ومِ  ٧ْم وم٤مًمت٘مَ  ،د أومٙم٤مرهؿ١ميِّ شمُ  (ٟم٤مززم وم٤موؾ) ويم٤مٟم٧م إُمػمة

 ؾِّ ف يٌزغ ذم فمِ ٛمُ وقمـ ـمريؼ ُمٜمتداه٤م سمدأ ٟمجْ  ،٤مِّت٤مٚمٙمَ  ِمتَ دت إًمٞمف سم٤مإلذاف قمغمٝمِ وقمَ 

ثؾ أول أدواره ٤م ُمَ ؾمٓمع ٟمجٛمف قمٜمدُمَ  ؿَ صمُ  ،(حمٛمد قمٌده) ٞمخؿ اًمِمَّ ٟمجؿ إُمػمة وٟمجْ 

 طمدُ وأَ  ،ئٞمس اًمقزراء اعمٍميرَ  (ُمّمٓمٗمك ومٝمٛمل سم٤مؿم٤م) ٦م سمقصٗمف صٝمرٞمَّ اًمًٞم٤مؾِم 

 .1917ؾمٜم٦م  (يمروُمر) رسملم إمم اًمٚمقرداعم٘م

ف سمِ  أن َُيُدَّ  ٤مراضمٞمً  :اًمٚمقرد يمروُمر شمٙمقيٜمف زب إُم٦م اًمذي سم٤مركَ طمِ  ُم٤م أؾمَس دَ قمٜمْ  صمؿَّ 

أؾمٜمد اًمٚمقرد  ؿَّ صمُ  ،٤مدة ُمّمٓمٗمك يم٤مُمؾٞم٦م سم٘مٞمَ ؾْمالُمزقم٦م اإلِ ُمـ ٟمٗمقذ احلزب اًمقـمٜمل ذي اًمٜمَّ 

 ًَ  ظمدُم٤مشمف ىمٌؾ أن شمتٖمػم آدم٤مه٤مت ٕم٤مرف ُمٙم٤موم٠مة ًمف قمغَم ٕمد زهمٚمقل ٟمٔم٤مرة وزارة اعمَ ًم

 .(1)(1919رب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم وصمقرة ؾمٜم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم ُمٍم ذم هن٤مي٦م احل

ف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ٞم٤مشمَ طَم  (اًمزقمٞمؿ) سمدأ دَ ًم٘مَ  :اللٍمي ذم فمؾ آطمتِ ويم٤من أول وزير ُمِ 

ر صديؼ ٝمَ دأه٤م سمٛمّم٤مهرة أؿْم وسمَ  ،ٞمزًمإلٟمٙمٚمِ  ٤موظمتٛمٝم٤م يمذًمؽ صدي٘مً  ،ٚمٞمزٙمِ ًمإلٟمْ  ٤مصدي٘مً 

 وهق ،ره آظِم رومتف ُمٍم ذم شم٤مريخ آطمتالل اإلٟمٙمٚمٞمزي ُمـ أوًمف إمَم ًمإلٟمٙمٚمٞمز قمَ 

 .أول رئٞمس وزراء ذم ُمٍم سمٕمد آطمتالل (سم٤مؿم٤م ُمّمٓمٗمك ومٝمٛمل)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21 - 19ص )ش: اعم١ماُمرة قمغم اعمرأة اعمًٚمٛم٦م»( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ل سمٛمجرد شمٕمٞمٞمٜمف ح٤موَ ًمٚمٛمٕم٤مرف ومَ  اوزيرً  اؾمٕمدً  (يمروُمر) وىمد اظمت٤مر اًمٚمقرد

وشمّمدى ًمٚمجٛمٕمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م طمٞمٜمام ـم٤مًم٧ٌم احلٙمقُم٦م  ،ٕم٦م اعمٍمي٦م٤مُمِ إطم٤ٌمط ُمنموع اجلَ 

ويم٤من وىمتئذ  ،رسمٞم٦مًمٕمَ ا ٦مِ سمجٕمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمدارس إُمػمي٦م سم٤مًمٚمٖمَ  1917ذم ُم٤مرس 

اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م حمؾ اًمٕمرسمٞم٦م ذم  ويم٤من آطمتالل هق اًمذي أطمؾ اًمٚمٖم٦مَ  ،٦ميَّ سم٤مإلٟمٙمٚمٞمزِ 

اؿمؽمط قمغم  ٤1919م شمقمم ؾمٕمد زهمٚمقل زقم٤مُم٦م اًمِمٕم٥م ذم قم٤مم وعمََّ  ،(1)اًمتدريس

 ًِّ ف ُمـ سمِ  ٘م٤مب قمام ؾمٛمح اهلُلع ظمٓمٌف أن يزطمـ اًمٜمِّ ات اًمٚمقاي ُيين ؾماَم ٞمدَ اًم

 .ه. أ .(2)أول ُمرطمٚم٦م قمٛمٚمٞم٦م ًمٚمًٗمقرويم٤مٟم٧م هذه  ،وضمقهٝمـ

ادق يمٌػم ُه  ؾمٙمٜمدري٦م ٓؾمت٘م٤ٌمًمف وُأقمدَّ ق ذم اإلهٞمئ اجلَ  ،٤مهٜمٗمَ ـ ُمَ ٕمد ُمِ وعم٤م ىمدم ؾَم 

 (ؾمٕمد) زلوٟمَ  ،يٜم٤مت ذم يمؾ ُمٙم٤منوأىمٞمٛم٧م اًمزِّ  ،٤ًمء اعمحج٤ٌمتًمٚمرضم٤مل وآظمر ًمٚمٜمِّ 

دون -٤مء ًادق اًمٜمِّ  ُه ٤مومؾ وهت٤موم٤مت أظمذ ـمري٘مٝم٤م إمَم رة وقمغم اؾمت٘م٤ٌمل طَم ٤مظِم ـ اًمٌَ ُمِ 

 (هدى ؿمٕمراوي) ٤ًمء اعمحج٤ٌمت اؾمت٘مٌٚمتفومٚمام دظمؾ قمغم اًمٜمِّ  ،-هادق اًمرضم٤مل

٦م ُمٕمٞمٜم٦م وهق ٓمَّ خلُ  ٤مٝم٤م شمٌٕمً ٝمِ ـ وضْم ومٜمزع احلج٤مب قمَ  -ي٤م ويٚمف-ه دَ ومٛمد يَ  ،سمحج٤مِب٤م

ـَ وٟمَ  ،٤ًمء هلذا اهلتؽ اعمِملم٧م اًمٜمِّ ٘مَ وصٗمَّ  ،٧م هدى٘مَ ٗمَّ ومَّم  ..يْمحؽ  .٤مبجَ احلِ  زقم

 ،ؾمٕمد (رضمؾ اًمقـمٜمٞم٦م) أة اعمٍمي٦م اؾمتج٤مسم٦م ًمـرت اعمرٗمَ وُمـ ذًمؽ اًمٞمقم أؾْم 

سمٞمده ُم٤م دقم٤م إًمٞمف  (ؾمٕمد) ًم٘مد ومٕمؾ ،ذم طمٞم٤مة اعمًٚمٛم٦م اعمٍمي٦م اأصٌح احلج٤مب ٟمِم٤مزً و

 !؟(3)اًمٞمٝمقدي اًم٘مديؿ سمٚم٤ًمٟمف ومٙمٚمٗمف دُمف

ْمقر ُم١ممتر تف زوضمتف صٗمٞم٦م زهمٚمقل ذم سم٤مريس حلُِ ٌَ حِ ٚمقل اًمذي َص همْ ؾمٕمد زَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واٟمٔمر ُمقاىمٗمف )اًمقـمٜمٞم٦م(! اعمامصمٚم٦م ذم 431، 239ص ) ، ًمٚمراومٕمل:شُمّمٓمٗمك يم٤مُمؾ»( 1)

 (.393 - 2/373) ، ًمٚمديمتقر/حمٛمد حمٛمد طمًلم:شآدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم إدب اعمٕم٤مس»

 (.255ص )ش: إظمقات اعمًٚمامت»( 2)

 (.1/73ش: )قمقدة احلج٤مب»( 3)
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ث٧م صٗمٞم٦م شمرشمدي احلج٤مب ٙمَ وىمد ُمَ  ،م ًمٕمرض اًم٘مْمٞم٦م اعمٍمي٦م1921اًمّمٚمح ؾمٜم٦م 

ة رَ وقمغم فمٝمر اًم٤ٌمظِم  ،ٗم٤مهٜمْ ٕمد قمقدشمف ُمـ ُمَ ٤مدت ُمع ؾمٕمد زهمٚمقل إمم ُمٍم سمَ قمَ   أنْ إمَم 

قف اعمخدوقملم ئ سم٠مًمُ ٚمَ د اًمٌحر وىمد اُمتَ ٕمْ آؾمٙمٜمدري٦م وضمد ؾَم  ام إممٝمُ اًمتل ٟم٘مٚمتْ 

قمكم ) ؾظمَّ وشمدَ  ،(ارومٕمل احلج٤مب) :ٕمد ًمّمٗمٞم٦مؾَم  وىم٤مَل  ،قاربيًت٘مٌٚمقٟمف سم٤مًم٘مَ 

٤مل ؾمٕمد وم٘مَ  ،وقم٤مرو٤م ذم ذًمؽ -٤مء اًمقومدَْم ـ أقمْ ُمِ - !(واصػ سمٓمرس)و ،(زاًمِمٛم

 ،(ٝم٤م أن شمرومع احلج٤مب اًمٞمقم٘مِّ ـ طَم وُمِ  ،ىمعرأة ظمرضم٧م إمم اًمثقرة سم٤مًمؼُم اعمَ ) :زهمٚمقل

٥م ذم ٓمُ ىمٗم٧م إطمدى صٜم٤مئع آؾمتٕمامر ََّت وَ  ؿَّ صمُ  ،٧م صٗمٞم٦م زهمٚمقل احلج٤مبومٕمَ ورَ 

وـمٚم٥م ُمٜمٝم٤م رومع احلج٤مب  ،(قمٞمؿاًمز) ٕم٥م اعمخدوع سم٘مدوماًم٘م٤مهرة ذم اطمتٗم٤مل اًمِمَّ 

 هـا (1)وقمٜمدئذ رومٕم٧م احل٤مضات احلج٤مب
 1927ديًٛمؼم  23ه٤م اخل٤مص اًمّم٤مدر ذم دِ ذم قمدَ  (اعمّمقر) وىمد ٟمنمت َمٚم٦م

إُم٦م واحلٙمقُم٦م شمِمٞمٕم٤من ) :٥م حتتٝم٤متِ وىمد يمُ  ،ة ضمٜم٤مزشمفسمٕمد ووم٤مة ؾمٕمد زهمٚمقل صقرَ 

وومد اًمٌٜم٤مئلم ) :ٞم٦مقرة ُم٤ٌمذة يمت٧ٌم اًمٕم٤ٌمرة اًمت٤مًماًمّمُّ  ٧َم وحَت  (اًمٗم٘مٞمد اًمٕمٔمٞمؿ

ُمـ  ٤مىمٓمًٌ  $ويم٤من  ،ذم شمِمٞمٞمع ضمٜم٤مزة اًمزقمٞمؿ اًمٙمٌػم -اعم٤مؾمقن  -إطمرار 

 .(أىمٓم٤مب اعم٤مؾمقٟمٞم٦م

 26ذم قمدده٤م اًمّم٤مدر يقم اجلٛمٕم٦م  (اعم٘مٓمؿ) ت ضمريدةوُمـ ىمٌؾ ذًمؽ ٟمنَمَ 

طمداد اعم٤مؾمقٟمٞم٦م قمغم وم٘مٞمد اًمٌالد ) :أهمًٓمس ذم اًمّمٗمح٦م إومم اًمٕم٤ٌمرة اًمت٤مًمٞم٦م

 وومْماًل  ايمٌػمً  اقمْمدً  ،٦م سمٗم٘مد ؾمٕمد اًمٕمٔمٞمؿ اخل٤مًمديَّ ؾمقٟمٞم٦م اعمٍِم وم٘مدت اعم٤م ..إقمٔمؿ

وؾمت٘م٤مم طمٗمٚم٦م ضمٜم٤مٍز ُم٤مؾمقٟمٞم٦م ًمٚمٗم٘مٞمد  ..يم٤مٟم٧م شمٕمتز سمٗمْمٚمف اوومػمً  اوذظمرً  ايمثػمً 

 .هـا (إقمٔمؿ يٕمٚمـ ُمققمده٤م ومٞمام سمٕمد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.255ص )ش: إظمقات اعمًٚمامت»( 1)
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 معهم
 :ٖذ٣ شعشاٟٚ -3

٤م ؾ وزرهٛمَّ ـ حَت ِمَّ  ،اًمنمع ٤ممِ حٚمؾ ُمـ أطمٙمَ ٤مق ُمـ اًم٘مٞمؿ واًمتَّ تَ ُمـ رواد آٟمٕمِ 

٤مب جَ ٤مزقم٦م احلِ الط وٟمَ داقمٞم٦م آظمتِ  ،٤مه٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مٓمَ ر ُمـ ؾم٤مروا قمغم ظُم زْ ووِ 

 ،ح٤مضاتواعم شمٕم٘مد اًمٜمدواتو ،التٗمَ شم٘مٞمؿ احلَ و اجلامقم٤مت ُس اًمتل أظمذت شم١مؾمِّ 

 .(احلريم٦م اًمٜمًقي٦م) زقمٞمٛم٦م

 ،٤مريسوم٤ًمومرت إمم سمَ  ،ٌؾـ ىمَ ًٚمٛم٦م ُمِ  شمتجرأ قمٚمٞمف اُمرأة ُمُ أت قمغم ُم٤م ملَ رَّ ل دَم اًمتِ 

أظمذت شمٚم٘مل سم٤مًمتٍمُي٤مت وإطم٤مدي٨م عمٜمدوب و ،رأة أُمريٙم٤م ًمدراؾم٦م ؿمئقن اعمَ مموإ

 .اًمّمحػ وهمػمهؿ واطمدا شمٚمق أظمر

صٗمٞم٦م ) ٕمد زهمٚمقلُمع زوضم٦م ؾَم م ٤1919مرس قم٤مم ىم٤مئدة اعمٔم٤مهرة اًمٜم٤ًمئٞم٦م ذم ُمَ 

ٕمتٛمد ٦م سم٤محلري٦م ذم ـمري٘مٝم٤م إمم دار اعمُ ٗمَ اًمتل ـم٤موم٧م ؿمقارع اًم٘م٤مهرة ه٤مشمِ  (زهمٚمقل

وىمد يم٤من  ،قمغم شمٕمًػ ؾمٚمٓم٤مت آطمتالل ٤مم إًمٞمف اطمتج٤مضم٤م ُمٙمتقسمً ٘مدِّ ٤مين ًمتُ اًمؼميٓمَ 

 :ذم ُمذيمراِّت٤مشم٘مقل صٗمٞم٦م زهمٚمقل  ،قمدد اعمتٔم٤مهرات يرسمق قمغم اًمثالصمامئ٦م
سم٤مدرين  ،ٔم٤مهرةٜمززم ذم ذًمؽ اًمٞمقم ًمالؿمؽماك ذم اعمُ ة ُمَ رِ وسمٞمٜمام يمٜم٧م أشم٠مه٥م عمٖم٤مدَ )

 ؟ط ذم أٟمح٤مء اعمديٜم٦مت٤ًمىم٤مص يدوي ويَ َص واًمرَّ  إمم أيـ شمذهٌلمَ  :زوضمل سم٤مًم١ًمال
هؾ  :وم٘مٚم٧م ًمف ،أن يٛمٜمٕمٜمل وم٠مرادَ  !ِّت٤م اًمٚمجٜم٦مرَ ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤معمٔم٤مهرة اًمتل ىمرَّ  :وم٠مضم٧ٌُم 

هؾ  :وم٠مضم٤مسمٜمل ؟٘مط وًمٞمس ًمٚمٜم٤ًمء ٟمّمٞم٥م ومٞمٝم٤مؿ ُمٕمنم اًمرضم٤مل ومَ ٚمٞمٙمُ اًمقـمٜمٞم٦م ُم٘مّمقرة قمَ 

ي٤م  ...ي٤م أُمل) ع سمٕمض اًمٜم٤ًمء ويقًمقًمـزَ ش سمٙمـ اإلٟمجٚمٞمز أن يٗمْ رَّ روٞمؽ إذا حَت يُ 

 ،٤مقم٦م وٓ همػمة وىمقُمٞم٦م أُي٤م اًمرضم٤ملجَ إن اًمٜم٤ًمء ًمًـ أىمؾ ُمٜمٙمؿ ؿَم  :ف٘مٚم٧م ًمَ ومَ  .(!هلقي

ٔم٤مهرة هل هذه اعمُ  ،(1)..(.وشمريمتُف واٟمٍموم٧ُم ٕحلؼ سم٤مًمًٞمدات اًمالي يمـ ذم اٟمتٔم٤مري

 :يّمػ شمٕمرض اجلٞمش اًمؼميٓم٤مين هل٤م ُمتٝمٙماًم  (طم٤مومظ إسمراهٞمؿ) اًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/111ش: )قمقدة احلج٤مب»( 1)
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دَ درئدوَدد َدا دا دََد  د د َدَك دوَدََغَددَ د َدَ د زر دأَددنئ د ئ ز دْئ دجؿعـف

د

زززَد  د َدن دَفزززد زززدنَد  دَ ززز َدد كدف  زززد  دم  َ يددو  د ئ دَقزززَ ززززدا   دـ كد ئدارئدعَده 

د دَ  زوَد َددَ د  دم دد َدؾ دؾَدظَدوَد ز َددْ  زد َدع دََدْ 
دََ جـز دا دَ ز دوَدف 

د

د َددنَد  دَ ززززأَدوَدد َكددنَدل دََززززا  دع دَ ززززدَرَد َدوَددَ د   ززززََ
ـ د   زززز   دِ 

د ززؿ د َد دـَزز د َدف ززدق َد   ززد كدَ ززأَدد  دَ ززوَددار دَ ززََوَدد   دـ كد ئدورَدعئدهئ

د

زززززَد  د َدإ دوَدد دق زززززَََ دوَدد  در زززززؼ دمئدد  دق دا  د ـكزززززع دَ َدد ئدَؼزززززؾَدََدمئدد ئ

د ََائد َدإ دوَد زززدو ئدـئزززَد زززد  دادَ زززفَدقوفئد ئ د َدويد ئ دـئدَ ددن  دور د ئ
د ـكززز  

د

َََؿزززززز َدإ دوَدد َرَدوَددلئدَف دَ دَد دا  دـَززززززَ ززززززوَدد ئ ِك ززززززَ َدوَدد ئدَر دوَدََ دـ كد  

د دق ززَََ دوَد َػ دوَدد ئ د َد َدَ ززد  دَ ززدانئدَ زز  دَ زز دااَ ززََدك ددن  دَوَـف

د

َ كدوَدد ئدر دََزززززوَدوَدد َـكددَ َد د َدف زززززدانئد َ زززززَ زززززدار دَفزززززَ د   دـ كدفئدَئدََ

د دََززََدفَد ََ داعَدَ ززدان دَ ززق دَََادد َدا  َ زز َددا د   ْئ داَد جـزز َفززََددق

د

َـيددلَدَ زززع دَ دََدفَدد زززَ َـيدوَددَنئدوَدْ  زززَ زززََددَ دق دََزززدَنئدوَدْ  ـكززز د كدفئ مئ
دد(1)

د زز دََدَكدَ ززمئدد َدم دلَدَفززك دَدأكدوئ َئ ززدا ززكَدد  دؿ دََ ك زز ئددوَد   دـ كد  دور دِئ

د

ََـَزززززف دقَدؾ دفَدد دق دَازززززلد َػَدد ئ زززززَ زززززـَد  د ورئد ئ زززززؽَد  دوَددُ د  دِ  دـ كد  د  دْ 

د ززززر دََددَ دَ ززززدانئدَؿززززَ داَد َدَؿززززككدلَدؽَدفَد َرَدْئ َد  ددلَدَ  زززز َدوََد د ـكززززفئدـق

د

   در دك د  دـ ززززف دوَد  دَ ززززأَدوَدد
دمئدد(2) دََد  

ززززؿ د  دداَقززززػ  د ـكززززز ئدو ئدؼئد َدد َدِ 

د زززززززززززززززَ ََ دَ زززززززززززززززافئوَد َلَ زززززززززززززززفئ كد
دفَؾ 

د

ـكززززززززززززززز د دَ ق      ززززززززززززززز  
زززززززززززززززَػؼئوَدم  د(3)َوأَه 

د نجلت ل  وتشك   و نة ن  ئالك   (هند  عنعااو ) ودات النيت  اتنعمعن ئاسا نةنة الوفد منن ال  

 نناسي ىلنى ما لننة نظنو  الن  ذلننا العنارين اىعانن  الع   نن   وم   ،(0811يننايا  نننة  7يننو  ) الماقصنوة

نن لهننا ال ننأ   أا تشننار     ،عنن هب  نناة م  وئننة م ننعالة  ننا  ه ه  العمنن  المنننظ  علننى أ ننا  أى 

د.(4)ي تما  ا البيتدمجايات األ داث الع

٤م تَ دى ؿمٕمراوي وؾمٞمزا ٟمؼماوي أًم٘مَ هُ ) :أن (ص٤مذم ٟم٤مز يم٤مفمؿ) ىمد ذيمرتوَ 

٤ًمء اًمدوزم اًمذي قم٘مد سمروُم٤م ام ُمـ ُم١ممتر اًمٜمِّ اُمٝمام ومقر وصقهلِِ دَ طمج٤مِبام وداؾمت٤مه سم٠مىمْ 

 .ه. أ .(5)(م 1923صٞمػ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: ىمقة.( 1)

 (.1915ص )ش: اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٞمنة»هق رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م إعم٤مٟمٞم٦م وىم٤مئد ضمٞمِمٝم٤م، اٟمٔمر ( 2)

 (.75م ص ) ٤1982مير يٜم 22)اعمّمقر( ( 3)

 (.1/72ش: )قمقدة احلج٤مب»( 4)

 (.135 - 134، ًمدري٦م ؿمٗمٞمؼ: ص )شاعمرأة اعمٍمي٦م»واٟمٔمر  (،9ص )ش: ُم٠ًمًم٦م اًمًٗمقر واحلج٤مب»( 5)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 :(أشم٤مشمقرك)و (هدى) ًم٘م٤مء

 ،م 1935إسمريؾ  18اؾمت٤مٟمٌقل ذم  وزم اًمث٤مين قمنم ذم٤ًمئل اًمدَّ قم٘مد اعم١ممتر اًمٜمِّ 

 د اٟمتخ٥م اعم١ممتروىمَ  ،تل قمنم ؾمٞمدةٜمَ د ُمـ اصمْ ٤مٟم٧م هدى ؿمٕمراوي رئٞم٦ًم وومْ ويمَ 

 :ذم ُمذيمراِّت٤م (هدى) شم٘مقل ،رئٞم٦ًم آحت٤مد اًمٜم٤ًمئل اًمدوزمًمِ  ٦مً ٌَ ٟم٤مئِ  (هدى)
 قر آطمتٗم٤مل اًمذي أىم٤مُمفُْم ٤مٟمٌقل وصٚمتٜم٤م دقمقة حلُ ٤مء ُم١ممتر اؾمتَ ٝمَ وسمٕمد اٟمتِ )

٧م ٗمَ ٤مًمقن اعمج٤مور عمٙمتٌف وىمَ وذم اًمّمَّ  ..ر شمريمٞم٤م احلديث٦مرِّ حُم  ،(شمقركُمّمٓمٗمك يمامل أشم٤م)

 ومتح اًم٤ٌمب ودظمؾ وسمٕمد حلٔم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م ،ّمػ دائرةٟمِ  اعمٜمدوسم٤مت اعمدقمقات قمغم ؿمٙمؾِ 

 ...،٤مدٟم٤م ؿمٕمقر سم٤مهلٞم٦ٌم واإلضماللوؾَم  ،حتٞمٓمف ه٤مًم٦م ُمـ اجلالل واًمٕمٔمٛم٦م (أشم٤مشمقرك)

أن  ا٤من اعمٜمٔمر ومريدً ويمَ  ، شمرُج٤من٤ٌمذة ُمـ همػمُمُ  ُم٤م ضم٤مء دوري حتدصم٧م إًمٞمفِ ٜمدَ وقمِ 

ٚم٘مل يمٚمٛم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ٦م اًمٜم٤ًمئٞم٦م اًمدوًمٞم٦م وشمُ دة ذىمٞم٦م ُمًٚمٛم٦م ويمٞمٚم٦م قمـ اهلٞمئَ ٞمِّ شم٘مػ ؾَم 

حرير اًمتل ىم٤مده٤م ذم ٙمر ؾمٞمدات ُمٍم سمحريم٦م اًمتَّ شمٕمؼم ومٞمٝم٤م قمـ إقمج٤مب وؿُم  ،اًمؽميمٞم٦م

ٞم٦م ؾْمالُماإلِ ٘مٞم٘م٦م اًمٙمؼمى ًمٚمٌالد ذا اعمثؾ إقمغم ُمـ شمريمٞم٤م اًمِمَّ هَ  إنَّ  :وىمٚم٧م ،(1)شمريمٞم٤م

 .ر واعمٓم٤مًم٦ٌم سمح٘مقق اعمرأةحرُّ يمؾ سمالد اًمنمق قمغم حم٤موًم٦م اًمتَّ  عَ ؿمجَّ 

 ،(أشم٤مشمقرك) أؾمٛمقكو ،ـ ضمدارة أسم٤مهؿقمَ  ؼموكَ إشمراك ىمد اقمتَ  إذا يم٤منَ  :وىمٚم٧م

ِبذا اًمٙمالم  ار يمثػمً ومت٠مصمَّ  ،(أشم٤مذق) سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م ٧َم سمؾ أٟمْ  ،هذا ٓ يٙمٗمل وم٠مٟم٤م أىمقل إنَّ 

 ،ذم شم٠مصمر سم٤مًمغ اٙمرين يمثػمً وؿَم  ،رئٞم٦ًم وومد ٦ممل يّمدر ُمٕمٜم٤مه قمـ أيو ،سمف ُت دْ اًمذي شمٗمرَّ 

وذيمرت هدى  ،(اإلضمٞمًٌٞم٤من) تف ًمٜمنمه٤م ذم َمٚم٦م٤مُمَ ضمقشمف ذم إهدائٜم٤م صقرة ًمٗمخَ رَ  ؿَّ صمُ 

إن ُم٤م أطمدصمف اًمٖم٤مزي  :ذم طمدي٨م هل٤م ُمع ضمريدة اعم٘مٓمؿ سمٕمد قمقدِّت٤م إمم ُمٍم ُم٤م ُمٕمٜم٤مه

 .(2)(٤م ذم اؾمت٤مٟمٌقلاًمٕمٔمٞمؿ سمال ري٥م ُمـ ٟمٕمٛم٦م إىمدار قمغم أظمقاشمٜم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.212: 193ش: )قمقدة احلج٤مب»( 1)

 (16م(: ص ) 1981أيمتقسمر  18(، )1256)طمقاء(، اًمٕمدد: )( 2)
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:دس١ٜ شفٝل -4
(1) 

إمم  -د َّترضمٝم٤مرَّ سمٛمجَ -ه٤م ٚم٧م وطمدطَم رَ  (ًمٓمٗمل اًمًٞمد) ٦م ُمـ شمٚمٛمٞمذاتشمٚمٛمٞمذة وومٞمَّ 

صمؿ شمرطمؾ إمم  ،(سمٜم٧م اًمٜمٞمؾ) شمٕمقد ًمتِمٙمؾ طمزب ؿَ صمُ  ،ومرٟم٤ًم ًمتحّمؾ قمغم اًمديمتقراة

 ـ رؤؾم٤مء اًمدولُمِ  ف مل يٜمؾ ُمثٚمٝم٤م يمثػمٌ أٟمَّ  :ىمٞمؾ ،إٟمٙمٚمؽما طمٞم٨م شُم٘م٤مسمؾ سمحٗم٤موة سم٤مًمٖم٦م

ت قمٜمٝم٤م إطم٤مدي٨م وٟمنَم  ،دون اؾمتثٜم٤مء٧م ِب٤م اًمّمحػ اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ٌَ ورطمَّ  ،وزقمامئٝم٤م

٦م ُمـ أهمالل ٍميَّ اقمٞم٦م اًمٙمؼمى إمم حترير اعمرأة اعمِ ديدة اًمتل شمّمقره٤م سمّمقرة اًمدَّ اًمٕمَ 

وُمـ هذه  ،د اًمزوضم٤متالل احلج٤مب واًمٓمالق وشمٕمدُّ أهمْ  ..وشم٘م٤مًمٞمده ؾْمالماإلِ 

اف اعم٤ٌمذة دَ إهْ  إنَّ ) :ي٘مقل (ؾمٙمتِمامن) ًمـي٨م ُم٤م يمتٌف ُمراؾمؾ ضمريدة ا٤مدِ إطَم 

ُمٜمح اعمرأة طمؼ  :( دري٦م ؿمٗمٞمؼ) ل يمام أووحتٝم٤م اًمديمتقرةٞمؾ هِ سمٜم٧م اًمٜمِّ  حلزب

ع اًمث٤مين اًمذي ِّتدف اًمديمتقرة ًمتح٘مٞم٘مف هق ٓمٛمَ واعمَ  ،ظمقل اًمؼمعم٤منطمؼ دُ وَ  اعِ آىمؽمَ 

 .ـها (إدظم٤مل ىمقاٟملم اًمٓمالق إورسمٞم٦م ذم ُمٍمو وضم٤متد اًمزَّ إًمٖم٤مء شمٕمدُّ 

وِّتٞم٠مت  ،٤مب احلامي٦م واحلري٦مٌَ ِم٤مـمٝم٤م وشمقومرت هل٤م أؾْم ٔمؿ ٟمَ ٍم قمَ وعم٤م قم٤مدت إمم ُمِ 

 ،٤مشمف٤مة اًمديـ ومُحَ ٘مد طمٞمؾ سملم أهؾ اًمرأي ودقمَ ك ًمَ طمتَّ  ،اقم٦مواإلذَ  هل٤م قمقاُمؾ اًمٜمنِم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذم اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ويٜم٥ًم  ذم ُمٍم دري٦م ؿمٗمٞمؼ ُمـ رواد طمريم٦م حترير اعمرأة( 1)

، 1956هل٤م اًمٗمْمؾ ذم طمّمقل اعمرأة اعمٍمي٦م قمغم طمؼ آٟمتخ٤مب واًمؽمؿمح ذم دؾمتقر ُمٍم اًمٕم٤مم 

 ذم ُمٍم. وًمدت ذم ُمديٜم٦م ـمٜمٓم٤م وُم١مؾم٦ًم ًمدوري٤مت أدسمٞم٦م وسم٤مطمث٦م وُمٜم٤موٚم٦م ود اًمقضمقد اًمؼميٓم٤مين

ذم ـمٜمٓم٤م، شمؿ ارؾم٤مهل٤م وٛمـ أول  ث٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، درؾم٧م ذم ُمدرؾم٦م اًمٌٕم1918اًمٕم٤مم  ذم دًمت٤م اًمٜمٞمؾ

قمغم ٟمٗم٘م٦م  ذم سم٤مريس ومقج ـم٤مًم٤ٌمت ُمـ ىمٌؾ وزارة اعمٕم٤مرف اعمٍمي٦م ًمٚمدراؾم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمًقرسمقن

، 1941ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕم٤مم  اًمدوًم٦م، وهل ٟمٗمس اجل٤مُمٕم٦م اًمتل طمّمٚم٧م ُمٜمٝم٤م قمغم درضم٦م اًمديمتقراة

ذم رؾم٤مًمتٝم٤م أن طم٘مقق اعمرأة ذم اإِلؾْمالم  : طمٞم٨م أصمٌت٧مشاعمرأة ذم اإِلؾْمالم»ويم٤من ُمقوقع اًمرؾم٤مًم٦م 

أظم٤ٌمر »، سمٜم٧م اًمٜمٞمؾ شدري٦م ؿمٗمٞمؼ -ُمٍمي٦م ظم٤مًمدة »هل أوٕم٤مف طم٘مقىمٝم٤م ذم أي شمنميع آظمر. يٜمٔمر 

 .2118-يقًمٞمق 14شم٤مريخ اًمقصقل  -اًمٞمقم 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 ،ذم احلري٦م ٤مطم٘مً ) رأةًمٚمٛمَ  ل ٟمٗمًٝم٤م سم٠مهن٤م شمريدُ د قمغم دقمقِّت٤م اًمتل وصٗمتٝم٤م هِ اًمرَّ  وسملمَ 

 .(1)(ـ يمؾ ىمٞمداحلرة اعمٓمٚم٘م٦م ُم

ن دَ ٜمدوسم٦م اعمٍمي٦م سمٚمٜمْ ذيمقرة ارشمٞم٤مطمٝم٤م سم٤معمَ وسم٦م اإلهائٞمٚمٞم٦م اعمَ ٜمدُ وىمد أقمٚمٜم٧م اعمَ 

 :٤مًم٧م ومٞمام ٟمنمشمف اًمّمحػ اإليٓم٤مًمٞم٦م واًمٗمرٟمًٞم٦مطمٞم٨م ىمَ  ،زمق٤م إمم ٟم٤مسموُمّم٤مطمٌتٝم٤م هلَ 
إٟمٜمل و ،(دري٦م ؿمٗمٞمؼ) اًمًٞمدة ٜمئ ٟمٗمز ِبذا آشمّم٤مل اًمذي رسمط سمٞمٜمل وسملمَ إٟمٜمل أهَ 

٤مزم قمغم اًمزقمٞمٛم٦م ُمَ آ دُت زم أين قم٘مَ قعم١ممتر اًم٤ًمدس قمنم ذم ٟم٤مسمأقمٚمـ ًمٕمْمقات ا

نمت َمٚم٦م ٟمًقي٦م وىمد ٟمَ  ،إهائٞمؾ وُمٍم :ُجٞمع اعمِمٙمالت سملم اًمٌٚمديـ ؾِّ اعمٍمي٦م حلَ 

ًَ يَّ ُمٍِم  قمـ اًمّمحػ  ٦م وومد إهائٞمؾ ٟم٘ماًل ٦م اًمّمقر اعمختٚمٗم٦م ًمدري٦م ؿمٗمٞمؼ ُمع رئٞم

اًمّمحػ اإلهائٞمٚمٞم٦م  سمٕمض شمفنَم يمام ٟمنمت صقرة زٟمٙمقهمراومٞم٦م عم٘م٤مل ٟمَ  ،اإليٓم٤مًمٞم٦م

٤مدث ل حُت وهِ  (دري٦م ؿمٗمٞمؼ) سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمؼمي٦م ويم٤مٟم٧م صقرة (شمؾ أسمٞم٥م) اًمّم٤مدرة ذم

 إنَّ  :ذا اعم٘م٤مل سمٕمد شمرُجتفد ضم٤مء ذم هَ وىمَ  ،٤مل اعمذيمقراعم٘مَ  (!) ُمٜمدوسم٦م إهائٞمؾ شمزيـ

 .هـا .(2)ورومٕم٦م ٤مؿم٠مٟمً  (دري٦م ؿمٗمٞمؼ) قادث اعم٘مٌٚم٦م ؾمتزيد ُمٙم٤مٟم٦مؾ أسمٞم٥م شمتقىمع أن احلَ شمَ 

ل يم٤مٟم٧م حتتؾ ٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمٖمرب وًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م اًمتِ ٌٕمٞمَّ قمقة إمم اًمتَّ سم٤مًمدَّ  (دري٦م ؿمٗمٞمؼ) ودمٝمر

درؾمتف ُمـ وُمَ  (ـمف طمًلم) ُمِمٞمدة سمجٝمقد :ومت٘مقل ،ُمٍم آٟمذاك قمغم وضمف اخلّمقص

ذ اًمٜم٤مس ظَم ك أَ طمتَّ  (اًمت٘م٤مًمٞمد اًمًخٞمٗم٦م) الُمذشمف ذم اًم٘مْم٤مء قمغم ُم٤م أؾمٛمتفأصدىم٤مئف وشم

ويم٤من ُمـ ٟمتٞمج٦م هذه اجلٝمقد َمتٛمٕم٦م أن  :شم٘مقل ؿَ ؿ صمُ سمٜم٤مِِّت  رقن ذم حتريٚمٝم٤م يت٤ًمسم٘مُ ْْم ٗمَ سمِ 

 (3)ُمـ أورسم٤م اشمٞمن حت٘مٞمؼ طمٚمؿ اخلديقي إؾمامقمٞمؾ اًم٘مديؿ وهق اقمت٤ٌمر ُمٍم ضمزءً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.61ص )ش: شمٓمقر اًمٜمٝمْم٦م اًمٜم٤ًمئٞم٦م»( 1)

، حمٛمد ومٝمٛمل شّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦ماحلريم٤مت اًمٜم٤ًمئٞم٦م ذم اًمنمق وصٚمتٝم٤م سم٤مٓؾمتٕمامر واًم»ٟم٘ماًل قمـ: ( 2)

 ( سم٤مظمتّم٤مر.51 - 28قمٌداًمقه٤مب: )

 (.15)ص: ش: شمٓمقر اًمٜمٝمْم٦م اًمٜم٤ًمئٞم٦م ذم ُمٍم»يٜمٔمر ( 3)
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 (م 1951) ٔم٤مهرة اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م ذم إسمريؾ ؾمٜم٦مهذه اعمرأة هل اًمتل ىم٤مدت ُمُ 

 اضمتٛمٕم٧م سمف طملم (ؾمٛمر ؾمٙمٞمؾ) اًمِمئقن آضمتامقمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م سمتحريض ُمـ وزير

 .ذم ُمٍم

ُم٤مرس  12) سمٜم٘م٤مسم٦م اًمّمح٤مومٞملم ذم وىم٤مدت اإلضاب قمـ اًمٓمٕم٤مم وآقمتّم٤مم

 .(1)٦م سمح٘مقق اعمرأة اعمزقمقُم٦مٌَ ُمٓم٤مًمِ  :(م 1954

 ٥م جِ ٕمْ وًمذًمؽ مل يُ 
ِ
 شمٙمٚمؿ اَم اًمذيـ اؾمتٛمٕمقا إمم اعمذيع اًمؼميٓم٤مين اعمذيمقر طمٞمٜمَ  َه١ُمٓء

قمٞمٛم٦م زَ  (دري٦م ؿمٗمٞمؼ) يمتقرةل اًمدٜمِ ضم٤مءشمْ ) :ُم٤م ُمٚمخّمف إمم سمالده طمٞمٜمذاك ىم٤مئاًل 

ٍم شمٕم٤مرض سمِمدة ُمـ أن اجلٝم٤مت اعمًئقًم٦م ذم ُمِ  د ؿمٙم٧م إزمَّ ىمَ و سمٜم٧م اًمٜمٞمؾ طمزب

٤من رأة داظمؾ اًمؼمعمَ ويمٗم٤مطمٝم٤م ُمـ أضمؾ متثٞمؾ اعمَ  ،ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سمح٘مقق اعمرأة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

ُم٤م  ٙمؾِّ ل أن أٟم٤مؿمد اًمّمحػ اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م يمل شم١مازره٤م سمِ ـمٚم٧ٌم ُمٜمِّ و ،اعمٍمي

 .(ػ قمـ ُمٕم٤مروتٝم٤م اًم٘م٤مئٛم٦موائر اعمٍمي٦م طمتك شمٙمُ قمغم اًمدَّ  أن شمْمٖمطو ،فشمًتٓمٞمٕمُ 

٤م إمم قمقِِّت سميورة ُم١مازرة هذه اًمزقمٞمٛم٦م ذم دَ ) :ذم رؾم٤مًمتف (طميشمف) صمؿ أوص

 ،سمٛمٞمث٤مق هٞمئ٦م إُمؿ اعمتحدة اًمذي حتتٙمؿ إًمٞمف اًمزقمٞمٛم٦م قمٛماًل  :٦مٍميَّ حترير اعمرأة اعمِ 

 ضمتامقمٞم٦م سملم اًمرضم٤ملوآ ٞم٦مذي يٜمص قمغم شمٓمٌٞمؼ ُمٌدأ اعم٤ًمواة ذم احل٘مقق اًمًٞم٤مؾمواًم

 .هـا .(2)(تل ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُمٍمواًم ٜم٤ًمء ذم اًمدول إقمْم٤مءواًم

قر اعم١ممتر ُْم ٜمدن حلُ ًٛمح هل٤م سم٤مًمًٗمر إمم ًمَ إذا سمف يَ  (قمكم ُم٤مهر) وذم قمٝمد وزارة

قر ُْم ّمح٦ٌم ُمٜمدوسم٦م إٟمٙمٚمؽما حلُ سمِ  صمؿ شمٜمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ قمغم اًمٗمقرِ  ،ٜم٤مكاًمٜم٤ًمئل اًمدوزم هُ 

وىمد اؾمت٘مٌٚمتٝم٤م اًمّمحػ اإلٟمجٚمٞمزي٦م ُجٞمٕمٝم٤م قمغم قم٤مدِّت٤م  ،زمقٟم٤مسم٤ًمئل ذم اعم١ممتر اًمٜمِّ 

 ًٓ سم٠مٟمف اؾمت٘م٤ٌمل مل  -ذم دهِم٦م-ٞمف سمٕمض اًمّمحػ اعمٍمي٦م قمٚم٘م٧م قمٚم اطم٤مرًّ  اؾمت٘م٤ٌم

 .ُيدث ًمف ُمثٞمؾ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.46 - 45اًم٤ًمسمؼ: ص )( 1)

 (.218 - 211ص )ش: اعمرأة اعمٍمي٦م»اٟمٔمر شمٗم٤مصٞمؾ شمٚمؽ اعمٝمزًم٦م ذم يمت٤مِب٤م ( 2)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
١ممتر اشمّمٚم٧م سمقومد إهائٞمؾ ورئٞمًتف اعمذيمقرة ـمقال إي٤مم ٘م٤مد اعمُ أصمٜم٤مء اٟمٕمِ ذم و

ًَ  ٦م وسمٕمُض ت اًمّمحػ إورسمٞمنَم وٟمَ  ،اًمتل ُمٙمثتٝم٤م هٜم٤مك ٦م اعمٍمي٦م قيَّ اعمجالت اًمٜم

أوو٤مع و ذم أطم٤مدي٨م ه٤مُم٦م (دري٦م ؿمٗمٞمؼ) ة اًمتل سمدت ومٞمٝم٤م اًمديمتقرةاًمّمقر اًمٙمثػم

 .(1)ؿمتك ُمع هذه اإلهائٞمٚمٞم٦م اخلٓمػمة

:ْرباٟٚ طٝضا -5
(2) 

ِم٧م طمتك سمٚمٖم٧م قمِ  طمٞم٨ُم  :ُمـ اخل٤مرج ُت وقمٜمدُم٤م قمدْ ) :قل ذم ُمذيمراِّت٤مل شم٘مُ اًمتِ 

 ،ذا رومْم٧م ًمٌس اًمؼمىمعوهِلَ  ،٦ًمرة ُمتحٛمِّ حرِّ ُمتَ  يمٜم٧ُم  ،اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ُمـ قمٛمري

وسمحٙمؿ اًمّمداىم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م سملم واًمدي وسملم هدى  ،غم ًمٌس اًم٘مٌٕم٦مقمَ  أسرُت و

ئ ُمـ صمقري وشم٘مٜمٕمٜمل سم٠من اًمٔمروف همػم ُمقاشمٞم٦م ًمٚمحّمقل قمغم ت ِّتدِّ ذَ ؿمٕمراوي أظَم 

ذيـ يم٤مٟمقا ٓم٤مًم٦ٌم ِب٤م ذم هدوء جيٜمٌٜم٤م صمقرة اًمرضم٤مل اًماعمُ  أنَّ و ،رأة ُمرة واطمدةاعمَ  طم٘مقِق 

 .(3)(يمؾ رء ذم ذًمؽ اًمقىم٧م

٤م ٓ شمًتٓمٞمع أن شمرشمٌط إهنَّ  :٤م ىم٤مًم٧مٓمٗمك ٟمجٞم٥م ًمٚمزواج ُمٜمٝمَ َّم وعم٤م شم٘مدم اًمٗمٜم٤من ُمُ )

ف ومٞمٝم٤م سم٤مًمٓمالق ذم أي اُمِ ـمرومٞمٝم٤م وم٘مط أن يتخغم قمـ اًمتزَ  دأطَم  سمحٞم٤مة يٙمقن ُمـ طمؼِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حمٛمد ومٝمٛمل شتٕمامر واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦ماحلريم٤مت اًمٜم٤ًمئٞم٦م ذم اًمنمق وصٚمتٝم٤م سم٤مٓؾم»ٟم٘ماًل قمـ ( 1)

 ( سم٤مظمتّم٤مر.51 - 28قمٌداًمقه٤مب: )

ؾمٞمزا ٟمؼماوي )واؾمٛمٝم٤م إصكم زيٜم٥م حمٛمد ُمراد(، وهل صدي٘م٦م هدى ؿمٕمراوي ذم اعم١ممترات ( 2)

اًمدوًمٞم٦م واًمداظمٚمٞم٦م. ومه٤م أول ُمـ ٟمزع احلج٤مب ذم ُمٍم سمٕمد قمقدِّتام ُمـ اًمٖمرب إصمر طمْمقر ُم١ممتر 

اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من »م. يٜمٔمر 1923 اًمذي قم٘مد ذم روُم٤م آحت٤مد اًمٜم٤ًمئل اًمدوزم

، اعم١مًمػ: اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمِم٤ٌمب اإِلؾْمالُمل، إذاف وَّتٓمٞمط شواعمذاه٥م وإطمزاب اعمٕم٤مسة

سمـ مح٤مد اجلٝمٜمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م:  وُمراضمٕم٦م: د/ُم٤مٟمع

 (.1/454)هـ:  1421اًمراسمٕم٦م، 

 م. 21/12/1957)َمٚم٦م طمقاء(، اًمٕمدد ( 3)
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ـ أرسمع ه٤م ومل يدم اًمزواج أيمثر ُمدِ ومتزوضمٝم٤م قمغم أن شمٙمقن اًمٕمّمٛم٦م ذم يَ  ،٤مءوىم٧م يَِم 

 .(1)(ؾمٜمقات

قره ُم١ممتر اعم٤مئدة ثُْم إمم اهلٜمد سمٕمد طُم  ا٤مئدً قمَ  سمٛمٍْمَ  (هم٤مٟمدي) وذم أصمٜم٤مء ُمرور)

ٜمٝم٤م ًمتحٞمتف قمَ  ٞمئ٤مت ذم إرؾم٤مل وومقدٍ ت اهلَ ومٙمرَ  ،م 1931ًتديرة سمٚمٜمدن ذم ديًٛمؼم اعمُ 

 قمـ ٤مُمٜمدوسمً  (حمٛمقد ومٝمٛمل اًمٜم٘مرار) وىمد ؾم٤مومر ،ِم٤مقمر اعمٍميلم ٟمحقهواًمتٕمٌػم قمـ ُمَ 

وىمد ـمٚم٧ٌم ُمٜمف ؾمٞمزا  ،(آحت٤مد اًمٜم٤ًمئل) ُمٜمدوسم٦م قمـ (ؾمٞمزا ٟمؼماوي) أٟم٦ًمو ،(اًمقومد)

ق أن أرضُم ) :٥م سم٤مإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ُم٤م شمرُجتف سم٤مًمٕمرسمٞم٦متَ ومٙمَ  ،أن يقضمف يمٚمٛم٦م ًمٚمًٞمدات اعمٍمي٤مت

٤م اهلٜمدي٤مت ذم طمريم٦م حترير ور اًمذي شمٚمٕمٌف أظمقاُِّت س اًمدَّ ٥م إظم٧م اعمٍمي٦م ٟمٗمْ ٚمٕمَ شمَ 

 .هـا (2)(٘مد أن قمدم اًم٘مًقة هق اُمتٞم٤مز اعمرأةتَ  أقمْ ٕينِّ  :ٞمٝمؿ اعمحؽمُم٦مأراِو 

:صٜاد٠ إيٝاس َاسٟ -6
(3) 

( ًُّ ويم٤من هل٤م حمٗمؾ  ،(سم٤مٟٔم٦ًم ُمل) ي٦م إصؾ اًمتل اؿمتٝمرت ومٞمام سمٕمدقرإدي٦ٌم اًم

٤مومرة ؾَم  (ُمل) ٤مٟم٧مويمَ  ،ٛمع ومٞمف اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمءتَ جَيْ  ،٤مومؾ اًم٤ٌمريًٞم٤متيِمٌف حَم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.259 - 258ص )ش: إظمقات اعمًٚمامت»يٜمٔمر ( 1)

 (.17 - 16(، ص )1254م، رىمؿ: ) 1981أيمتقسمر  4)َمٚم٦م طمقاء(، اًمٕمدد ( 2)

م(، ٟمٍماٟمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مسة سمٗمٚمًٓملم ه٤مضمرت ًمٚمٌٜم٤من صمؿ 1941ـ  1886ُم٤مري إًمٞم٤مس زي٤مدة )( 3)

ًمراه٤ٌمت ذم ًمٌٜم٤من وأشم٘مٜم٧م قمدًدا ُمـ اًمٚمٖم٤مت يم٤من آظمره٤م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٍم، درؾم٧م ذم ُمدارس ا

واؿمتٖمٚم٧م ذم صحٞمٗم٦م )اعمحروؾم٦م( اًمتل أؾمًٝم٤م أسمقه٤م سمٛمٍم، ويم٤من هل٤م ص٤مًمقن )اضمتامع ذم سمٞمتٝم٤م( 

يمؾ يقم صمالصم٤مء ي٠موي إًمٞمف يمؾ )ُمـ ه٥م ودب( يمام يّمػ أٟمٞمس ُمٜمّمقر، ويم٤مٟم٧م ٟمٍماٟمٞم٦م ُمتديٜم٦م 

وحت٤مول زطمزطم٦م اًمٕم٘م٤مد قمـ ُمقىمٗمف ُمـ اعمرأة وقمـ شمراضمٕمف قمـ ٟمٍمة  ِّتتؿ سمام قمرف وىمتٝم٤م سم٘مْم٤مي٤م اعمرأة،

اًمٜمًقيلم، أطم٤مط ِب٤م قمدٌد ُمـ ُمٗمٙمري ُمٍم: ُمٜمٝمؿ اًمٕم٘م٤مد وًمٓمٗمل اًمًٞمد وـمف طمًلم، وراوده٤م سمٕمْمٝمؿ 

٤ًٌم ُمـ اجلٛمٞمع، ويم٤مٟم٧م حت٥م  قمـ ٟمٗمًٝم٤م وسمٕمْمٝمؿ ايمتٗمك سم٤مًمتٖمزل ومٞمٝم٤م واًمٙمت٤مسم٦م إًمٞمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م شم٘مػ ىمري

ا، صمؿ ُم٤مشم٧م يمٛمًدا وطمنة سمٕمد رطمٚم٦م ُمع اجلٜمقن. اطمتٚم٧م ُمل زي٤مدة ُمٙم٤مٟم٦م سملم ظمٚمٞمؾ ضمؼمان وشمراؾمٚمف هًّ 

 إدسم٤مء واًمِمٕمراء، وص٤مرت طمدصًم٤م ذم اًمت٤مريخ اًمٗمٙمري ذم ُمٍم واًمِم٤مم.



  
505 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 أهؾ إدِب  (1)م1913تف ؾمٜم٦م ًَ ي أؾمَّ ذا اعمحٗمؾ اًمذٛمع ذم داره٤م ذم هَ تَ جَيْ  ،ُمتحررة

ًٓ  ،ح٤مومٞمقن٤مل إقمامل واًمّمَّ ـ ورضَم ٞم٤مؾم٦م واًمٗمَ ًِّ واًم  وٟم٤ًمءً  ويم٤من اعمحٗمؾ يْمؿ رضم٤م

ظم٤مص٦م  ،ٍميلم واًمٕمرب اعم٘مٞمٛملم سمٛمٍمواعم تٚمٗم٦م ُمـ إورسمٞملمخُم  رزٍ ـ ـمُ ُمِ 

 ،اًمرزاق ٗمك قمٌدٓمَ ٞمقخ إزهريلم اًمِمٞمخ ُمّْم ويم٤من ي١مُمف ُمـ اًمِمُّ  ،اًمٜمّم٤مرى ُمٜمٝمؿ

 :٤مؾمقٟمٞملم أُمث٤ملواعم الديٜمٞملم واًمٚمٞمؼماًمٞملمواًم ؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامٟمٞملمُْم يَ  ويم٤من
 ويم٤مٟم٧م ،إدريس راهم٥م وهمػمهؿو ،أٟمٓمقان ومرحو ،ؿمٌكم ؿمٛمٞمؾو ،يٕم٘مقب سوف

 ضم٤ملة ُمـ اًمرِّ قرَ ٝم٤م قمغم ـمٌ٘م٦م حمُّم ٚمِ ٗمَ ٙمس شم٠مصمػم حمْ ٕمَ د اٟمْ ىمَ و ،٤مهم٤مًمٞم٦م ذم حتررهَ  (ُمل)

٤ًمء قمغم أهمٚمٌٞم٦م ٟمِ  اُم٤ٌمًذ  ٤مٙمس اٟمٕمٙم٤مؾًم دون أن يٜمٕم ،ٍميلمواعمِ  ٜم٤ًمء إورسمٞملمواًم

ػم احلريم٦م ١مرخ ًمف قمغم أٟمف أطمد اًمٕمقاُمؾ اعم٤ًمقمدة ذم ؾَم يُ  ؾَّ فمَ  وإنْ  ،اعمجتٛمع اعمٍمي

 .(2)(اًمٜم٤ًمئٞم٦م ٟمحق اًمتحرر

 :أ١َٓٝ ايظعٝذ -7

إن و-هل و ،رأةل سمٙمؾ ضَم ؾْمالُم٤مضمؿ احلج٤مب اإلِ ٤م ُِّت د شمقاشمر ًمدى اجلٛمٞمع أهنَّ وىمَ 

غم يمؾ اًمالئل ٗمقىم٧م قمَ ٤م شمَ إٓ أهنَّ  -٘م٤متاًم٤ًمسم (ًمزقمٞمامتا) يم٤مٟم٧م شمٚم٘مٗم٧م اًمراي٦م ُمـ

 دِّ ذم اًمّمَّ  ا٤م ٓ شم٠مًمق ضمٝمدً إذ إهنَّ  ،ظمالق واًم٘مٞمؿوإ د ُمـ أدابجرُّ ٘مٜمٝم٤م ذم سم٤مب اًمتَّ ٌَ ؾَم 

يمٞمػ ) :إمم أن ىم٤مًم٧م رُ طمتك وصؾ ِب٤م إُمْ  ،۵ف قمِ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل وآؾمتٝمزاء سمنَم 

ٜمل ٓ إٟمَّ ) :وىم٤مًم٧م ،(؟ٞمث٤مقًمديٜم٤م اعمِ و مٕم٦م ُوًمِدوا ذم قمٍم اًمٔمالع ًمٗم٘مٝم٤مء أرسمَ خَْم ٟمَ 

 .(3)(ع اًمرضمؾ ذم اعمػماثأـمٛمئـ قمغم طم٘مقق اعمرأة إٓ إذا شم٤ًموت ُمَ 

 ،إمم اعمجتٛمع اعمٍمي (ج٤مبقمقدة احلِ ) تٝم٤م فم٤مهرةجَ قمَ ل أزْ اًمتِ  رأةُ وهل اعمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وذًمؽ سمجٝمقد اًمؼمٟمس )أوًمٗم٤مدي ًمٌٞمدف(.1914سمّمقرة رؾمٛمٞم٦م ؾمٜم٦م  -ومٞمام سمٕمد-وأؾمس هذا اعمحٗمؾ ( 1)

 ،شرضم٤مل طمقل ُمل»: (، ومّمؾ1963اًمٕم٘م٤مد، )اهلالل ، ًمٕم٤ٌمس حمٛمقد شرضم٤مل قمرومتٝمؿ»اٟمٔمر ( 2)

 (.21، ًمٚمديمتقر اًمًٞمد أمحد ومرج: ص )شاعم١ماُمرة قمغم اعمرأة اعمًٚمٛم٦م»و

 ( ٟم٘ماًل قمـ )اعمّمقر(.269 - 268اًم٤ًمسمؼ )ص ( 3)
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 :وصٗم٧م احلج٤مب سم٠مٟمفوَ  ،(اعم٘مٚم٘م٦م) اضمف هذه اًمٔم٤مهرةقَ ٚمٛمٝم٤م اعمًٛمقم ًمتُ دت ىمَ رَّ ومجَ 

 .(ـ اعمقشمكيمٗمـ يمٙمٗم)

 :وهل اًمتل ىم٤مًم٧م ذم إطمدى ضمقِّٓت٤م ود احلج٤مب
اب اجلٜم٦م أو قَ أسمْ  تِح ٞم٦م ٓ شمٙمٗمل وطمده٤م ًمٗمَ حَ قضم٦م ىمنمة ؾمٓمْ ٛمجُ ه اًمثٞم٤مب اعمَ ذِ إن هَ )

٦م اعمٜمٔمر ٌٞمحَ ٤مُمٕم٤مت سمٛمالسمس ىمَ تٞم٤مت خيرضمـ إمم اًمِم٤مرع واجلَ ومَ  ،ايمت٤ًمب رو٤م اهلل

ًٓ  ٤مٜمٓم٘مٞمًّ ُم امل أضمد ُم٤م يٕمٓمٞمٜمل ُمؼمرً  ،(لإؾِْمالُمزي ) يزقمٛمـ أهن٤م ًٓمتج٤مء ومتٞم٤مت  ُمٕم٘مق

أضم٤ًمدهـ ُمـ اًمرأس إمم اًم٘مدُملم سمزي هق  ػِّ قر ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ إمم ًمَ قمغم ىمدر ُمذيمُ 

 .هـا .(1)(واًمٙمٗمـ ؾمقاء

 :ُمًتٜمٙمرة ٤موىم٤مًم٧م أيًْم 
ٚمٝمـ ٕمَ ودَم  ٤مالسمس شمٖمٓمٞمٝمـ مت٤مُمً ي اًمٌٜم٤مت ذم اجل٤مُمٕم٦م ُمَ دِ أن شمرشمَ  ؾْمالمـ اإلِ هؾ ُمِ )

ٞمد احلٞم٤مة طمتك ٓ سم٤معمالسمس وهـ قمغم ىمَ  ٜم٤مِت ًمٌَ سمد ُمـ شمٙمٗملم ا ؾ ٓوهَ  ،يم٤مًمٕمٗم٤مري٧ِم 

 .(2)(؟يرى ُمٜمٝم٤م رء وهل شمًػم ذم اًمِم٤مرع

يمٞمػ يٚمًٌـ أيمٗم٤من اعمقشمك وهـ قمغم  !ٗمتٞم٤مت ُمث٘مٗم٤متج٧ٌم ًمِ قمَ  :٤موىم٤مًم٧م أيًْم 

 .(4()3)!؟ىمٞمد احلٞم٤مة

 َـّ ٜمٝمُ ؿ وُمِ ٜمٝمُ ُمِ  ،تٙمٚمٛمقن سم٠مًمًٜمتٜم٤مٚمدشمٜم٤م ويَ سمٜمل ضمِ  ٜم٤موم٘م٤مت ُمـقن وُمُ إهنؿ ُمٜم٤موم٘مُ 

ُمـ قمٗمقٟم٤مت إومٙم٤مر  ٚمٞمطٌ ظَم  ،ل واًم٘مقُملٞمققمِ ؾ واًمِمُّ سمَ  ،ًمٚمٞمؼمازم واًمتٖمريٌلٚمامين وااًمٕمَ 

قن ومال يتقىمٗمقن ٕمَ ًْ ويَ  ،ٚمقن ومال يٗمؽمونٛمَ يٕمْ  ،٦م واعمٜم٤مه٩م اعمٜمحروم٦م٤مًمَّ واعمذاه٥م اًمْمَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م 1972ٟمقومٛمؼم  18َمٚم٦م )طمقاء(، شم٤مريخ ( 1)

 (.75م: ص ) 1982يٜم٤مير  22)اعمّمقر(، ( 2)

 (.414ص ) سمـ ؾم٤ممل: سمـ ؾمٕمٞمد اء ذم اإِلؾْمالم(، عمحٛمدٟم٘ماًل قمـ )اًمقٓء واًمؼم( 3)

، شقمقدة احلج٤مب»مل يذيمر هٜم٤م إٓ أُمثٚم٦م يًػمة، ًمٙمـ ُمـ أراد اًمتقؾمع ومٚمػمضمع إمم اًمٙمت٤مب اعم٤مشمع ( 4)

 ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إؾمامقمٞمؾ.
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ٜم٦م واًمتٖمري٥م واًمتحٚمؾ ُمـ أطمٙم٤مم ٚمٛمَ ِمٕمقِبؿ وَمتٛمٕم٤مِّتؿ ذم سمراصمـ اًمٕمَ سمِ  جِّ ذم اًمزَّ 

 ،ؿ ُمـ أؾمٞم٤مدهؿ هٜم٤مك ذم أُمريٙم٤م واًمٖمربٝمُ ٛمَ يتٚم٘مقن دقمْ  ،اًمنميٕم٦م وإظمالق

رؾم٦م اًمْمٖمقط اَم ويقطمقن إًمٞمٝمؿ سمٛمُ  ،الدهؿسمِ  قن ُمٜمٝمؿ اًمتدظمؾ ذم ؿم١مونِ ٌُ ويٓمٚمُ 

 .واًمتٝمديدات ًمتح٘مٞمؼ أـمامقمٝمؿ وُمآرِبؿ

 تؽ أؾمت٤مر ٤م هَ ًمذًمؽ يم٤من ًمزاُمً 
ِ
سم٠مؾمامئٝمؿ طمتك ٓ يٜمخدع ِبؿ ُمـ ٓ  ػمُ ِمٝمِ واًمتَّ  َه١ُمٓء

 .ؿ ٕقمداء اًمديـ واعمٚم٦ميٕمرف طم٘مٞم٘متٝمؿ وٓ يٕمٚمؿ قمالىم٤مِّت

ًٚمٛملم ُمع رؤوس اعمُ  ٚمامءُ ٜمك هق اًمذي شمٕم٤مُمؾ سمف قمُ ٕمْ إٓ أن هذا اعمَ  ٥ًُم وٓ أطْم 

٦م اًمذيـ رومَ ٜمحَ ٤مب اًمٓمرق اعمُ حَ وأْص  ،٦ماُمَ ١مؾمز اعمذاه٥م اهلدَّ وُمُ  ،٦مِ ٤مًمَّ اًمٗمرق اًمْمَّ 

ّل ن إ :ٞمؾوُمـ هٜم٤م ىمِ  ،ويٌٓمٜمقن اًمٙمٗمر ؾْمالمئمٝمرون اإلِ    طمذيٗم٦مؼَم ام أظْم إٟمَّ  ط اًمٜمٌَّ

 ك إذا ُم٤م طم٤مول سم٠مؾمامئٝمؿ طمتَّ  ڤ
ِ
 ،تٜم٦م أو إطمداث زوسمٕم٦م٤مرة ومِ ن إصمَ ٜم٤موم٘مقاعمُ  َه١ُمٓء

 .ُيؿ ويٗمْمحٝمؿ سم٠مؾمامئٝمؿوم٢مذا سمف يٕمرِّ  ،٤مرؾمقا اخلديٕم٦م قمغم اعمًٚمٛملمأو ُمَ 

ايتجبت عٓذ إطالم تظ١ُٝ ايٓفام أٚ ايهفش  :ايكاعذ٠ ايتاطع١ ٚايعصشٕٚ

 .ع٢ً أحذ

٦م أقمراض اعمًٚمٛملم ُمـ أن رُمَ طُم  :ذا اًم٤ٌمبذم ه ٤مقمً رة َذ إن ُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مرَّ 

ک ک گ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،شم٘مذف أو شمتٝمؿ أو شمٚمٛمز أو شمٖمٛمز

طمزابؾمقرة ] {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  [58 :ٕا

ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ } :وىم٤مل شمٕم٤ممم

٤مف ف أَو أٟمَّ » :(1)$سمـ أدهؿ  سمراهٞمؿقمـ إ ،[12 :احلجراتؾمقرة ] {ڤ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٕم٤مرف، ؾمٞمد اًمزه٤مد، أسمق سمـ ضم٤مسمر اًم٘مدوة، اإلُم٤مم،  سمـ يزيد سمـ ُمٜمّمقر سمـ أدهؿ هق: إسمراهٞمؿ( 1)

اخلراؾم٤مين، اًمٌٚمخل، ٟمزيؾ اًمِم٤مم. ُمقًمده: ذم طمدود اعم٤مئ٦م.  -وىمٞمؾ: اًمتٛمٞمٛمل  -إؾمح٤مق اًمٕمجكم 

 =وذيمر اعمٗمْمؾ اًمٖمالب: أٟمف هرب ُمـ أب ُمًٚمؿ، ص٤مطم٥م اًمدقمقة. ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: هق صم٘م٦م، ُم٠مُمقن، 
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اًمذيـ  إنَّ  :٤مل إسمراهٞمؿوم٘مَ  ،ٚمقا يتٜم٤موًمقن رضماًل ٕمَ ٕمدوا قمغم اًمٓمٕم٤مم ضَم  ىمَ ومٚمامَّ  ،٤مأٟم٤مؾًم 

 (1)شٌزٌؾ اخلُ حؿ ىمَ وأٟمتؿ سمدأشمؿ سم٤مًمٚمَّ  ،حؿَ ىمٌؾ اًمٚمَّ  ٌزَ ٜم٤م يم٤مٟمقا ي٠ميمٚمقن اخلُ ٚمَ يم٤مٟمقا ىمٌْ 

ًَ  ضماًل ل رَ ُمِ ٕن أرْ  :ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل ٧ُم ٛمٕمْ ؾَم » :ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ  ُمـ أنْ  ؿ أطم٥م إزمَّ ٝمْ سم

 ِب  َج ٤م قُمرِ عمََّ » :طاهلل  رؾمقُل  ىم٤مَل  :ىم٤مل ڤوقمـ أٟمس  ،(2)شٞمف سمٚم٤ًمينأرُمِ 

 ـْ ُمَ  :٧ُم ٚمْ ٘مُ ومَ  ،ؿْ هُ ورَ دُ ُص وَ  ؿْ ٝمُ قهَ ضُم وُ  قنَ ُِم ٛمِ خَيْ  ٤مسٍ ٍحَ ٟمُ  ـْ ُمِ  ٤مرٌ ٗمَ فمْ أَ  ؿْ هَلُ  مٍ قْ ٘مَ سمِ  ُت رْ رَ ُمَ 

 
ِ
  :٤مَل ٘مَ ومَ  ؟يُؾ ؼْمِ ٤م ضمِ يَ  َه١ُمٓء

ِ
ـَ اًمذِ  َه١ُمٓء  ذِم  قنَ ٕمُ ٘مَ يَ وَ  ٤مسِ اًمٜمَّ  قمَ حلُُ  قنَ ٚمُ ٠ميمُ يَ  ي

 .(3)شؿْ ٝمِ اِو رَ قمْ أَ 

وم٘مد  ،ٜمد اهللقمِ  ٞمؿٌ ٗم٤مق أُمره قمٔمِ ػم واًمتٗمًٞمؼ واًمٜمِّ ٙمٗمِ غم اًمٜم٤مس سم٤مًمتَّ وٕن احلُْٙمؿ قمَ 

ًٓ  قاسمط وىمٞمقًدااًمًٜم٦م واجلامقم٦م َو  ُؾ ووع ًمف أهْ   َؽ ٙمقن إـمالق ذًمِ ك يَ طمتَّ  ،وأصق

 ،عم٤م ًمذًمؽ ُمـ آصم٤مر ؾمٞمئ٦م قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع ،سمٕمٞمًدا قمـ اإلومراط واًمتٗمريط ،صقاسًم٤م

 :ومٛمـ ذًمؽ ،وُيًـ هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف قمغم أُمقر ىمٌؾ اًمٙمالم قمـ هذه اًمْمقاسمط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ُمقؾمك،  ـ اًمٗمْمؾىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: إذا روى قمٜمف صم٘م٦م، ومٝمق صحٞمح احلدي٨م. وقمو أطمد اًمزه٤مد. =

سمـ أدهؿ وزوضمتف، ومقًمدت ًمف إسمراهٞمؿ سمٛمٙم٦م. وقمـ يقٟمس اًمٌٚمخل، ىم٤مل:  ىم٤مل: طم٩م واًمد إسمراهٞمؿ

سمـ أدهؿ ُمـ إذاف، ويم٤من أسمقه يمثػم اعم٤مل واخلدم، واعمرايم٥م واجلٜم٤مئ٥م واًمٌزاة،  يم٤من إسمراهٞمؿ

ؿ! ُم٤م هذا اًمٕم٨ٌم؟ ومٌٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ ذم اًمّمٞمد قمغم ومرؾمف يريمْمف، إذا هق سمّمقت ُمـ ومقىمف: ي٤م إسمراهٞم

[، اشمؼ اهلل، قمٚمٞمؽ سم٤مًمزاد ًمٞمقم اًمٗم٤مىم٦م. 115]ؾمقرة اعم١مُمٜمقن:  {ے ے ۓ ۓ}

ؾمػم »و (،2/27،: )شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»ومٜمزل قمـ داسمتف، ورومض اًمدٟمٞم٤م. يٜمٔمر 

 (.7/387) ، ًمٚمذهٌل:شأقمالم اًمٜمٌالء

 (، ًمٚمًٛمرىمٜمدي.1/176ش: )شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم»( 1)

 (.5/316ش: )اًمِمٕم٥م»ذم رواه اًمٌٞمٝم٘مل ( 2)

ش اًمّمٛم٧م»(، واسمـ أب اًمدٟمٞم٤م ذم 4879( )4878(، وأسمق داود سمرىمؿ: )3/224أظمرضمف أمحد: )( 3)

(، وصححف إًم٤ٌمين قمغم ذط ُمًٚمؿ يمام 211سمرىمؿ: )ش اًمتقسمٞمخ»(، وأسمق اًمِمٞمخ ذم 165سمرىمؿ: )

 (.533سمرىمؿ، )ش اًمّمحٞمح٦م»ذم 
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1-  ًُّ رون ُمـ اإلومراط أو اًمتٗمريط ذم هذِ ٦م إٟمَّ ٜمَّ أهؾ اًم إذا ٤م أُمَّ  ،إطمٙم٤مم هِ ام ُُيَذِّ

ؾ ًمذَ   ؛فىمد ُروقمٞم٧ْم ومٞمف وقاسمٓمف وأصقًمُ  ،ؽًمِ يم٤من احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ اًمٕم٤ممل اعمت٠مهِّ
 ،سمؾ يت٘مرسمقن إمم اهلل شمٕم٤ممم سمذًمؽ ،ؿ ٓ يٛمٜمٕمقن ُمـ ضمقاز إـمالق احلٙمؿ طمٞمٜمئذٍ وم٢مهنَّ 

 .وإٓ وىمٕمقا ذم احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل

ؿ يذُمقن ُمٜمٝم٩م اًمِٗمَرق ٝمُ وًمذا ومَ  ،ٜمفػم قمَ ٘مِّم أو اًمتَّ  ،دِّ إٟمام يذُمقن اًمتج٤موز ًمٚمحَ  -2

ٜمٝم٩م اًمٗمرق قن ُمَ ُمُّ ام يذُ يمَ  ،وهمػمهؿ ،واًمراومْم٦م ،٦مٕمتزًمَ واعمُ  ،اعُمْٗمِرـم٦م ذم ذًمؽ يم٤مخلقارج

ـم٦م ذم ذًمؽ يم٤معمرضمئ٦م  .وم٢من يمال ـمرذَمْ ىَمّْمِد إُمقِر ذُمٞمؿُ  ،اعُمَٗمرِّ

٦م ُمـ اؾمتحالل ًمٚمدُم٤مء ُمَ قى قم٤مرِ  ومَ ي إمَم ذا اًم٤ٌمب اخلٓمػم ي١مدِّ ؾ ذم هَ ٚمَ صمؿ إن اخلَ 

وهذا ِم٤م  ،ٛمع اعمًٚمؿجتَ ٤مل اعمُ سمؾ وُي٘مٓمِّع أوَص  ،٤ٌمطم٦م ًمألقمراض وإُمقالواؾمت

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ } :ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ،ه اًمِمٞمٓم٤من وطمزسمفريدُ يُ 

ٟمٕم٤ممؾمقرة ] {ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ وىم٤مل  [159 :ا

 وىم٤مَل  ،[113 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ} :٤مممٕمَ شمَ 

 :ؾ وقمالوىم٤مل ضمَ  ،[13 :اًمِمقرىؾمقرة ] {ڑ ڑ ک ک ک کگ} :۵
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ }

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت 

 .[37 :إقمرافؾمقرة ] {جث مث ىث يث

ـِ  ،ڤقمٛمر  ـِ سمْ  اهللِ  ٌدقمـ قمَ  ّل  قم ا ٤مرً ٗمَّ ي يمُ دِ ٕمْ قا سمَ ٕمُ ضمِ رْ  شمَ َٓ » :ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

٤م وُمراقم٤مِِّت  ،ير هذه اًمْمقاسمطومال سمد ُمـ حتر ،(1)شضٍ ٕمْ سمَ  ٤مَب ىمَ رِ  ؿْ ٙمُ ُْم ٕمْ سمَ  ُب ْيِ يَ 

ر ُمـ ومَ  ؛٦مدىمَّ سمِ  وطمتك ُي٤مومٔمقا  ،٤ًمد ذات اًمٌلمطمتك ٓ شمّمؾ إُم٦م إمم هذا احلد اعمدُمِّ

 .وىمقِّتؿ ،وُأًْمٗمتٝمؿ ،قمغم َوطْمدِّتؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ورواه ُمًٚمؿ، ك اإليامن، 6868إٓ سمحؼ: ح ) ك اًمدي٤مت، سم٤مب ُمـ طمرم ىمتٚمٝم٤م رواه اًمٌخ٤مري،( 1)

 (.66سم٤مب ٓ شمرضمٕمقا سمٕمدي يمٗم٤مًرا: ح )
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ًُّ  دَ قاسمط وإصقل اًمتل أيمَّ ومٝمذه سمٕمض اًمْمَّ  ُم٤ًمئؾ اًمتٙمٗمػم  ذم ،٦مٜمَّ قمٚمٞمٝم٤م قمٚمامء اًم

هؿ سملم  :وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ ،ًم٤ٌمب ـمروم٤من ووؾمطإْذ اًمٜم٤مس ذم هذا ا :واًمتٌديع واًمٜمٗم٤مق

 :اجل٤مذم واًمٖم٤مزم
ـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمِ  وهق يمٖمػمهِ  ،أو طُمْٙمؿ ذقمل رٌ أُمْ  ٗمًٞمُؼ ٙمٗمػم واًمتَّ اًمتَّ  -1

ـ اًمٙمت٤مب ُمِ  اًمرضمقع ومٞمٝم٤م إمم دًمٞمؾٍ  ٥ُم ف ُمـ أهؿ إطمٙم٤مم اًمتل جَي ٜمَّ ًمٙمِ  ،ُمـ هذه اجلٝم٦م

أو اًمتٌديع أو اًمتْمٚمٞمؾ راضمًٕم٤م إمم  ،ؼأو اًمتٗمًٞم ،قن اًمتٙمٗمػمٙمُ ومال جيقز أن يَ  ،واًمًٜم٦م

٤مر ًمٚمٜمٗمس أو اٟمت٘م٤مم واٟمتَّم  ،أو ُمٜم٤مم ،أو ؾمٞم٤مؾم٦م ،أو قم٤مدة ،أو ذوق ،أو قمّمٌٞم٦م ،هقى

  ٕنَّ  ؛أو همػم ذًمؽ
ٍ
ٌَٚمِّغ قمـ اهلل ِمَّ  احل٤ميمؿ سمٌمء ومال سمد أن يًتٜمد ذم  ،٤۵م ؾمٌؼ ُُم

 :ُمٜمٝم٤م ،وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ،يمالُمف إمم ٟمص ذقمل
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ } :ٕم٤مممف شمَ ىمقًمُ  -أ

ؾمقرة ] {ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

قمراف وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ } :وي٘مقل شمٕم٤ممم ،[33 :ٕا

ں ڻ } :وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ،[36 :ءاإلهاؾمقرة ] {ىئ ی ی ی ی

 {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
 .وهمػم ذًمؽ ُمـ آي٤مت [15 :اًمٜمقرؾمقرة ]

وا قمَ زِ  ؿَّ صمُ  ة وٓ قا هلؿ ؿم٤مذَّ ريمُ وُم٤م شمَ  ،غم ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿد قمغم ذًمؽ أن اًمٕمٚمامء ىمد ردُّ

ة إٓ ورُجقه٤م سمُِمٝم٥م إدِ  ـْ ـُمُرق أهؾ اًمٖمقاي٦م وطمذَّ  ،٦م٦م اًم٤ًمـمٕمًمَّ وم٤مذَّ روا ُِم

ريـ ًمٕمٚمامء اًمًٜم٦م ُمع يمثرِّتؿ وشمٓم٤مول -إٓ أٟمف مل ُيِْمَٝمر قمٜمٝمؿ  ؛واًمْمالًم٦م اعمٙمٗمِّ

رهؿ سمدون دًمٞمؾ ذقمل -اًم٘مرون روا أطمًدا ِمـ يمٗمَّ ة اًمٗمٕمؾ ،أهنؿ يَمٗمَّ  ،أو ُمـ سم٤مب َردَّ

 ،ومٞمٝمؿ أيمثرإٓ أن اإلص٤مسم٦م  ،وٓ يٚمزم اإلص٤مسم٦م ذم يمؾ احل٤مٓت ،وآٟمت٘م٤مم ًمٚمٜمْٗمس

رون :وهؿ سملم أضمر وأضمريـ  .وًمذا ؿم٤مع قمـ أهؾ اًمًٜم٦م أهنؿ خُيٓمِّئقن وٓ يٙمٗمِّ
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ع شمٙمٗمػم دَ ٞمقب أهؾ اًمٌِ ومٛمـ قمُ » :$اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾْمالموم٘مد ىم٤مل ؿمٞمخ اإلِ 

رون٤مدِ وُمـ ِمَ  ،سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م وهذا  ،(1)اًمخ…ح أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنؿ خُيٓمِّئقن وٓ ُيَٙمٗمِّ

ع ذم اًمٙمٗمر اًمٍميح ًمٙمـ أو ُمـ وىمَ  ،ا سًُي٤مقمغم ُمـ يم٤من ظمٓم١مه ًمٞمس يمٗمرً  قٌل ٛمُ حَم 

٤م ،وٟمحق ذًمؽ ،أو ضمٝمؾ ،لأو شم٠موُّ  ،قمـ ظمٓم٠م وأرطمؿ  ،ؼِّ ٤مس سم٤محلَ أقمٚمؿ اًمٜمَّ  :ومٙم٤مٟمقا طم٘مًّ

إٓ  ،يمال ،ُمـ ذًمؽ أٟمف ٓ يقضمد ومٞمٝمؿ ُمـ هق ظمالف ذًمؽ مُ وٓ يٚمزَ  ،اًمٜم٤مس سم٤مخلٚمؼ

قمٛمـ هق  ومْماًل  ،ُمـ أئٛمتٝمؿ ٤منَ وإن يمَ  ،أهنؿ يٜمٙمرون قمغم ُمـ ظم٤مًمػ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ

ومٞمٝمؿ ُمـ  ومام يم٤منَ  ،ٛمٚم٦م أومْمؾ ُمـ همػمهؿ ُمـ اًمٓمقائػوهؿ قمغم ُم٤م ومٞمٝمؿ ذم اجلُ  ،دوٟمف

وُم٤م يم٤من قمٜمد همػمهؿ  ،ق ذم همػمهؿ أيمثرٝمُ ومَ  -ٞمدواًمٌٕمِ  ري٥ِم ع إٟمٙم٤مره قمغم اًم٘مَ ُمَ - ذ

هؿ ،ُمـ ظمػم ومٝمق ومٞمٝمؿ أيمثر  .وقمغم اهلل أضمرهؿ ،ومٚمٚمف َدرُّ

امء اًمٙم٤ٌمر ٚمَ يم٤مًمٕمُ  ،ٚمؿ اًمنمقملاًمٕمِ  ؾِ ـ أهْ غم اًمٜم٤مس ٓ شُمْ٘مٌؾ إٓ ُمِ إطمٙم٤مم قمَ  أنَّ  -2

٤ٌمء اعمتحٛمًقن سمال زُم٤مم وٓ ٓمَ واخلُ  ،ٌتدئقن ذم اًمٓمٚم٥مأُم٤م اعمُ  ،ْم٤مة اعمختّملمواًم٘مُ 

 ؛قا ًمذًمؽالب اًمذيـ مل يت٠مهٚمُ واًمٓمُّ  ،واًمُٙمت٤َّمب اًمذيـ اظمتٚمٓم٧م ُمِم٤مرِبؿ ،ظمٓم٤مم
٤ًمدهؿ أيمثر ُمـ ٤من إوموإٓ يمَ  ،قض ذم إطمٙم٤مم قمغم إومرادذم اخلَ  ؼُّ ومٚمٞمس هلؿ احلَ 

ر سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م سمٕمد شمَ  ،ذًمؽسمِ  واًمقاىمع يِمٝمدُ  ،طمٝمؿاَل إْص   ؿَّ ٙمٗمػمهؿ ًمألومراد صمُ وم٘مد يمٗمَّ

َرضمع سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض  ؛ٗمقا ذم سمٕمض اعمخ٤مًمٗملم هلؿٚمَ ومٚمام اظمتَ  ،جتٛمٕم٤متاعمُ 

وًمق وُمتح هذا  !اط واًم٘مقل قمغم اهلل سمال قمٚمؿرَ ذا ُمـ ؿم١مم اًمٖمٚمق واإلومْ وهَ  ،سم٤مًمتٙمٗمػم

 !ودرج ٕومًد أُم٦م سم٠مْهه٤ماًم٤ٌمب عمـ دبَّ 

أو  ،غم اخلٗملمقمَ  ًِح د سمٕمض اًمٓمالب إذا ؾُمئؾ قمـ أطمٙم٤مم اعمَ ؽ دَم وُمـ اًمٕمج٥م أٟمَّ 

ْٗمٕم٦م وم٢مذا  -وُيِْمٙمر قمغم ذًمؽ–ًمقا اًمٕمٚمامء ٠مَ اؾْم  ،ٓ أدري :ىم٤مل ؛٤مراتٗمَّ أو اًمٙمَ  ،اًمِمُّ

ح اًمرِّ  ،ئؾ قمـ ُم٤ًمئؾ اًمٙمٗمر واإليامنؾُم  ًْ ك ذم أومتَ  ؛وإزه٤مق إٟمٗمس ،ىم٤مبوُم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قي٦م»يٜمٔمر ( 1) ـ شمٞمٛمٞم٦م:شُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٌٜم  (.2/253ش: )ذح اًمٓمح٤موي٦م»و (،5/171) ، ًمِمٞمخ اإِلؾْمالم اسم
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يمام شمقرع  ،ع قمـ اًمٕمٔمٞمؿ اخلٓمػمشمقرَّ  ومٝمال !وإومراد سمج٤ًمرة ٓ شمقصػ ٤متاعمجتٛمٕم

ٓ أدري  :ومٞم٘مقل ،! أٓ يًٕمف ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٤م وؾمٕمف ذم إومم؟قمـ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٞمًػم

 .!؟اؾمتٗمتقا اًمٕمٚمامء

 :يٙمقن سمَٕمْدٍل وورع ىم٤مل شمٕم٤ممم ٥م أنْ جَي  -ام ذم أُمر اًمتٙمٗمػمٞمَّ ٓؾِم –غم اًمٜم٤مس قمَ  احلٙمؿُ  -3
 ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}

   ﯁ ﮿﯀ ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 {ىئ ىئ ىئی} :وىم٤مل شمٕم٤ممم ،[8 :اعم٤مئدةؾمقرة ] {  
ؾمقرة ] {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ} :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،[15 :اًمِمقرىؾمقرة ]

 .[91 :اًمٜمحؾؾمقرة ] {چ چ چ ڇ ڇ} :۵وىم٤مل  [152 :ٟمٕم٤ممإ

 :وُمـ اًمّمقر اعمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمٕمدل
ع قىمِ دون اًمٜمٔمر إمم ُمَ  ،رد ُمـ ُج٤مقم٦م أو ـم٤مئٗم٦مغم اجلٛمٞمع خلٓم٠م ومَ ٙمؿ قمَ إـمالق احلُ  -أ

 ،أو ىمقل أطمد قمٚمامئٝم٤م ،وهؾ هذا ىمقل يم٤ٌمره٤م وأئٛمتٝم٤م ؟هذا اعمخٓمئ ذم هذه اًمٓم٤مئٗم٦م

 ؟أطمد أومراده٤م أو َمرد
ػ اًمٞمٝمقد ُمـ قىمِ واٟمٔمر ُمَ  ،٤مًمػ واعمقاومؼخَ إطمٙم٤مم سمَِقيْمٍس أو ؿَمَٓمٍط قمغم اعمُ  -ب

 .(1)ڤسمـ ؾمالم  اهلل قمٌد إؾِْمالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طاهلل  سم٘مدوم رؾمقل ڤسمـ ؾمالم  اهلل ىم٤مل: ؾمٛمع قمٌد ڤقمـ أٟمس  روى اًمٌخ٤مري،( 1)

ُف، وم٠مشمك اًمٜمٌَّّل وهق ذم أرض خَيْ  وم٘م٤مل: إين ؾم٤مئٚمؽ قمـ صمالث ٓ يٕمٚمٛمٝمـ إٓ ٟمٌل ومام أول  طؽَمِ

أظمؼمين ِبـ »أذاط اًم٤ًمقمـ٦م وُم٤م أول ـمٕم٤مم أهؾ اجلٜم٦مـ وُم٤م يٜمزع اًمقًمد إمم أسمٞمف أو إمم أُمف؟ ىم٤مل: 

 ژ}ىم٤مل: ذاك قمدو اًمٞمٝمقد ُمـ اعمالئٙم٦م، وم٘مرأ هذه أي٦م: ش. ٟمٕمؿ»، ىم٤مل: ضمؼميؾ، ىم٤مل: شضمؼميؾ آٟمًٗم٤م

٘مرة:  {ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ٤مقم٦م »[، 97]ؾمقرة اًم أُم٤م أول أذاط اًم

ومٜم٤مر حتنم اًمٜم٤مس ُمـ اعمنمق إمم اعمٖمرب، وأُم٤م أول ـمٕم٤مم ي٠ميمٚمف أهؾ اجلٜم٦م ومزي٤مدة يمٌد طمقت، وإذا 

، ىم٤مل أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل شؾمٌؼ ُم٤مء اًمرضمؾ ُم٤مء اعمرأة ٟمزع اًمقًمد وإذا ؾمٌؼ ُم٤مء اعمرأة ٟمزقم٧م

 =اهلل، إن اًمٞمٝمقد ىمقم ِب٧م، وإهنؿ إن يٕمٚمٛمقا سم٢مؾِْمالُمل ىمٌؾ أن  هلل ي٤م رؾمقلا وأؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل
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 ،ومَحْؾ سمٕمْمف قمغم سمٕمض عمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م ىمقًمف ،قمدم َأظْمذ يمالم اًمرضمؾ ُجٞمٕمف -ضمـ

ٌْؾ حتٛمٞمٚمف ُم٤م مل يُدْر سمَخَٚمده ُمـ قم٘م٤مئد وُم٘م٤مٓت  .ىم

ًُ اعمَ  ٟم٦ًٌم اًم٘مقل -د  .ؿ سمؽماضمٕمف قمٜمفٚمْ قخ أو اخلٓم٠م إمم اًمرضمؾ ُمع اًمٕمِ ٜم

ؾمقاء  ،وشمقوح هم٤مُمْمف ،الم ومتزيؾ ُمِمٙمٚمفاًمٙمَ  ػُّ رائـ اًمتل حتُ اًم٘مَ  إهمٗم٤مُل  -ه

أو يم٤من  ،د قمٜمف يمالم اًمٕم٘مالءتجرَّ اًمذي ٓ يَ  ،يم٤من ذًمؽ ذم اًمًٞم٤مق واًم٤ًٌمق واًمٚمح٤مق

ذا اعمقوع ضمؾ ذم همػم هَ ٩م اًمٕم٤مم ًمٚمرٜمٝمَ ذًمؽ ِم٤م ٓ ُيْٗمَٝمؿ إٓ ُمـ ظمالل ُمٕمروم٦م اعمَ 

٤م ذم طمؼ سمٕمْمٝمؿ ،وم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة ي٘مقهل٤م رضمالن ،اعمِْمٙمِؾ اعمُقِهؿ  ،ومتٙمقن َذُمًّ

 .سم٤مقمت٤ٌمر ُمٜمٝمجف اًمٕم٤مم اًمذي يًػم قمٚمٞمف ،وُمدطًم٤م ذم طمؼ أظمر

 إؾمامقمٞمؾ ِب يمالًُم٤م َٕ  $يمر اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذَ  شُمدارج اًم٤ًمًمٙملم» ومٗمل

٦م وٚم٧َّم وهذا ىمقل ومرىمَ  ،قل سم٤مٓحت٤مدهره اًم٘مَ فم٤م ،(ؾْمالمؿمٞمخ اإلِ ) اهلروي اعمٚم٘م٥م سمـ

 ًٓ  صمؿَّ  -ع َّتٓمئتف إي٤مه ذم اًمٕم٤ٌمرةُمَ –طمًـ  ٚمف قمغم حمٛمؾٍ وُمع ذًمؽ وم٘مد مَحَ  ،سمٕمٞمًدا وال

ريد ِب٤م ويُ  ،٤م أقمٔمؿ اًم٤ٌمـمؾمُه يريد ِب٤م أطمدُ  ،٤منٜمَ ٦م اًمقاطمدة ي٘مقهل٤م اصمْ ٚمٛمَ واًمٙمَ » :٤ملىمَ 

 ،وُم٤م يدقمق إًمٞمف ،وُمذهٌف ،شمفػموؾِم  ،وآقمت٤ٌمر سمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مئؾ ،ؼِّ احلَ  أظمر حمَض 

٤مت راؾمًخ٤م ذم إصمٌَ  -ىمّدس اهلل روطمف- ؾْمالموىمد يم٤من ؿمٞمخ اإلِ  ،ويٜم٤مفمر قمٚمٞمف

ذم » ُمثؾ يمت٤مب ،وًمف ذم ذًمؽ يُمُت٥ٌم  ،ٕم٤مداة أهٚمفوُمُ  ،وَٟمْٗمل اًمتٕمٓمٞمؾ ،اًمّمٗم٤مت

 .هـا. اًمخ (1)ش…وهمػم ذًمؽ ِم٤م خي٤مًمػ ـمري٘م٦م اعمٕمٓمٚم٦م واحلٚمقًمٞم٦م وآحت٤مدي٦م ،شاًمٙمالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ىم٤مًمقا: ظمػمٟم٤م واسمـ شاهلل ومٞمٙمؿ؟ أي رضمؾ قمٌد: »طشم٠ًمهلؿ يٌٝمتقين، ومج٤مءت اًمٞمٝمقد وم٘م٤مل اًمٜمٌَّّل  =

، وم٘م٤مًمقا: أقم٤مذه اهلل ُمـ ذًمؽ، شسمـ ؾمالم اهلل أرأيتؿ إن أؾمٚمؿ قمٌد»ظمػمٟم٤م وؾمٞمدٟم٤م واسمـ ؾمٞمدٟم٤م. ىم٤مل: 

اهلل، وم٘م٤مًمقا: ذٟم٤م واسمـ ذٟم٤م  اهلل وم٘م٤مل: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمًدا رؾمقل قمٌدومخرج 

اهلل. أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمتٗمًػم، سم٤مب ُمـ  واٟمت٘مّمقه، ىم٤مل: ومٝمذا اًمذي يمٜم٧م أظم٤مف ي٤م رؾمقل

ُف (. ىمقًمف: 4481يم٤من قمدوا جلؼميؾ: ) شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم »َأي جيتٜمل اًمثََّٛمَرة. يٜمٔمر : خَيْؽَمِ

 (.261ًمٚمحٛمٞمدي: )ص:  ،شاًمّمحٞمحلم

 (.2/521ش: )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم»( 1)
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ـْ صمَ  -4 وإٓ يم٤من شمريًم٤م ًمٚمٞم٘ملم  ،٘ملمٞمَ ال يزول قمٜمف إٓ سمِ ومَ  :ف سمٞم٘ملمإؾِْمالُم٧ٌََم َُم

 .قمـ اًمٕمٚمامء ومْماًل  ،وهذا ُمٕمٞم٥م قمٜمد اًمٕم٘مالء ،سم٤مًمِمؽ وقمٛماًل 

ر جرَّ عمِ  ؾْمالمإظمراج اعمًٚمؿ ُمـ اإلِ  مِ ٦م اًمتل ؾمٌ٘م٧م ذم قمدَ ًمَّ وإدِ  د إشمٞم٤مٟمف سمُٛمٙمٗمِّ

 .ه داظمٚم٦م ذم هذا إصؾ أيًْم٤مػمِ ًمقضمقد ؿمٌٝم٦م متٜمع شمٙمٗمِ 

 وٕنَّ  ،ٙمٗمػم ُمـ آطمتامل أو اًمِمٌٝم٦مٓ شمَ  :ٝمؿ قمـ ذًمؽ سم٘مقهلؿوىمد ُيٕمؼمِّ سمٕمُْم 

ضُمْرَأة ذم أُمر جي٥م ومٞمف اًمتقرع وإظْمذ  :ٙمٗمػم سم٠مُمر ُيتٛمؾ اًمتٙمٗمػم وهمػمهاًمتَّ 

 .واهلل أقمٚمؿ ،سم٤مٕطمقط

٤ٌَمدٟمٞم٤م دمري قمغم اًمٔمَّ إطمٙم٤مم ذم اًمدُّ  -5 أُم٤م ذم  ،ائرواهلل يتقمم اًمنَّ  ،٤مهر ًمٚمِٕم

ًمفٙمَ إطْم  يمام أنَّ  ،۵ة ومٕمغَم ُم٤م ذم قِمْٚمؿ اهلل أظمر  .٤مم قمغم آظمر ُم٤م قمٚمٞمف اًمرضمؾ ٓ َأوَّ

ر ٕنَّ  ،ة ٓ ؿمؽ ومٞمٝم٤مدَ وهذه ىم٤مقمِ  إذ ٓ َيْٕمَٚمؿ  ،شمٙمٚمػ همػم اًمٔم٤مهر ُُمَتٕمنِّ أو ُمَتٕمذِّ

 :ُمٜمٝم٤م ،٦م قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة يمثػمةًمَّ وإدِ  ،۵ُم٤م ذم اًم٘مٚمقب إٓ اهلل 

 ،٤مٜمَ تَ ٚمَ ٌْ ىمِ  َؾ ٌَ ٘مْ تَ اؾْم وَ  ،٤مٜمَ شمَ اَل غمَّ َص َص  ـْ ُمَ » : آًمف وؾمٚمؿقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغمىمَ  -أ

 .(1)شلمَ ٛمِ ٚمِ ًْ  اعمُ غَم ٤م قمَ ُمَ  ٞمفِ ٚمَ قمَ وَ  ،لمَ ٛمِ ٚمِ ًْ ٚمٛمُ ٤م ًمِ ُمَ  فُ ًمَ  :ؿُ ٚمِ ًْ اعمُ  قَ ٝمُ ومَ  ؛٤مٜمَ تَ ٞمحَ سمِ ذَ  َؾ يمَ أَ وَ 

 َٓ  نْ وا أَ دُ ٝمَ ِْم ك يَ تَّ طَم  ٤مَس اًمٜمَّ  َؾ ٤مشمِ ىمَ أُ  نْ أُُِمْرُت أَ » :وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ -ب

 غَم قمَ  ؿْ ٤مُِبُ ًَ طمِ وَ  ،ؾْمالماإلِ  ؼِّ حَ  سمِ َّٓ إِ  ؿْ اهَلُ قَ ُمْ أَ وَ  ؿْ هُ ٤مءَ ُمَ ل دِ ٜمِّ قا ُمِ ٛمُ َّم قمَ  ؛٤مقهَ ٤مًمُ ا ىمَ ذَ ٢مِ ومَ  ، اهلُلَّٓ إِ  فَ ًمَ إِ 

 .وًم٧ًُم ُُمَٙمٚمًَّٗم٤م أن أـم٤مًمٌٝمؿ وأقم٤مىمٌٝمؿ قمغم همػم ُم٤م يٚمزُمٝمؿ ذم اًمٔم٤مهر :أي ،(2)ش۵ اهللِ

ْ ينِّ إِ » :آًمف وؾمٚمؿ غمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمَ وىمَ  -ضمـ ٥َم  نْ ُأوَُمْر أَ   مَل  قِب ٚمُ ىمُ  ـْ قمَ  ُأَٟم٘مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.391ك اًمّمالة، سم٤مب ومْمؾ اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م: ح ) رواه اًمٌخ٤مري،( 1)

خ٤مري،( 2) ﯁  }ك اإليامن، سم٤مب  رواه اًٌم ﯀  ﮾﮿ ﮽   ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷

 (.25[: ح )5]ؾمقرة اًمتقسم٦م:  {  
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 .(1)شؿْ قهَنُ ٓمُ سمُ  ؼَّ ؿُم  أَ َٓ وَ  ،٤مسِ اًمٜمَّ 

اهلل صغم اهلل  رؾمقل ٝمدِ طمل ذم قمَ إن أٟم٤مؾًم٤م يم٤مٟمقا ُي١ماظمذون سم٤مًمقَ » :ڤىمقل قمٛمر 

 فمٝمر ًمٜم٤م ُمـ اَم  ٟم٠مظمذيمؿ أن سمِ اَم وإٟمَّ  ،طمل ىمد اٟم٘مٓمعاًمقَ  نَّ وإِ  ،قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

سْمٜم٤مه ؛ٜم٤م ظمػًماًمَ  ٝمرَ ومٛمـ أفمْ  ،أقمامًمٙمؿ اهلل ُي٤مؾمٌف  ،وًمٞمس إًمٞمٜم٤م ُمـ هيرشمف رء ،أُِمٜم٤َّمه وىَمرَّ

ىْمف ،مل ٟم٠مَُمٜمْف ؛وُمـ أفمٝمر ًمٜم٤م ؾمقًءا ،ذم هيرشمف  .(2)شإن هيرشمف طمًٜم٦م :وإن ىم٤مل ،ومل ُٟمَّمدِّ

 ،أي قمغم آظمر إُمريـ ُمٜمف ،ضمُؾ اًمرَّ  ٞمفِ وُمـ إدًم٦م قمغم أن احلٙمؿ قمغم ُم٤م ُم٤مت قمٚمَ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ } :ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ،[91 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ } :وىمقًمف شمٕم٤ممم

 .[161 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {ۇئ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ } :وىمقًمف شمٕم٤ممم

 {ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے
 قنُ ٙمُ ٤م يَ ك ُمَ تَّ طَم  ،٦مِ ٜمَّ اجلَ  ؾِ هْ أَ  ؾِ ٛمَ ٕمَ سمِ  ُؾ ٛمَ ٕمْ ٞمَ ًمَ  ؿْ يمُ دَ طَم أَ  نَّ إِ » :وطمدي٨م ،[217 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ]

 .(3)ش٤مٝمَ ٚمُ ظُم دْ ٞمَ ومَ  ،٤مرِ اًمٜمَّ  ؾِ هْ أَ  ؾِ ٛمَ ٕمَ سمِ  ُؾ ٛمَ ٕمْ ٞمَ ومَ  ،٤مُب تَ اًمٙمِ  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ُؼ ٌِ ًْ ٞمَ ومَ  ،اعٌ رَ  ذِ َّٓ ٤م إِ ٝمَ ٜمَ ٞمْ سمَ وَ  فُ ٜمَ ٞمْ سمَ 

ًمٚمزم شمٙمٗمػم  ؛٤مٝمَ قا ُمٜمْ وسمٕم٘م٤مئدهؿ اًمتل شم٤مسمُ  ،٤مس سم٤معمٜمًقخ ُمـ أىمقاهلؿوًمق آظمذٟم٤م اًمٜمَّ 

وهذا ىمقل  ،ُمـ اًمٙمٗمر إمم اإليامن ؾْمالمضمٝمؿ اإلِ رَ اًمذيـ أظْم  ڤح٤مسم٦م اًمّمَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إمم اًمٞمٛمـ ىمٌؾ  ڤسمـ اًمقًمٞمد  ب ـم٤مًم٥م وظم٤مًمدسمـ أ ك اعمٖم٤مزي، سم٤مب )سمٕم٨م قمكم رواه اًمٌخ٤مري،( 1)

 (.1164(، ورواه ُمًٚمؿ، ك اًمزيم٤مة، سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مِّتؿ: ح )4351طمج٦م اًمقداع(: ح )

 (.2641ك اًمِمٝم٤مدات، سم٤مب اًمِمٝمداء اًمٕمدول: ح ) رواه اًمٌخ٤مري،( 2)

ٞم٤مء، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ( 3) ٟم خ٤مري، يمت٤مب ا ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }أظمرضمف اًٌم

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب اًم٘مدر، سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م اخلٚمؼ 3154[: ح )31ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ] {پ پڀ

 (.2643أدُمل ذم سمٓمـ أُمف ويمت٤مسم٦م رزىمف وأضمٚمف وقمٛمٚمف وؿم٘م٤موشمف وؾمٕم٤مدشمف: ح )
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 !ٓيِمؽ ذم سمٓمالٟمف قم٤مىمؾ

م يمالُمف أو غم اًمرضمؾ سمالزِ أٟمف ٓ ُُيْٙمؿ قمَ  :ٙمٗمػماًمتَّ  ط وأصقلوُمـ وقاسمِ  -6

وإٟمام ُُيٙمؿ قمٚمٞمف  ،سم٠مٟمف ىم٤مًمف وأىمرَّ  ،قًمف واًمتزُمفىمَ  ٓزمُ  ٞمفِ إٓ إذا قُمرض قمٚمَ  ،ُمآًمف

 .سمٍميح يمالُمف

قل أو ٓزم اًم٘مَ  ،ـ اًمٙمٗمر ذم اعمآل اًمٙمْٗمُر ذم احل٤ملٓ يٚمزم ُمِ  :وىمد ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ

د يتٙمٚمؿ اعمرء سمٙمالم وم٘مَ  ؛وقَمْدًمف ؾْمالمرمح٦م اإلِ  وهذا ُمـ .ًمٞمس سم٘مقل إٓ إذا اًمتزُمف

 .ٓ يًتحي ًمقازُمف وُم٤م ي١مول إًمٞمف

مح٦م اًمتل ًمٞمس ُمـ اًمرَّ  ؛٤م أم ٓقازم ُم٤ٌمذًة دون ُمٕمروم٦م رو٤مه ِِب ه اًمٚمَّ ومتحٛمٞمٚمف هذِ 

وُأظْمؼِم سمٚمقازُمف اًمٗم٤مطمِم٦م اًمتل ٓ  ،ًمٙمـ إذا قُمرض قمٚمٞمف يمالُمف ،ضم٤مء ِب٤م هذا اًمديـ

وٓ يٚمزم ُمـ  ،وإٓ يم٤من ُمتٜم٤مىمًْم٤م ،ومُٞمحٙمؿ قمٚمٞمف سمام يًتحؼ ؛ٝم٤موم٢من ىَمٌِٚمَ  ،شمٜمٗمؽ قمٜمف

 .واًمٙمٗمر رء آظمر ،وم٢من اًمتٜم٤مىمض رء ،شمٜم٤مىمْمف أن يٙمقن يم٤مومرا

ذه٥م ُمَ  أنَّ  ،ًٛمٕمف ُمـ اًمِمٞمقخ٤م ٟمَ ٜمَّ ي يمُ واًمذِ » :(1)$وىمد ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ُمـ قمٚمامء سمـ حمٛمد، أسمق إؾمح٤مق، اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل، اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌل سمـ ُمقؾمك هق: إسمراهٞمؿ( 1)

حم٘مً٘م٤م أصقًمًٞم٤م ُمٗمًنا وم٘مٞمًٝم٤م حمدصًم٤م ٟمٔم٤مًرا صمًٌت٤م سم٤مرقًم٤م ذم اًمٕمٚمقم. أظمذ قمـ أئٛم٦م ُمٜمٝمؿ اسمـ  اعم٤مًمٙمٞم٦م. يم٤من إُم٤مًُم٤م

سمـ قم٤مصؿ وآظمرون. ًمف  اًمٌٚمٜمز وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمنميػ اًمًٌتل، وأظمذ قمٜمف أسمق سمٙمر اًمٗمخ٤مر وأسمق قمٌد

اضمتٜم٤مب اؾمتٜم٤ٌمـم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م وومقائد ًمٓمٞمٗم٦م وأسمح٤مث ذيٗم٦م ُمع اًمّمالح واًمٕمٗم٦م واًمقرع واشم٤ٌمع اًمًٜم٦م و

اًمٌدع. وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٘مدره ذم اًمٕمٚمقم ومقق ُم٤م يذيمر وحتٚمٞمتف ذم اًمتح٘مٞمؼ ومقق ُم٤م يِمٝمر. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: 

ذح سمف يمت٤مب اًمٌٞمقع ذم ش اعمج٤مًمس»و ،شآقمتّم٤مم»و )أرسمع َمٚمدات(،ش اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمٗم٘مف»

 963ٜمٌٙمل اعمتقرم: ، اعم١مًمػ: أمحد سم٤مسم٤م اًمتشٟمٞمؾ آسمتٝم٤مج سمتٓمريز اًمدي٤ٌمج»يٜمٔمر ش . صحٞمح اًمٌخ٤مري»

م: )ص: 1989هـ، إذاف وشم٘مديؿ: قمٌداهلل اهلراُم٦م، اًمٜم٤مذ: يمٚمٞم٦م اًمدقمقة سمٓمراسمٚمس، اًمٓمٌٕم٦م: إومم 

سمـ قمكم اسمـ ؾم٤ممل  سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: حمٛمدشؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اعم٤مًمٙمٞم٦م»و (،48

: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمٌٜم٤من، اعمجٞمد ظمٞم٤مزم، اًمٜم٤مذ هـ(، قمٚمؼ قمٚمٞمف: قمٌد1361خمٚمقف )اعمتقرم: 

 (.1/71) ، ًمٚمزريمكم:شإقمالم»و (،231م: )ص:  2113 -هـ  1424اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
يمٞمػ واًمٙم٤مومر  ،٤ملٞمس سمٙمٗمر ذم احلَ ٗمر سم٤معمآل ًمَ اًمٙمُ  أنَّ  :اعمح٘م٘ملم ُمـ أهؾ إصقل

 .هـأ .(1)شٗمف سمف٤مًمِ ويرُمل خمَ  ،ٜمٙمر ذًمؽ أؿمد اإلٟمٙم٤مري

وم٘مد  ،ؾ يمذا وىمقع اًمٙمٗمر أصاًل ٕمَ أو ومَ  ،ـ ىم٤مل يمذاٛمَّ قمَ  ٓ يٚمزم ُمـ ٟمٗمل اإليامنِ  -7

قمـ أب ؽ ًمِ وُمـ ذَ  ،ل أصؾ اإليامنٗمْ ٓ ًمٜمَ  ،ل اًمقاضم٥م ًمإليامناَم يٙمقن هذا ًمٜمٗمل اًمٙمَ 

ّل ذيح أن   :ىمٞمؾ ،ش!ـُ ١مُمِ  يُ َٓ  اهللِ وَ  ،ـُ ١مُمِ  يُ َٓ  اهللِوَ  ،ـُ ١مُمِ  يُ َٓ  اهللِ وَ » :ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

َٓ اًمذِ » :٤ملىمَ  ؟اهلل ـ ي٤م رؾمقلُمَ وَ   .(2)شفُ ٘مَ ائِ قَ سمَ  هُ ٤مرُ ضَم  ـُ ٠مُمَ  يَ ي 

 َٓ » أو ،شؿْ ٝمُ ٜمْ ُمِ  قَ ٝمُ ومَ  …» أو ،ش …٤مٜمَّ ُمِ  َس ٞمْ ًمَ » :وٟمحق ذًمؽ ُم٤م ورد ذم إطم٤مدي٨م

حق وٟمَ  ،شكَ ْذَ أَ  دْ ٘مَ ومَ  …» أو ،شرَ ٗمَ يمَ  دْ ٘مَ ومَ  …» وأ ،ش٤مرِ  اًمٜمَّ ذِم  قَ ٝمُ ومَ  …» أو ،ش… ٦مَ ٜمَّ اجلَ  ؾِ ظُم دْ يَ 

أو يمامًمف  ،ؾ اإليامنهؾ اعمراد َٟمْٗمل أْص  :ـ ُمٕمروم٦م اعمراد ِبذه اًمٜمّمقصومالسمد ُمِ  ،هذا

ن شم٤مرك اعمًتح٥م ٕ :مَحْٚمٝم٤م أو مَحْؾ سمٕمْمٝم٤م قمغم ٟمٗمل اعمًتح٥م حُّ وٓ يِّم  ؟اًمقاضم٥م

وًمق شم٠ميمدٟم٤م ُمـ أن اعمراد ٟمْٗمل  ،اًمخ… شـُ ١مُمِ  يُ َٓ » :أو ،ش٤مٜمَّ ُمِ  َس ٞمْ ًمَ » :ٓ ي٘م٤مل ذم طم٘مف

 .ومٌ٘مل ُمراقم٤مة اًمنموط واعمقاٟمع إظمرى ؛أصؾ اإليامن

 أن اإليامن يماَم  ،قل واًمٕمٛمؾ وآقمت٘م٤مدومٞمٙمقن سم٤مًم٘مَ  ،ًمإليامن ْم٤مدٌّ ُمُ  اًمٙمٗمرُ  :اًمث٤مُمـ

 ،ن ًمف أصقل وؿُمٕم٥ميمام أن اإلياَم  ،ر ًمف أصقل وؿُمٕم٥مٗمواًمٙمُ  ،وقمٛمؾ واقمت٘م٤مد قٌل ىمَ 

ومٝمق  ؛قاومؼ أصؾ اًمٙمٗمرويُ  ،ٜم٤مذم أصؾ اإليامنٕمؾ أو آقمت٘م٤مد يُ وم٢مذا يم٤من اًم٘مقل أو اًمٗمِ 

ويقاومؼ سمٕمض ؿُمٕم٥م  ،وإذا يم٤من يٜم٤مذم سمٕمض ؿُمٕم٥م اإليامن وواضم٤ٌمشمف ،ٗمر أيمؼميمُ 

ذم  -٤مد اعمٝمٛمٚم٦مسم٤مًمّم–ٝمذا َٟمْ٘مٌص ومَ  -اًمتل مل شمٌٚمغ إمم درضم٦م أصقل اًمٙمٗمر–اًمٙمٗمر 

 .وَٟمْٗمٌل ًمٙمامًمف اًمقاضم٥م ٓ أصؾ اإليامن ،اإليامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/197) ، ًمٚمِم٤مـمٌل:شآقمتّم٤مم»( 1)

 (.6116ك إدب، سم٤مب إصمؿ ُمـ ٓ ي٠مُمـ ضم٤مُرُه سمقائ٘مف: ح ) رواه اًمٌخ٤مري،( 2)
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 ،ويمٗمر قمٛمكم ،يمٗمر اقمت٘م٤مدي :ٕمْمٝمؿ ي٘مقلوسمَ  ،أيمؼم وأصٖمر :ٗمرانٗمر يمُ اًمٙمُ  -9

قمغم  ف ُم٤م يدلُّ ٜمْ وُمِ  ،ٛمكم ُمٜمف ُم٤م هق أيمؼم وأصٖمر أيًْم٤موم٤مًمٙمٗمر اًمٕمَ  ،ًمؽ دىمٞمً٘م٤مذَ  وًمٞمَس 

ر ٧م قمغم اقمت٘م٤مد أُمٍر ًمَّ ُمٙمٗمرة ؾمقاء دَ وهٜم٤مك أُمقر  ،وُمٜمف دون ذًمؽ ،اقمت٘م٤مد أُمر ُمٙمٗمِّ

ٍر أم ٓ يمٛمـ ؾمجد  ، هل يمْٗمر َمرداَم إٟمَّ  ،وٓ ُيِمؽمط ُمٕمروم٦م اقمت٘م٤مد اعمرء ومٞمٝم٤م ،ُُمَٙمٗمِّ

وادقمك  ،-صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ –أو رؾمقًمف  ،۵أو ؾم٥م اًمرب  ،ًمّمٜمؿ

٘مٌؾ ُمٜمف ومال يُ  ،وإٓ ومٝمق ٓ يٕمت٘مد ذًمؽ ،ًمٗمالن اأو شم٘مٚمٞمدً  ،أٟمف ومٕمؾ ذًمؽ إهم٤مفم٦م ًمٗمالن

 .وُُيٙمؿ سمٙمٗمره وإن أسَّ قمغم ذًمؽ سمٕمد ُمراقم٤مة اًمنموط واعمقاٟمع ،هذا

أو أيمؼم  ،اقمت٘م٤مدي وقمٛمكم :واًمٜمٗم٤مق ٟمٗم٤مىم٤من ،أيمؼم وأصٖمر :ك ذيم٤منويمذا اًمنمِّ 

 ،واعمٕمّمٞم٦م ُمٕمّمٞمت٤من ،واًمذٟم٥م ذٟم٤ٌمن ،واًمٔمٚمؿ فمٚمامن ،واًمٗمًؼ ومً٘م٤من ،وأصٖمر

وٓ سمد ُمـ اًمرضمقع  ،اًمخ… ،واًمْمالل والٓن ،واجلٝمؾ ضمٝمالن ،واًمٌدقم٦م سمدقمت٤من

وإٓ ومٝمذا َُمِٔمٜم٦م  ،ءٚماَم وح اًمٕمُ وُذ  ،واجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م ،ذم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ إمم ؾمٞم٤مق إدًم٦م

 .واهلل اعمًتٕم٤من ،ووالل أومٝم٤مم ،ُمزًم٦م أىمدام

ـٍ  ،ًٌلـ اًمديـ سم٤مًميورة َأُْمٌر إو٤مذم ٟمِ ُمِ  اعمٕمٚمقمُ  -11  ،ـُمَ إمم زَ  يتٖمػم ُمـ زُم

اضم٤ٌمت ُمٕمٚمقًُم٤م ذم ٘مد يٙمقن أطمد اًمقَ ومَ  ،ـ ؿمخص إمم آظمروُمِ  ،وُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من

 ،ُمـ آظمرقن يمذًمؽ إُمر ٟمٗمًف ذم زَ وٓ يٙمُ  ،أو ًمِمخص ُم٤م ،أو ُمٙم٤من ُم٤م ،٤مـ ُمَ زُمَ 

 .خص آظمرأو ًمَِم  ،أو ُمٙم٤من آظمر

أو  ،أو ُمٙم٤من ،وًمذًمؽ ٓ ُيٓمٌؼ يمؾُّ ُم٤م ُي٘مرأ قمـ اًمٕمٚمامء ذم هذا اعمٕمٜمك ذم أي زُم٤من

ٜمد أو قمِ  ،ًميورة ُمـ اًمديـ قمٜمدهػ اعمٕمٚمقم سم٤مهؾ ظم٤مًمَ  :غم أي ؿمخص طمتك ُيٜمٔمرقمَ 

 ؟أم ٓ ،أهؾ زُم٤مٟمف وأُمث٤مًمف
 :اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل أن رؾمقل» :ڤوطمدي٨م طمذيٗم٦م 

 َٓ وَ  ،ةٌ اَل  َص َٓ وَ  ،٤ممٌ ٞمَ ٤م ِص َرى ُمَ ك ٓ ُيدْ تَّ طَم  ،ِب قْ اًمثَّ  ْرُ وَ   َيْدُرُس اَم يمَ  ؾْمالماإلِ  َيْدُرُس »
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 ًُ  ،٦مٌ يَ آَ  فُ ٜمْ ُمِ  ضِ رْ  إَ ك ذِم ٘مَ ٌْ  يَ اَل ومَ  ،٦مٍ ٚمَ ٞمْ  ًمَ ذِم  ۵ اهللِ  ٤مِب تَ  يمِ غَم ى قمَ ُٞمْنَ ًمَ وَ  ،٦مٌ ىمَ دَ  َص َٓ وَ  ،ٌؽ ُٟم

 هِ ذِ  هَ غَم ٤م قمَ ٟمَ ٤مءَ سمَ ٤م آَ ٜمَ يمْ رَ دْ أَ  :قنَ قًمُ ٘مُ يَ  ،قزُ جُ اًمٕمَ وَ  ،ػمُ ٌِ اًمٙمَ  ُخ ٞمْ اًمِمَّ  :٤مسِ اًمٜمَّ  ـَ ُمِ  ٌػ ائِ قَ ك ـمَ ٘مَ ٌْ شمَ وَ 

ل قمٜمٝمؿ ٓ ٖمٜمِ ٤م شمُ ُمَ  :حلذيٗم٦م (1)سمـ زومر ٘م٤مل صٚم٦مومَ  ،ش٤مقهُلُ ٘مُ ٟمَ  ـُ حْ ٜمَ ومَ  ، اهللُ َّٓ إِ  فَ ًمَ  إِ َٓ  :٦مِ ٛمَ ٚمِ اًمٙمَ 

! وم٠مقمرض قمٜمف ؟وٓ صدىم٦م ،وٓ ٟمًؽ ،وٓ صٞم٤مم ،ؿ ٓ يدرون ُم٤م صالةهُ وَ  ،إًمف إٓ اهلل

 ،٤مًمث٦مؾ قمٚمٞمف ذم اًمثَّ ٌَ صمؿ أىمْ  ،ًمؽ ُيْٕمِرض قمٜمف طمذيٗم٦ميمؾ ذَ  ،صمؿ رده٤م قمٚمٞمف صمالصًم٤م ،طمذيٗم٦م

 .(2)ششمٜمجٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر ،شمٜمجٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر ،شمٜمجٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر ،ي٤م صٚم٦م :ىم٤مل

ٞم٤مم واًمزيم٤مة ؾ وضمقب اًمّمالة واًمّمِّ ٝمَ ٜم٤مك ـمقائػ ىمد دمْ هُ   أنَّ قمغَم  ومٝمذا دًمٞمٌؾ 

٤مك ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ ٜمَ وهؾ هُ  ،٦م اًمقاضم٤ٌمت إٓ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمدٞمَّ سمؾ وسم٘مِ  ،واحل٩م

٦م ٟمًٌٞم٦م ٠ًمًمَ وم٤معمَ  ؟تٝم٤م هذه اًمٓمقائػٚمَ ورة أؿمٝمر ُمـ هذه إُمقر اًمتل ضمٝمِ سم٤مًميَّ 

 .واهلل أقمٚمؿ ،وُمـ سمٚمد ٔظمر ،وُمـ زُمـ ٔظمر ،ُمـ ؿمخص ٔظمر َّتتٚمػ ،٦مإو٤مومٞمَّ 

ـُٕملمَّ  -11  : سمذًمؽاحلٙمؿ اعُمْٓمَٚمؼ أو اًمٕم٤مم ٓ يًتٚمزم احلٙمؿ قمغم اعم
رون أن هٜم٤مك وَمْرىًم٤م سملم احلٙمؿ اًمٕم٤مم وَمَٗمرق  ،واحلٙمؿ قمغم اًمِمخص ،وم٤مًمٕمٚمامء ُيَ٘مرِّ

ًم٘م٤مئؾ أو اًمٗم٤مقمؾ أو وسملم احلٙمؿ قمغم ا ،سملم احلٙمؿ قمغم اًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ أو آقمت٘م٤مد

 .وىمع قمٚمٞمف اًمٙمٗمر أو اًمٌدقم٦م ،وًمٞمس يمؾ ُمـ وىمع ذم اًمٙمٗمر أو اًمٌدقم٦م ،اعمٕمتِ٘مد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمق اًمٕمالء، وي٘م٤مل: أسمق سمٙمر اًمٙمقذم. ىم٤مل اسمـ ظمراش: يمقذم صم٘م٦م. اًمٕمٌز، أ سمـ زومر هق: صٚم٦م( 1)

سمـ ُيٞمك  . وىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م: يم٤من صم٘م٦م. وىم٤مل زيد"اًمث٘م٤مت"وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مب 

إٟمامـمل، قمـ ؿمٕم٦ٌم، قمـ أب إؾمح٤مق، قمـ صٚم٦م، قمـ طمذيٗم٦م: ىمٚم٥م صٚم٦م ُمـ ذه٥م. ىم٤مل اًمذهٌل: 

يمٚمٝم٤م، شمقذم ذم زُمـ ُمّمٕم٥م، ووٓيتف قمغم اًمٕمراق.  شم٤مسمٕمل يمٌػم، صم٘م٦م، وم٤موؾ، خمرج ًمف ذم اًمٙمت٥م

،: شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»سمـ اًمزسمػم. يٜمٔمر  سمـ ظمٞم٤مط: ُم٤مت ذم وٓي٦م ُمّمٕم٥م ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م

 (.4/517، ًمٚمذهٌل: )شؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»و (،13/233)

، ورواه (7454ك اًمتقطمٞمد، سم٤مب وًم٘مد ؾمٌ٘م٧م يمٚمٛمتٜم٤م ًمٕم٤ٌمدٟم٤م اعمرؾمٚملم: ح ) رواه اًمٌخ٤مري،( 2)

 (.2643ُمًٚمؿ، ك اًم٘مدر، سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمل ذم سمٓمـ أُمف: ح )
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 :وُمع ذًمؽ وم٢من إـمالق احلٙمؿ اًمٕم٤مم ومٞمف ومقئد ُمٜمٝم٤م
أن ذم هذا وم٤مئدة  ؽَّ وٓ ؿَم  ،ع ذم إىمقال وإومٕم٤مل واًمٕم٘م٤مئدؿ اًمنمَّ سمٞم٤من طمٙمْ  -أ

 .٦م هل٤م ُمـ آٟمدصم٤مر واًمْمٞم٤معوذم هذا صٞم٤مٟم ،وسمٞم٤من أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ،ٟمنم اًمٕمٚمؿ

٘م٤متَرْدُع وَزضْمُر اًمٜمَّ  -ب ًِّ ًمؽ وم٤مئدة وذم ذَ  ،٤مس قمـ اًمقىمقع ذم اعمٙمٗمرات أو اعمٗم

ًْ  ،٤م طمرم اهللـَْقم طمقل ُمَ جتٛمع اعمًٚمؿ ُمـ احلوهل صٞم٤مٟم٦م اعمُ  ،قمٔمٞمٛم٦م ع ٛمَ وًمق مل ي

ٛمقا ومٞمفِ اًمٜم٤مس حتذير اًمنمع ُمـ اًم٘مَ  أن  رومٔمٝمَ  ،ـ ضمٝمؾقمَ  قل أو اًمٗمٕمؾ اًمٗمالين ًمت٘محَّ

ٞم٤مٟم٦م ًمٚمٛمجتٛمع وِص  ،٦م ُمـ آٟمدصم٤مريٕمَ سملم اًمٜم٤مس ومٞمف صٞم٤مٟم٦م ًمٚمنمَّ  ٤ممِّ اًمٕمَ  ٙمؿِ إـمالق احلُ 

 .ُمـ اعمٕم٤ميص اعمٗمْمٞم٦م ًمٚمدُم٤مر

واٟمت٘م٤مء  ،ًمٙمـ إٟمزال احلٙمؿ اًمٕم٤مم قمغم اعمٕملمَّ ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء اًمنموط

أو سم٘مل ُم٤مٟمع  ،أو اًمتٌديع ٗمًٞمِؼ وم٢مذا َّتٚمَّػ ذط ُمـ ذوط اًمتٙمٗمػم أو اًمتَّ  ،اعمقاٟمع

  ؛ُمـ ُمقاٟمع هذا احلٙمؿ قمغم اعمٕملمَّ 
ٍ
وإصؾ أن  ،ـ ذًمؽُمِ  ومال ُُيٙمؿ قمغم اعمٕملم سمٌمء

ٞمع اًمنموط َُج  ٤مءُ طمتك يتؿ اؾمتٞمٗمَ  ،يٌ٘مك اعمرء قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ىمٌؾ إشمٞم٤مٟمف سمام أشمك سمف

 .ُجٞمع اعمقاٟمع قمٜمف ٤مءُ ٗمَ واٟمتِ  ،ومٞمف

قاضم٥م اٟمتٗم٤مؤه٤م ىمٌؾ احلُٙمؿ ع اًمقاٟمِ واعمَ  ،اًمقاضم٥م شمقاومره٤م وطُ ُم٤م اًمنمُّ  :وم٢من ىمٞمؾ

 .؟قمغم اعمٕملمَّ 

 :أن هذه اًمنموط واعمقاٟمع هل :وم٤مجلقاب
 ،ٙمٚمٞمػ ُمع اجلٜمقنومال شمَ  ،واجلٜمقن ُم٤مٟمع ،طَذ  ٘مُؾ وم٤مًمٕمَ  ،ٚمف اجلٜمقن٘م٤مسمِ وُمُ  ،اًمٕم٘مؾ -1

ّل قمـ  ڤحلدي٨م قم٤مئِم٦م   ؿِ ٤مئِ اًمٜمَّ  ـِ قمَ  :ٍث اَل صمَ  ـْ قمَ  ؿُ ٚمَ اًم٘مَ  عَ ومِ رُ » :أٟمف ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

 .(1)شٞمَؼ ٗمِ يَ  وْ أَ  َؾ ٘مِ ٕمْ ك يَ تَّ طَم  قنِ ٜمُ جْ اعمَ  ـِ قمَ وَ  ،ؼُمَ ٙمْ ك يَ تَّ طَم  ػمِ ٖمِ اًمّمَّ  ـِ قمَ وَ  ،ظَ ٘مِ ٞمْ تَ ًْ ك يَ تَّ طَم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحٞمح »و (،4412ح )ش: صحٞمح ؾمٜمـ أب داود»و (،1423ح ) ش:صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»( 1)

 (.3432ح ) ش:ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل
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٤ٌموُم٘م٤مسمٚمف اًمٓمُّ  ،اًمٌٚمقغ -2 الث قمالُم٤مت ُمِمؽميم٦م سملم صمَ ٚمقغ وًمٚمٌُ  ،ٗمقًم٦م أو اًمّمِّ

 :اًمذيمر وإٟمثك
 .المُ آطمتِ  -أ

 .ِمـ طمقل اًمٕم٤مٟم٦مٕمر اخلَ ٟم٤ٌمت اًمِمَّ  -ب

 .ة ؾمٜم٦مسمٚمقغ مخس قمنَم  -ج

 .احلٞمض :وَّتتص إٟمثك سم٠مُمر راسمع وهق -د

وهق  ،ٗمس ُمـ اًمٕمٚمؿاًمٜمَّ  ٝمؾ سمٛمٕمٜمك ظُمُٚمقِّ ؾمقاء يم٤من اجلَ  ،ف اجلٝمؾٚمُ وُم٘م٤مسمِ  ،اًمٕمٚمؿ -3

٥م ،الف ُم٤م هق قمٚمٞمفخِ أو سمٛمٕمٜمك اقمت٘م٤مد اًمٌمء سمِ  ،اجلٝمؾ اًمٞمًػم  .وهق ُمـ اجلٝمؾ اعمَريمَّ

دًم٦م قمغَم  ـ ٕا ک ک گ گ گ } :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ٝمؾ قُمْذراجلَ   أنَّ وُم

 ،[115 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ـ ىمد ٟمزل ٙمُ ومل يَ  ،٤مرِبؿ اعمنميملمزول يم٤من ذم ىمقم اؾمتٖمٗمروا ٕىمَ ٥ٌم اًمٜمُّ ؾَم  وُمع أنَّ 

سم٤محلٙمؿ  ُؾ واجل٤مهِ  ،قص اًم٥ًٌم سمخُّم ؼمة سمٕمٛمقم اعمٕمٜمك ٓاًمٕمِ  إٓ أنَّ  ؛هنْل قمـ ذًمؽ

ذم طُمٙمؿ ُمـ مل  -دم شمٗمريٓمفُمع قمَ –وُمـ مل يٕمٚمؿ سم٤محلٙمؿ  ، يٕمٚمؿ سمف أصاًل ذم طُمْٙمؿ ُمـ ملَ 

ل قمَ  وأي٦م قم٤مُم٦م ذم يمؾ ُم٤م  ،وٓ شمٙمٚمٞمػ إٓ سمٕمد اًمٕمٚمؿ واًمٌالغ ،ٚمٞمف احلٙمؿ أصاًل ُيٜمَـزَّ

ک } :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،سمٕمد أن قُمدَّ ذم ُجٚم٦م اعمٝمتديـ ،ُُيٙمؿ سمف قمغم اعمخ٤مًمػ سم٤مًمْمالل

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 

 .[115 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڻ ڻ

 :وُمـ إطم٤مدي٨م
أن  ،ڤل رواه٤م أسمق هريرة واًمتِ  ،ٞمف سم٢مطمراىمفٜمِ سمَ  ىمّم٦م اًمرضمؾ اًمذي أوَص  -أ

ْ  ٌؾ ضُم رَ  ٤مَل ىمَ » :ىم٤مل طاهلل  رؾمقل َ  طُّ ىمَ  ٦مً ٜمَ ًَ طَم  ْؾ ٛمَ ٕمْ يَ  مَل  (1)وارُ أذْ  ؿَّ صمُ  قهُ ىمُ رِّ حَ ومَ  ٤مَت ا ُمَ ذَ إِ  فِ ٚمِ هْ ِٕ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شمف. ( 1)  (.14/283ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب»ُم٠مظمقذ ُمـ أذروشمف، أي: ـمػمَّ
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ٌَ ذِم  فُ ٗمَ ّْم ٟمِ وَ   اًمؼَمِّ ذِم  فُ ٗمَ ّْم ٟمِ  َٓ اسمً ذَ قمَ  فُ ٜمَّ سمَ ذِّ ٕمَ ٞمُ ًمَ  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  اهلُل رَ دَ ىمَ  ـْ ئِ ًمَ  اهللِ  قَ ومَ  ،رِ حْ  اًم ا دً طَم أَ  فُ سمُ ذِّ ٕمَ  يُ ٤م 

 رَ ُمَ أَ وَ  ،ٞمفِ ٤م ومِ ُمَ  عَ َجٛمَ ومَ  اًمؼَمَّ  اهلُل رَ ُمَ ٠مَ ومَ  ،ؿْ هُ رَ ُمَ ٤م أَ قا ُمَ ٚمُ ٕمَ ومَ  ُؾ ضُم اًمرَّ  ٤مَت  ُمَ امَّ ٚمَ ومَ  ،لمَ ٤معَمِ اًمٕمَ  ـَ ُمِ 

َ  :٤مَل ىمَ  ؿَّ صمُ  ،ٞمفِ ٤م ومِ ُمَ  عَ َجٛمَ ومَ  رَ حْ اًمٌَ   ،ؿُ ٚمَ قمْ أَ  ٧َم ٟمْ أَ وَ  بُّ ٤م رَ يَ  َؽ تِ ٞمَ ِْم ظَم  ـْ ُمِ  :٤مَل ىمَ  .اذَ هَ  ٧َم ٚمْ ٕمَ ومَ  مِل

 .(1)شفُ ًمَ  اهلُل رَ ٗمَ ٖمَ ومَ 

٘مدر قمٚمٞمف إذا ـ أن اهلل ٓ يَ فمَ  ضمُؾ ٝمذا اًمرَّ ومَ » :$اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾْمالمىم٤مل ؿمٞمخ اإلِ 

ق ق هذا اًمتٗمرُّ َـّ ومَ  ،شمٗمرَّ ة رَ دْ ـ إٟمٙم٤مره ًم٘مُ ُمِ  :ويمؾ واطمد ،ذًمؽف ٓ يٕمٞمده إذا ص٤مر يمَ ٟمَّ أَ  ٔم

 ،سم٠مُمره فِ وإيامٟمِ  ،ف يم٤من ُمع إيامٟمف سم٤مهللٜمَّ ٙمِ ًمَ  ،يُمْٗمر ؛ىَم٧ْم ٕم٤مد إسمدان وإن شَمَٗمرَّ وإٟمٙم٤مره ُمَ  ،اهلل

ًّٓ  ،سمذًمؽ ٤مهاًل ضَم  ٜمفُ وظمِمٞمتف ُمِ   .(2)شومٖمٗمر اهلل ًمف ذًمؽ ،ذم هذا اًمٔمـ خمٓمًئ٤م و٤م

سمـ  اهلل أٟمف ؾم٠مل قمٌد ،ُمـ أهؾ ُمٍم ،(3)سمـ وقمٚم٦م اًمًٌئل اًمرمحـ قمٌد وقمـ-ب

اهلل   أهدى ًمرؾمقلاًل ضُم رَ  إنَّ » :وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس ،قمام ُيٕمٍم ُمـ اًمٕمٜم٥م ڤقم٤ٌمس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ورواه ُمًٚمؿ، ك 7515ريدون أن يٌدًمقا يمالم اهلل(: ح )ك اًمتقطمٞمد، سم٤مب )ي رواه اًمٌخ٤مري،( 1)

 (.2756اًمتقسم٦م، سم٤مب ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل: ح )

 (.11/419ش: )َمٛمقع اًمٗمت٤موى»( 2)

سمـ وقمٚم٦م اًمًٌئل اعمٍمي.  وي٘م٤مل: اسمـ أؾمٛمٞمٗمع، وي٘م٤مل: اسمـ اًمًٛمٞمٗمع سمـ وقمٚم٦م اًمرمحـ هق: قمٌد( 3)

سمـ رسمٞمٕم٦م،  سمـ اخلٓم٤مب. روى قمٜمف: ضمٕمٗمر سمـ قمٛمر اهلل ـ قم٤ٌمس، وقمٌدسم اهلل روى قمـ: قمٌد

سمـ ُمٕملم، واًمٕمجكم، واًمٜم٤ًمئل. وىم٤مل أسمق  سمـ ُمٜمّمقر، وصم٘مف ُيٞمك سمـ أؾمٚمؿ. ىم٤مل إؾمح٤مق وزيد

سمـ وقمٚم٦م اًمًٌئل يم٤من ذيٗم٤م  سمـ أؾمٛمٞمٗمع اًمرمحـ سمـ يقٟمس: قمٌد طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ. وىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد

وص٤مر إمم أومري٘مٞم٦م وِب٤م ُمًجده وُمقاًمٞمف. وىم٤مل ذم طمرف  سمٛمٍم ذم أي٤مُمف، وًمف ووم٤مدة قمغم ُمٕم٤موي٦م

سمـ قمٚم٘مٛم٦م اًمًٌئل، وأؾمٛمٞمٗمع هذا  سمـ ذطمٌٞمؾ سمـ ؾمالُم٦م سمـ يٕمٗمر سمـ وقمٚم٦م إًمػ: أؾمٛمٞمٗمع

سمـ اخلٓم٤مب، وؿمٝمد اًمٗمتح سمٛمٍم واظمتط  آظمر ُمٚمقك ؾم٠ٌم قمٚمٞمف ىم٤مم اإِلؾْمالم، ه٤مضمر ذم ظمالوم٦م قمٛمر

سمـ ؾمٗمٞم٤من رم صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم ُمـ أهؾ ُمٍم.  ِب٤م. روى ًمف اجلامقم٦م ؾمقى اًمٌخ٤مري. وذيمره يٕم٘مقب

، ٓسمـ شِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،17/478، ًمٚمٛمزي: )شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»يٜمٔمر 

 (.2/1134) ، ًمٚمذهٌل:ششم٤مريخ اإِلؾْمالم»و (،6/294) طمجر:
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 ٤ًمرَّ ومَ  ،ٓ :ىم٤مَل  ؟د طمرُمٝم٤مىمَ  اهللَ  ؾ قمٚمٛم٧م أنَّ هَ  :طاهلل  ٤مل ًمف رؾمقل٘مَ ومَ  ،ر٦م مَخ راويَ  ط

ي اًمذِ  نَّ إِ » :وم٘م٤مل .٤مٝمَ سمٌٞمٕمِ  فُ أُمرشمُ  :٘م٤ملومَ  ،ش؟فُ شمَ رْ ٤مرَ ؾَم  ؿَ سمِ » :طاهلل  ٤مل ًمف رؾمقلوم٘مَ  ،٤مإٟم٤ًمٟمً 

رُمتٝم٤م طُم  ٛمرُ هذا واخلَ  ،(1)شومٗمتح اعمزاد طمتك ذه٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م :ىم٤مل ،ش٤مٝمَ ٕمَ ٞمْ سمَ  مَ رَّ ٤م طَم َِبَ ُذْ  مَ رَّ طَم 

 .وًمٙمـ اجل٤مهؾ ًمف طمٙمؿ آظمر ،ةأيمٞمد

٤م عمَّ  طاهلل  أن رؾمقل» :(2)ڤٕمـ أب واىمد اًمٚمٞمثل وم :ىمّم٦م ذات أٟمقاط -ج

ٚمٞمٝم٤م ٘مقن قمَ ٚمِّ ٕميُ  ،ذات أٟمقاط :جرة ًمٚمٛمنميملم ي٘م٤مل هل٤مسمَِم  رج إمم طمٜملم ُمرَّ ظَم 

٤مل وم٘مَ  ، هلؿ ذات أٟمقاطؾ ًمٜم٤م ذات أٟمقاط يماَم اضمٕمَ  ،اهلل ي٤م رؾمقل :وم٘م٤مًمقا ،أؾمٚمحتٝمؿ

ّل  ً ٤م إِ ٜمَ ًمَ  ْؾ ٕمَ اضْم  :كقؾَم ُمُ  مُ قْ ىمَ  ٤مَل  ىمَ اَم ا يمَ ذَ هَ  اهللِ ٤منَ حَ ٌْ ؾُم » :ط اًمٜمٌَّ ُ اَم ٤م يمَ هَل َ آَ  ؿْ  هَل ي اًمذِ وَ  ،٦مهِل

 .ش(3)شؿْ ٙمُ ٚمَ ٌْ ىمَ  ٤منَ يمَ  ـْ ُمَ  ٦مَ ٜمَّ ؾُم  َـّ ٌُ يمَ ؽَمْ ًمَ  هِ دِ ٞمَ  سمِ ِز ٗمْ ٟمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1579رواه ُمًٚمؿ، ك اًمٌٞمقع، سم٤مب حتريؿ سمٞمع اخلٛمر: ح )( 1)

سمـ  سمـ ُم٤مًمؽ، وىمٞمؾ: احل٤مرث ، ىمٞمؾ: اؾمٛمف احل٤مرثطاهلل  ص٤مطم٥م رؾمقلهق: أسمق واىمد اًمٚمٞمثل ( 2)

سمـ  سمـ ؿمجع سمـ قمٌد ُمٜم٤مة سمـ قمقيرة سمـ ضم٤مسمر سمـ أؾمٞمد قمقف، وىمٞمؾ: قمقف اسمـ احل٤مرث

سمـ  سمـ إًمٞم٤مس سمـ ظمزيٛم٦م اسمـ ُمدريم٦م سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ قمكم سمـ قمٌد ُمٜم٤مة سمـ سمٙمر سمـ ًمٞم٨م قم٤مُمر

ن اعمدين. ىمٞمؾ: إٟمف ؿمٝمد سمدرا. وىم٤مل اًمٌخ٤مرى واسمـ طم٤ٌمن: ؿمٝمد سمـ قمدٟم٤م سمـ ُمٕمد سمـ ٟمزار ُمي

اًمؼم: ىمٞمؾ: إٟمف ؿمٝمد سمدرا، وشمقرم وؾمٜمف مخس وصمامٟمقن ؾمٜم٦م. ذيمر أسمق طم٤ًمن  سمدرا. وىم٤مل اسمـ قمٌد

اًمزي٤مدى أٟمف وًمد رم اًمٕم٤مم اًمذى وًمد ومٞمف اسمـ قم٤ٌمس، ورم ذًمؽ ورم ؿمٝمقده سمدرا ٟمٔمر. وىم٤مل 

سمـ سمٙمػم: شمقرم ؾمٜم٦م صمامن  اسمـ مخس وؾمتلم. وىم٤مل ُيٞمكاًمقاىمدى: شمقرم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم وهق 

اهلل احلامل،  سمـ قمٌد سمـ ٟمٛمػم، وه٤مرون اهلل سمـ قمٌد وؾمتلم وؾمٜمف ؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م. ويمذًمؽ ىم٤مل حمٛمد

وهمػم واطمد رم شم٠مريخ ووم٤مشمف. وىم٤مل همػمهؿ: ضم٤مور سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م، وُم٤مت ِب٤م ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم، وهق 

ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم »يـ. روى ًمف اجلامقم٦م. يٜمٔمر اسمـ مخس وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م، ودومـ رم ُم٘مؼمة اعمٝم٤مضمر

 (.12/271) ، ٓسمـ طمجر:شِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،34/386، ًمٚمٛمزي: )شأؾمامء اًمرضم٤مل

(، ىم٤مل إرٟم٤مؤوط إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، 21897ح )ش: ُمًٜمده»رواه أمحد ذم ( 3)

 ( وصححف إًم٤ٌمين.2181ح )ش ؾمٜمٜمف»ورواه اًمؽمُمذي ذم 
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غم ٍم قمَ ًمٚمٜمَّ  ٤مًم٥ٌم وا أن هذا ضَم دُ ٘مَ ىمد اقمتَ  ڤومٝم٤مهؿ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م 

ر٘مَ وهذا اقمتِ  ،قمدوهؿ هلل ا قُل قَمَذرهؿ رؾُم  ؛ؾْمالمدصم٤مء قمٝمد سم٤مإلِ ويم٤مٟمقا طُم  ،٤مد ُمَٙمٗمِّ

رهؿ ُمـ هذه ذَّ ام طَم إٟمَّ  ،ؿ سمٙمٗمرهؿ واؾمتت٤مسمتٝمؿٙمُ  َُي وملَ  ،صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 .۴ سمٜمل إهائٞمؾ عمقؾمك اعم٘مقًم٦م اعمِم٤مِب٦م عم٘مقًم٦م

ًَّ ٛمَّ قمدم شمٙمٗمػم إئِ  -د قٟمف ُمـ ٚمُ ٜمتحِ رهمؿ ُم٤م يَ  ،ٚمػ ٕهؾ إهقاء٦م وُج٤مهػم اًم

 .زاهمقا سمًٌٌف وذًمؽ ًمٚمت٠مويؾ اًمذي ،قم٘م٤مئد شمّم٤مدم أصقل اًمديـ وىمقاقمده

رىَمّْمد اًمٗمٕمؾ أو اًم٘مَ  :وُمـ ذوط اًمتٙمٗمػم -4 وإن مل َيْٕمٚمؿ  ،قل أو آقمت٘م٤مد اعمَُٙمٗمِّ

 ،راه هق يَ ٗمر ومٞماَم ٕٟمف ٓ ُيِمؽمط ذم اًمتٙمٗمػم أن ي٘مّمد اًمٙم٤مومر ومٕمؾ اًمٙمُ  ،رء أٟمف يُمْٗمراعمَ 

ًـ وم٢من أيمثرهؿ يَمَٗمَر وهق ئمـ أٟمف ُي ،ف ًمق يم٤من يمذًمؽ عم٤م يمٗمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرىٕٟمَّ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،٤مصٜمٕمً 

ېئ } :وىم٤مل شمٕم٤ممم ،[114-113 :اًمٙمٝمػؾمقرة ] {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

–اعمٙمٗمِّر  ٕمَؾ ّمد اًمٗمِ ومٛمـ ىمَ  ،[31 :إقمرافؾمقرة ] {حب خب مب

صمؿ إذا فمٝمر  ،ّمداًم٘مَ  وم٘مد شمقاومر ومٞمف ذطُ  ،ل قمٜمفٜمٝمِ ف ُمَ وقمٚمؿ سم٠مٟمَّ  -وإن مل يٕمٚمؿ أٟمف يُمْٗمر

 .وُيٜمٔمر ذم سم٘مٞم٦م اًمنموط واعمقاٟمع ،وم٢من أسَّ يَمَٗمَر ِبذا ،أٟمف ضم٤مهؾ ُيَٕمٚمَّؿ

ٚمٞمف احلج٦م ٘مٞمؿ قمَ أي أٟمف إذا سمٚمٖمف طمٙمؿ اهلل ومٞمام أشمك ومال ُيِمؽمط أن ُيًٚمِّؿ عمـ يُ 

ل أٟمف اضمتٝمد ورأى ذم طُمْٙمؿ ٓطمتاَم  ؛قن اعمحٙمقم قمٚمٞمف قم٤معم٤ًمٙمُ ٓم٦م أٓ يَ ذي ،سمذًمؽ

٤مئؾ ًَ وهذا ٓ يٙمقن ذم اعمَ –٠ًمًم٦م ظمالف ُم٤م يرى اًمٕم٤ممل اًمذي ي٘مٞمؿ قمٚمٞمف احلج٦م اعمَ 

 .-اعمْجَٛمع قمٚمٞمٝم٤م

 ،ٛمر قمغم ذًمؽتَ وؾم٠مؾْم  ،ٕمؿ أٟم٤م أومٕمؾ اًمٙمٗمرٟمَ  :أٟمف ٓ ُيِمؽمط أن ي٘مقَل  :واخلالص٦م

ٌَ إٟمَّ   ،وأن خُيْؼَم أن ُم٤م هق قمٚمٞمف يُمْٗمٌر أيمؼم ،ـ شم٘مقم سمف احلج٦مٚمَّغ طمٙمؿ اهلل ِمَّ ام ُيِمؽمط أن ُي
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 .واهلل أقمٚمؿ ،سمٕمد ُمراقم٤مة سم٘مٞم٦م اًمنموط واعمقاٟمع ،وم٢من أس وقم٤مٟمد يَمَٗمرَ 

الم سمٕمْمٝمؿ َُجْع سملم وذم يمَ  ،٘م٤مسمٚمف اإليمراهوُمُ  ،آظمتٞم٤مرُ  :وُمـ ذوط اًمتٙمٗمػم -6

 ،ًمف دٍ وهق همػم ىم٤مِص  ومٕماًل  خيت٤مرُ  أن رضماًل  إذ ٓ ُيتّمقر ،وًمف وضْمف ،اًم٘مّمد وآظمتٞم٤مر

 .ٞمؼ وهمػممه٤مًِ ـ ُمقاٟمع اًمتٙمٗمػم واًمتٗمْ ُمِ  عٌ وقمغم يمؾ طم٤مل وم٤مإليمراه ُم٤مٟمِ 

أو إًمزام اًمٖمػم سمام ٓ  ،ٜم٤مذم رو٤مه واظمتٞم٤مرههق مَحُْؾ اًمٖمػم ىمٝمًرا قمغم ُم٤م يُ  :واإليمراه

 :وًمف ذوط ،يريده
 .ذ وقمٞمدهىم٤مدًرا قمغم إٟمٗم٤م -سمٙمن اًمراء-أن يٙمقن اعمْٙمِره  (أ

وًمق  ،ـ ٟمٗمًفقمَ  رِ قم٤مضمًزا قمـ دومع اًمَي  -سمٗمتح اًمراء –أن يٙمقن اعمٙمَره  (ب

 .سم٤مًمٗمرار

د سمف وىمقعُ  -سمٗمتح اًمراء-قمغم فمـ اعمٙمَره  ٥َم أن يٖمٚمِ  (ضمـ  .ُم٤م ُهدِّ

أو  ،يم٘متْؾ :يمٌػًما -سمٙمن اًمراء-غم قمّمٞم٤من اعمٙمِره ٥م قمَ شمِّ أن يٙمقن اًمير اعمؽَم  (د

 .أو ىمْٓمع رزق يتير سم٘مٓمٕمف ،س ـمقيؾأو طمٌْ  ،أو ْضب ؿمديد ،ىمْٓمع قمْمق

ٕدًم٦م قمغم أن اإليمْ  ـ ا چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ } :اه قمُذٌْر ىمقًمف شمٕم٤مممرَ وُم

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ذم يمت٥م  ٝمقرُ ِْم واعمَ  ،[116 :اًمٜمحؾؾمقرة ] {ک ک گ گ گ گ

سمقا ذم ُمٙم٦م  رذم قمام ٧َم اًمتٗمًػم أهن٤م ٟمزًمَ   .ڤسمـ ي٤مه واعم١مُمٜملم اًمذيـ قُمذِّ

 ُمَّ أُ  ـْ قمَ  عَ ُرومِ » :غم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿىمقًمف َص  -ب
٤م ُمَ وَ  ،٤منُ ٞمَ ًْ اًمٜمِّ وَ  ،٠مٓمَ ل اخلَ تِ

 .(1)شفِ ٞمْ ٚمَ قا قمَ هُ رِ ُتٙمْ اؾْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، صححف 7219) ش:صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن»و (، صححف إًم٤ٌمين،1662ح ) ش:٤مضم٦مصحٞمح اسمـ ُم»( 1)

 إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري. إًم٤ٌمين، وىم٤مل إرٟم٤مؤوط:
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ُمٜم٤مط اًمتٙمٚمٞمػ  أنَّ  وٓ ؿمؽَّ  ،ٝم٤م اًمٕمجزٚمُ وُم٘م٤مسمِ  ،ةُ اًم٘مدرَ  :وُمـ ذوط اًمتٙمٗمػم -7

ؾمتٓم٤مقم٦م  ،[78 :احل٩مؾمقرة ] {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} :ىم٤مل شمٕم٤ممموم٘مد  ،ٓا

وىم٤مل  [286 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

 ڻ} :۵قل وي٘مُ  ،[7 :اًمٓمالقؾمقرة ] {ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} :۵

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .[99-98 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

ـ اهلجرة إمم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف قمَ  زَ ىمد قمجَ  $وهذا اًمٜمج٤مر 

ك وُمع ذًمؽ أصمٜمَ  ،رةجْ ٥م قمدم ىمدرشمف قمغم اهلِ ًٌَ مل يٕمٚمؿ ِب٤م سمِ  ،يمثػمة ٤ممٌ أطمٙمَ  ووم٤مشمتفُ  ،وؾمٚمؿ

 . قمٚمٞمف عم٤م ُم٤مت صالة اًمٖم٤مئ٥موصغمَّ  ،اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ قلقمٚمٞمف رؾم

ل جي٥م اٟمتٗم٤مؤه٤م ىمٌؾ ف اًمتِ ٕمُ وهذه ُمقاٟمِ  ،ومٝمذه ذوط اًمتٙمٗمػم اًمتل جي٥م شمقاومره٤م

 (1).ٙمٗمػم أو اًمٜمٗم٤مق أو اًمتٗمًٞمؼ أو ٟمحقه٤مٙمؿ قمغم اعمٕملم سم٤مًمتَّ احلُ 

٘م٤مسمؾ يٚمزم أن إٓ أٟمف ذم اعمُ  ،دق هذه إًمٗم٤مظ قمغم أطَم اَل إـمْ  ٜمدَ ذر قمِ زوم احلَ وُمع ًمُ 

ٝم٤مهؿ اًمّمح٤مسم٦م ومَ  ،تفٞم٘مَ ٤م ًمٞمًتٌلم طم٤مًُمف وشمٔمٝمر طم٘مِ اؾمتح٘م٤مىمف هلَ  ٤مُيقصػ ِب٤م ُمـ صم٧ٌم ذقمً 

ح ُمِ ضم٤مء قمٜمٝمؿ ُمـ أصم٤مر واعمقاىمػ ُم٤م جيكمِّ  ڤ  .فثؾ هذا اعمٕمٜمك ويقوِّ

ـْ مل ٟمَ » :٤ملىمَ  ڤومٕمـ ضم٤مسمر  .(أ اهلل  قمغم قمٝمد رؾمقل ا٤مرً ل اعمٜم٤موم٘ملم يمٗمَّ ًٛمِّ ٟمُ  ٙم

ٗم٤مق ُمـ إومراد واجلامقم٤مت اًمٜمِّ  ڤؼ قمٚمٞمف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ٚمَ ٛمـ أـمْ ومَ  ،(2)شط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٕب احلًـ شوقاسمط اًمتٙمٗمػم واًمٜمٗم٤مق قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م»وىمد اؾمتٗمدت يمثػًما ُمـ سمح٨م سمٕمٜمقان: ( 1)

ٌح٨م ٟمٗم٤مئس مل آت قمٚمٞمٝم٤م ومٞمحًـ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمًٚمٞمامين، دار احلدي٨م سمٛم٠مرب، وذم اًم ُمّمٓمٗمك

ُمٜمٝم٩م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم »اًمرضمقع إًمٞمف ومٝمق ُمقضمقد قمغم اًمِمٌٙم٦م. ذم هذا اعمٌح٨م رؾم٤مئؾ ضم٤مُمٕمٞم٦م ُمٜمٝم٤م: 

، شوقاسمط اًمتٙمٗمػم قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م»اعمجٞمد اعمِمٕمٌل، ورؾم٤مًم٦م  ، د/قمٌدشُم٠ًمًم٦م اًمتٙمٗمػم

 سمـ حمٛمد اًم٘مرين. اهلل د/قمٌد

 (، وىم٤مل حم٘م٘مف: رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.2115سمرىمؿ )ش: ُمًٜمده»رواه أسمق يٕمغم ذم ( 2)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .(1)أريمًقا ٤مس ُمـ اًمٕمرب أؾمٚمٛمقا صمؿَّ أٟمَ 

ُ  :-واهلل أقمٚمؿ-واعمٕمٜمك  ـ يؽميمقهنؿ قمغم وًمٙمِ  ،٤مرٗمَّ ؿ ٓ يٙمٗمروهنؿ يم٤مًمٙمُ أهنَّ

 ،افم٤مهرً  ؾْمالمظمقهلؿ حت٧م قمٛمقم اإلِ دُ وًمِ  ،رهؿ ًمٚمٛمٕمٜمك اًم٤ًمسمؼ ُمـ اًم٘م٤مقمدة٤مهِ فمَ 

 .هؿ اجلٛمع واجلامقم٤متًمِمٝمقد

اهلل  قا رؾمقلأشمَ  رِب ُمـ اًمٕمَ  ٤مأن ىمقُمً » :ڤسمـ قمقف  اًمرمحـ قمـ قمٌد .(ب

 ،قا ُمـ اعمديٜم٦موم٠ُمريمًقا ومخرضُم  -٤مه٤ممُحَّ - ديٜم٦ماعمَ  ٛمقا وأص٤مِبؿ وسم٤مءُ ٚمَ اعمديٜم٦م وم٠مؾْم  ط

ّل يٕمٜمل أصح٤مب -ُمـ أصح٤مسمف  ٘مٌٚمٝمؿ ٟمٗمرٌ تَ وم٤مؾْم   ؟ٕمتؿضَم ؿ رَ ٙمُ ًمَ  ٤مُمَ  :٘م٤مًمقا هلؿومَ  -ط اًمٜمٌَّ
 ؟اهلل أؾمقة ؿ ذم رؾمقلٙمُ ًمَ  ٤مأُمَ  :وم٘م٤مًمقا ،٦ميٜمَ اعمدِ  (2)٦م وم٤مضمتقيٜم٤م٤مسمٜم٤م وسم٤مء اعمديٜمَ أَص  :٤مًمقاىمَ 

ٹ } :۵وم٠مٟمزل اهلل  ،هؿ ُمًٚمٛمقن ،ٜم٤موم٘مقا يُ ملَ  :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ،قا٘مُ ٟم٤مومَ  :٤مل سمٕمْمٝمؿوم٘مَ 

 .(3)ش[88 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ ٹ

٤مًمس وخي٤مًمط جُي  ضمؾٍ غم رَ ٗم٤مق قمَ اًمٜمِّ  ڤيمام أـمٚمؼ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ( ج

 .طؾمقل أه اًمرَّ ومؼمَّ  ،ڤح٤مسم٦م ـ أٟمٌؾ اًمّمَّ ٤من ُمِ ويمَ  ،اعمٜم٤موم٘ملم

 ٞم٧ُم ًم٘مِ » :(5)سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل ـ قمت٤ٌمنقمَ  ،(4)سمـ اًمرسمٞمع قمـ حمٛمقد ،ڤقمـ أٟمس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمف إمم آظمره، واعمٕمٜمك: ارشمدوا. اٟمٔمر ( 1)  (.218) ش:ُمٗمردات اًمراهم٥م»اًمريمس: ىمٚم٥م اًمٌمء قمغم رأؾمف وردَّ أوَّ

اضمتقيٜم٤م: أي أص٤مسمٜم٤م اجلقى: وهق اعمرض وداء اجلقف إذا شمٓم٤مول ومٙمرهقا اعم٘م٤مم ذم اعمديٜم٦م. اٟمٔمر ( 2)

 (.1/318ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م»

(: وومٞمف اسمـ إؾمح٤مق وهق 7/7ش: )اعمجٛمع»(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 1/192ش: )اعمًٜمد»رواه أمحد ذم ( 3)

(، وىم٤مل 7/356ش: )اًمٗمتح»ُمدًمس، وأسمق ؾمٚمٛم٦م مل يًٛمع ُمـ أسمٞمف، وؾمٙم٧م قمٜمف احل٤مومظ ذم 

اعمًٜمد »(: ومٞمف اٟم٘مٓم٤مع، وصحح إؾمٜم٤مده أمحد ؿم٤ميمر 2/191ش: )اًمدر اعمٜمثقر»اًمًٞمقـمل ذم 

سمـ أب  اًمرمحـ ُمرؾماًل قمٜمد سمـ قمٌد (، وًمف ؿم٤مهدان قمـ أب ؾمٚمٛم٦م132ـ  3/131ش: )سمتح٘مٞم٘مف

 (.5/194ش: )اًمتٗمًػم»(، وقمـ اًمًدي ُمرؾماًل قمٜمد اًمٓمؼمي ذم 7/413ش: )اًمٗمتح»طم٤مشمؿ، اٟمٔمر 

 سمـ زيد إٟمّم٤مري اخلزرضمل، ؾمٙمـ اعمديٜم٦م، وأدرك سمـ قمٛمرو سمـ هاىم٦م سمـ اًمرسمٞمع هق: حمٛمقد( 4)

 (.137ـ  9/136ش: )اإلص٤مسم٦م»وهق اسمـ مخس ؾمٜملم، ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم. اٟمٔمر ط اًمٜمٌَّّل 

 (.5/449، 4/44ش: )اعمًٜمد»، يمام ذم رواي٦م أمحد ذم ڤسمـ ُم٤مًمؽ  اًم٘م٤مئؾ هق أٟمس( 5)
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 ٌَ وىمد يم٤من  ،٤منقمتٌَ  وم٘م٤مَل  ،ومٙمتٌف ،ٌفتُ ايمْ  :وم٘مٚم٧م ٓسمٜمل ،ٜملٌَ صمٜمل وم٠مقمجَ دَّ ن سمٕمد ذًمؽ ومحَ ٤مقمت

 :ىم٤مل ،اجدً ًْ ه ُمَ ذُ ي ذم ُمٙم٤من أَّتِ ٜمل ومّمٚمٞم٧م قمٜمدِ ٞمتَ ًمق أشمَ  ،اهللِ  ٌلَّ ي٤م ٟمَ  :ىمٚم٧م :ذه٥م سمٍمه
يمرٟم٤م ُم٤م ومذَ  :ىم٤مل ،صمقن سمٞمٜمٝمؿحدَّ وضمٕمؾ أصح٤مسمف يتَ  ،ّمكمٕمؾ يُ اهلل ومجَ  ٤مء رؾمقلومجَ 

 ويم٤منَ  ،سمـ دظمِمؿ غم ُم٤مًمؽومجٕمٚمقا قمٔمؿ ذًمؽ قمَ  ،٘ملم ُمـ إذىٜم٤مومِ يٚم٘مقن ُمـ اعمُ 

ّل ٕمجٌٝمؿ أن ُيٛمٚمقا يُ  ه يمذا رَ أُمْ  إنَّ  ،ي٤م ٟمٌل اهلل :٘م٤مًمقاومَ  ،ومٞمدقمق قمٚمٞمف ومٞمُٝمٚمٙمف اهلل ط اًمٜمٌَّ

ّل وم٘م٤مل  ،ويمذا ام إٟمَّ  :٤مًمقاىمَ  ،ش؟اهللِ  قُل ؾُم  رَ ينِّ أَ وَ   اهللُ َّٓ إِ  فَ ًمَ  إِ َٓ  نْ أَ  دُ ٝمَ ِْم يَ  َس ٞمْ ًمَ أَ » :ط اًمٜمٌَّ

 ًَ ّل ٘م٤مل ومَ  ،ٚمٌفف هٞمئ٦م ذم ىمَ ًمَ  وًمٞمَس  ،ف٤مٟمِ ي٘مقل ذًمؽ سمٚم   اهللُ َّٓ إِ  فَ ًمَ إِ  ٓأَ  دٌ طَم أَ  دُ ٝمَ ِْم يَ َٓ » :طاًمٜمٌَّ

 .(1)ششادً سمَ أَ  ٤مرُ اًمٜمَّ  فُ ٛمُ ٕمَ ٓمْ تَ ومَ  ،٤مَل ىمَ  وْ أَ  ،اهللُ  فُ ٚمُ ظِم دْ ٞمُ ومَ  ،اهللِ قُل ؾُم  رَ ينِّ أَ وَ 

ل ُمـ ٘مِ ُم٤م سمَ » :قلٗم٤مق ومٞم٘مُ ٤مص سم٤مًمٜمِّ خَ وأرو٤مه قمغم أؿْم  ڤطمذيٗم٦م  وُيٙمؿُ  (د

٤مل ًمف وم٘مَ  :ىم٤مل ،٤مء ُمـ اًمٙمؼميمٌػم ٓ جيد سمرد اعمَ  هؿ ؿمٞمٌخ أطمدُ  :٦مٕمَ اعمٜم٤موم٘ملم إٓ أرسمَ 

 ـ ٛمَ ومَ  :رضمؾ
ِ
 أوًمئؽ !وُيؽ :ىم٤مل (2)؟ٞمقشمٜم٤م وينىمقن قمالئ٘مٜم٤ماًمذيـ يٜم٘مٌقن سمُ  َه١ُمٓء

 .(3)شاًمُٗم٤ًمق

هذا ذم زُمـ اًمرقمٞمؾ  ،ٜم٤موم٘ملم إذى سم٤معم١مُمٜملمقمغم ديٛمقُم٦م إحل٤مق اعمُ  لُّ وهذا يدُ 

 .؟إول ومٙمٞمػ سمزُم٤مٟمٜم٤م

ذم  طاهلل  ػ قمـ رؾمقلٚمَّ ـ ََّت ِمَّ  ٤مًمؽ سمذًمؽ قمغم يمثػمٍ ُمَ  ـُ سمْ  ٕم٥مويمذًمؽ ُيٙمؿ يمَ  (ه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ك اًمّمالة سم٤مب اعم٤ًمضمد ذم اًمٌٞمقت، وذم 3/436( )366ـ  365ـ  1/154) رواه اًمٌخ٤مري:( 1)

ـ  62ـ  1/61اًمٜمقاومؾ ُج٤مقم٦م، وك إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اجلزيرة، ورواه ُمًٚمؿ: ) ك اًمتٝمجد سم٤مب صالة

(، ك اإليامن، سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ُم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد دظمؾ اجلٜم٦م ىمٓمًٕم٤م، وك 456ـ  455

 اعم٤ًمضمد ُمقاوع اًمّمالة، سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم اًمتخٚمػ قمـ اجلامقم٦م سمٕمذر ورواه همػممه٤م.

 (.3/291قِمٚمؼ سم٤مًمٙمن، ىمٞمؾ ؾُمّٛمل سمف ًمتٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمف: )اًمٜمٝم٤مي٦م  قمالئ٘مٜم٤م: أي ٟمٗم٤مئس أُمقاًمٜم٤م وإطمداه٤م( 2)

(، ك اًمتٗمًػم، سم٤مب )وم٘م٤مشمٚمقا أئٛم٦م اًمٙمٗمر إهنؿ ٓ أيامن هلؿ(، وويمٞمع ذم 3/235) رواه اًمٌخ٤مري:( 3)

(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 15/118ش: )اعمّمٜمػ»(، واًمٚمٗمظ ًمف، واسمـ أب ؿمٞمٌف ذم 3/792ش: )اًمزهد»

 سم٤مب ُم٤م ُيرم سمف اًمدم.(، ك اعمرشمد، 8/211ش: )ؾمٜمٜمف»
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 إؾمقاق ُمٌم ذمأَ  ٚم٧ُم ٕمَ ومجَ  ،طاهلل  ـ رؾمقلقمَ  ٗم٧ُم وَّتٚمَّ » :ومٝم٤م هق ي٘مقل :ٌقكهمزاة شمَ 

 .قمٚمٞمف ذم اًمٜمٗم٤مق ٤مٖمٛمقًص ُمَ  إٓ رضماًل  ،اومٞمحزٟمٜمل أين ٓ أرى أطمدً  ،٦مقف سم٤معمديٜمَ وأـمُ 

ٓ  ا٤مس يمثػمً ٤من اًمٜمَّ ويمَ  ،فػ إٓ رأى أن ذًمؽ ؾمٞمخٗمك ًمَ د َّتٚمَّ ويم٤من ًمٞمس أطَم 

ّل ػ قمـ ـ َّتٚمَّ ُمَ  ويم٤من ُجٞمعُ  ،جيٛمٕمٝمؿ ديقان  .(1)شسمْمٕم٦م وصمامٟملم رضماًل  ط اًمٜمٌَّ

ُمٜمٝمؿ  :ٗم٤مق٤مًمٜمِّ سمِ  قمغم أىمقامٍ  ڤسمـ اخلٓم٤مب  ١مُمٜملم قمٛمراعم أُمػمُ  ٙمؿَ وىمد طَم  (و

ًْ  طاهلل  واعمٕمؽمض قمغم رؾمقل ،(2)سمـ أب اهلل قمٌد ٜمٍمومف ُمـ ُمُ  ٦م اًمٖمٜم٤مئؿ طملمَ ٛمَ ذم ىم

ٗم٤مق ه قمغم إـمالق احلٙمؿ قمٚمٞمٝمام سم٤مًمٜمِّ رَّ وم٠مىمَ  ،طاهلل  وذًمؽ أُم٤مم رؾمقل ،(3)طمٜملمهَمزَوة 

ح٤مب ُمرة صم٤مًمث٦م قمغم اًمّمَّ  ڤ طمٙمؿ اَم سمٞمٜمَ  ،وُمٜمع ُمـ ىمتٚمٝمام ًمٚمٛمٗمًدة اعمؽمشم٦ٌم قمغم ذًمؽ

 .ه قمغم طمٙمٛمف ومٞمف٘مرُّ ؿ يُ ومٚمَ  ،سم٤مًمٜمٗم٤مق ڤسمـ أب سمٚمتٕم٦م  اًمٌدري اجلٚمٞمؾ طم٤مـم٥م

سمـ أب سمٚمتٕم٦م اًمٌدري  أرؾمؾ طم٤مـم٥م ،تح ُمٙم٦مٗمَ وج ًمِ إمم اخلرُ  طوىمّمتف أٟمف عم٤م ِّتٞم٠م 

 ،ط اهلل رؾمقل ؿ سمٌٕمض أُمرِ هُ خيؼمُ  ،ُمـ اعمنميملم ٦مَ ٛمٙمَّ سمِ  مم ٟم٤مسٍ إِ  أةٍ رَ ُمع اُمْ  ٤ميمت٤مسمً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ُم٤مًمؽ، رواه ُمًٚمؿ:  (، ك اعمٖم٤مزي، سم٤مب طمدي٨م يمٕم٥م181ـ  3/176) رواه اًمٌخ٤مري:( 1)

 .ڤسمـ ُم٤مًمؽ وص٤مطمٌٞمف  (، ك اًمتقسم٦م، سم٤مب طمدي٨م شمقسم٦م يمٕم٥م2128ـ  4/2121)

(، ك شمٗمًػم اًم٘مرآن، ؾمقرة )اعمٜم٤موم٘مقن(، سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم: 311ـ  3/311) رواه اًمٌخ٤مري:( 2)

 ،(1999 ـ 4/1998) :ؿٚمُم هاورو ،{ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ }

       .٤ممهػمهم هاورو فًم ظٗمٚمًماو ٤مُمً قٚمٔمُم وأ ٤معمً ٤مفم خٕا ٍمٟم ب٤مسم ،بادٔاو ٦مٚمّمًماو ؼمًما ب٤متيم

(، ك اًمزيم٤مة، سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مِّتؿ، وأمحد: 2/741ش: )صحٞمحف»رواه ُمًٚمؿ ذم ( 3)

٘مدُم٦م، سم٤مب ذم ذيمر اخلقارج، (، اعم1/61واًمٚمٗمظ ًمف، واسمـ ُم٤مضمف: ) 355ـ(،  354ـ  3/353)

(، واسمـ قم٤مصؿ ذم 364ـ  363اعمٜمتٗمٞم٢م: ص )»(، واسمـ اجل٤مرود ذم 535ـ  2/534واحلٛمٞمدي: )

ش: اًمدٓئؾ»(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 211ـ  2/211ش: )اًمٙمٌػم»(، واًمٓمؼماين ذم 461ـ  2/459ش: )اًمًٜم٦م»

ٟمٔمر . اڤ، قمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري شاًمّمحٞمحلم»(، وأصؾ احلدي٨م ذم 186ـ  5/185)

ې ې }(، ك اًمتقطمٞمد، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم 391ـ  4/389) ش:صحٞمح اًمٌخ٤مري»

 (، ك اًمزيم٤مة، سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مِّتؿ.2/741ش: )صحٞمح ُمًٚمؿ»و ،{ې ې
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ّل ومٌٕم٨م  قا ٘مُ ٚمِ ٓمَ اٟمْ » :ؿوىم٤مل هلَ  ،ذم أصمره٤م ڤسمػم واعم٘مداد واًمزُّ  ٤مقمٚمٞمًّ  ط اًمٜمٌَّ

٤م قهَ يمُ رَ دْ ٤م أَ ُمَ دَ ٜمْ قمِ وَ  ،ش٤مٝمَ ٜمْ ُمِ  وهُ ذُ خُ ومَ  ٤مٌب تَ ٤م يمِ ٝمَ ٕمَ ُمَ  ٦مٌ ٞمٜمَ ٕمِ ٤م فمَ ِِبَ  نَّ ٢مِ ومَ  ،٤مخظَم  ٦مَ َو وْ قا رَ ٠مشمُ ك شمَ تَّ طَم 

 :وم٘م٤مًمقا هل٤م ،رت وضمقده ُمٕمٝم٤مٙمَ راج اًمٙمت٤مب وم٠مٟمْ ظْم ٤م إِ ٝمَ ٜمْ قا ُمِ ٌُ ٚمَ ـمَ  ،فِ ٞمْ ًمَ إِ  ٤مرِ َِم اعمُ  ٤منِ ٙمَ  اعمَ ذِم 
َـّ   ،(وٗم٤مئر ؿمٕمره٤م) ضمتف ُمـ قم٘م٤مصٝم٤مرَ وم٠مظْم  ،أو ًمٜمٚم٘ملم سم٤مًمثٞم٤مب ت٤مَب اًمٙمِ  ًمُتخِرضِم

اهلل  ي٤م رؾمقل :ىم٤مل ،ش؟ذا٤م هَ ُمَ  ٥ُم ٤مـمِ ٤م طَم يَ » :٘م٤مل ًمفإمم طم٤مـم٥م ومَ  طوم٠مرؾمؾ اًمرؾمقل 

ويم٤من  ،ًٝم٤مٗمُ ـ ُمـ أٟمْ ومل أيمُ  ،٤مريش طمٚمٞمٗمً ذم ىمُ  ٤مُُمٚمّم٘مً  اٜم٧م اُمرءً إين يمُ  ،ٓ شمٕمجؾ قمكمَّ 

ذ وم٤مشمٜمل إِ  ٧ٌُم ٌَ وم٠مطْم  ،ؿ ىمراسم٤مت ُيٛمقن أهٚمٞمٝمؿ وأُمقاهلؿـ هَلُ ـ اعمٝم٤مضمريـ ِمَّ ُمـ ُمٕمؽ ُمِ 

يٜمل قمـ دِ  اٚمف ارشمدادً ٕمَ ومل أومْ  ،قن ِب٤م ىمراسمتلُيٛمُ  اذ قمٜمدهؿ يدً ٞمٝمؿ أن اَّتَّ ومِ  ٥ًُم ذًمؽ اًمٜمَّ 

 .ؾْمالمسمٕمد اإلِ  رِ ٗمْ وٓ رو٤م سم٤مًمٙم

قمٜمل دَ  ،اهلل ي٤م رؾمقل :وم٘م٤مل قمٛمر ،شؿْ ٙمُ ىمَ دَ َص  دْ ىمَ  فُ ٟمَّ ٤م إِ ُمَ أَ » :طاهلل  وم٘م٤مل رؾمقل

ّل ٤مل وم٘مَ  ،ب قمٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼأْضِ   عَ ٚمَ اـمَّ  اهللَ  ؾَّ ٕمَ ًمَ  يَؽ رِ دْ ٤م يُ ُمَ وَ  ،ارً دْ سمَ  دَ ٝمِ ؿَم  فُ ٟمَّ إِ » :ط اًمٜمٌَّ

 .شؿْ ٙمُ ًمَ  ُت رْ ٗمَ همَ  دْ ٘مَ ومَ  ؿْ تُ ئْ ٤م ؿِم قا ُمَ ٚمُ ٛمَ اقمْ  :٤ملىمَ وَ  ارً دْ سمَ  دَ ٝمِ ؿَم  ـْ  ُمَ غَم قمَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ } :ومٜمزًم٧م

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 

 ،ومدُمٕم٧م قمٞمٜم٤م قمٛمر :وذم رواي٦م ،[1 :اعمٛمتحٜم٦مؾمقرة ] {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 .(1)اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ :وىم٤مل

ٗم٤مق ًٚمؿ إمم اًمٜمِّ إذا ٟم٥ًم اعمُ  ضمَؾ اًمرَّ  أنَّ » :وم٤مئدة ُمـ احلدي٨م وهل ٤مىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمٌٜمٞمً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2494ح  1942ـ  4/1941(، وُمًٚمؿ: )4274ح  111ـ  16/119ش: )اًمٗمتح»اًمٌخ٤مري، ( 1)

ـ ُمزيٜم٦م، وزقمؿ ًمف همػمه أن اؾمٛمٝم٤م ؾم٤مرة اسمـ ذيمر اسمـ إؾمح٤مق أن ؿمٞمخف اسمـ ضمٕمٗمر زقمؿ أن اعمرأة ُم

 ( سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ًمذاشمف.4/85) هِم٤مم:
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ًمؽ سمؾ ذَ وم٢مٟمف ٓ يٙمٗمر سمِ  ،ٓ هلقاه وطمٔمف ،وديٜمفِ  طهلل ورؾمقًمف  ٤مأو همْمًٌ  ًٓ واًمٙمٗمر ُمت٠موِّ 

ؿ هنَّ وم٢مِ  ،قاء واًمٌدعإهْ  ؾِ وهق سمخالف أهْ  ،ّمدهف وىمَ ٤مب قمغم ٟمٞمتِ سمؾ يث ،ٓ ي٠مصمؿ سمف

 .(1)قمقهؿ أومم سمذًمؽ ِمـ يمٗمروه وسمدَّ حٚمٝمؿ وهُ قمقن عمخ٤مًمٗم٦م أهقائٝمؿ وٟمِ رون وُيٌدِّ ٗمِّ ُيٙم

 ،ٗم٤مق طملم ىمٓمع صالشمف حل٤مضم٦مؿ قمغم رضمؾ سم٤مًمٜمِّ ٙمُ َُي  ڤسمـ ضمٌؾ  وهذا ُمٕم٤مذ

ّل ٞمٜمٙمر قمٚمٞمف ومَ   أنَّ » :ڤاهلل  سمـ قمٌد سمرقمـ ضم٤م ،الةشمٓمقيٚمف اًمّمَّ  ط اًمٜمٌَّ

ّل ع يم٤من يّمكم ُمَ  ڤؾ سمـ ضمٌَ  ُمٕم٤مذ  ،الةّمكم ِبؿ اًمّمَّ ف ومٞمُ ي٠مي ىمقُمَ  ؿَّ صمُ  ،ط اًمٜمٌَّ

 :٤ملوم٘مَ  ،اًمؽ ُمٕم٤مذً ٌٚمغ ذَ ومَ  ، صالة ظمٗمٞمٗم٦مغمَّ رضمؾ ومَّم  (2)زتجقَّ ومَ  :٤ملىمَ  ،وم٘مرأ ِبؿ اًمٌ٘مرة
ّل ك وم٠مشمَ  ،ضمؾًمؽ اًمرَّ ٚمغ ذَ ومٌَ  ،ف ُمٜم٤مومؼإٟمَّ  ٤م ىمقم إٟمَّ  ،ط اهلل قلي٤م رؾُم  :٤ملوم٘مَ  ط اًمٜمٌَّ

ٌَ  صغم إم٤مذً ُمُ  وإنَّ  ،(3)سمٜمقاوحٜم٤م ٕمٛمؾ سم٠ميديٜم٤م وٟمً٘ملٟمَ   ،٤مرطم٦م وم٘مرأ اًمٌ٘مرةسمٜم٤م اًم

ّل ٤مل ٘مَ ومَ  ،ٜم٤مومؼ ُمُ زقمؿ أينِّ ومَ  ،تزجقّ ومتَ   :اىمرأ ٤مالصمً صمَ  ؟٧َم ٟمْ أَ  ٤منٌ تَّ ومَ أَ  ،٤مذُ ٕمَ ٤م ُمُ يَ » :ط اًمٜمٌَّ

 .ش(4)شوٟمحقمه٤م ،[1 :إقمغمؾمقرة ] {ڻ ڻ ں ڻ}و ،{ٱ ٻ}

ٗم٤مق ٗم٤مق أو اًمٜمِّ ٕم٥م اًمٜمِّ ل اًمتل هل ؿُم اَم غم يمثػم ُمـ إقمْ ٗم٤مق قمَ سم٤مًمٜمِّ  ٙمؿِ إن إـمالق احلُ 

ٚمٞمف ُمـ ٗم٧م قمَ ومٞمام وىمَ  ڤح٤مسم٦م قم أص٤مب ومٞمف يمؾ اًمّمَّ اًم٘مَ  ٕمُض ٞمٜمف ي٘مؽمومٝم٤م سمَ قمَ 

احلٙمؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق قمغم سمٕمض  ارد ٓ ُيّمٞم٥م إصدَ همػم أٟمف ىمَ  ،ٜمٝمؿٟمّمقص واردة قمَ 

 :إؿمخ٤مص سم٥ًٌم أُمقر قمديدة
 .ٕمض اًمرضم٤مل شمرضمح قمغم ؾمٞمئ٤مِّتؿ وشمٖمٛمره٤م٤مت سمَ ُمٜمٝم٤م أن طمًٜمَ  (1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/423) ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ:شزاد اعمٕم٤مد»يٜمٔمر ( 1)

ز ذم صالشمف: أي ظمٗمٗمٝم٤م وىمٚمٚمٝم٤م. اٟمٔمر ( 2)  (.1/315ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م»دمقَّ

 (.5/69اًمٜمقاوح: ُجع ٟم٤موح وهل اإلسمؾ اًمتل ُيًت٘مك قمٚمٞمٝم٤م، اٟمٔمر اًم٤ًمسمؼ: )( 3)

ًٓ أو 4/111ش: )صحٞمحف»اه اًمٌخ٤مري ذم رو( 4) (، ك إدب، سم٤مب ُمـ مل ير إيمٗم٤مر ُمـ ىم٤مل ذًمؽ ُمت٠مو

 (، ك اًمّمالة، سم٤مب اًم٘مراءة ذم اًمٕمِم٤مء.341، 1/339ش: )صحٞمحف»ضم٤مهاًل، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ ذم 
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ًٓ ض هَ وُمٜمٝم٤م أن سمٕمْمٝمؿ ىمد يرشمٙم٥م سمٕمْ  (2 أو  ،أو ضم٤مهاًل  ذه اًمِمٕم٥م ُمت٠مو

 .وهٙمذا ٤موُمٙمرهً  اْمٓمرً ُمُ 

اًمٕمدل  ـَ وُمِ  ،ٗم٤مق وٟمحقه قمغم اًمِمخصٙمؿ سم٤مًمٜمِّ ٤ٌمق احلُ ٓمِ وهذه ُمقاٟمع متٜمع ُمـ اٟمْ 

ٗم٤مق قمغم أؿمخ٤مص ىمد أص٤مب ومٞمف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أن ٟمذيمر أن إصدار احلٙمؿ سم٤مًمٜمِّ 

 .قمغم ذًمؽ طوأىمرهؿ اعمّمٓمٗمك  ڤ

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 .الق إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمخ٤مًمٗملمإـمْ  ذر قمٜمدَ قب احلَ وضُم  .1

 .ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م٤م خم٤مًمٗم٦م ٚمٞمٝمَ ٙمؿ قمَ راد احلُ ل يُ ل اًمتِ وضمقب اًمت٠ميمد اًمت٤مم ُمـ أن إقماَم  .2

خ٤مًمٗملم أن شمٕمٓمؾ ـ إـمالق إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمُ ُمِ  ذرُ ٓ ي٘مقدٟم٤م احلَ  .3

 إطمٙم٤مم وًمٙمـ

 .ٚمٞمف واٟمتٗم٤مء اعمقاٟمع قمٜمفقمَ  ـ شمقومر اًمنموط اًمالزُم٦م ذم اًمِمخص ًمٚمحٙمؿِ ُمِ  ذٍ ٜمدئِ ٓسمد قمِ 

 ،ٜمف اعمقاٟمعوط واٟمتٗم٧م قمَ ـ شمقومرت ومٞمف اًمنمُّ ٙمؿ ومٞمٛمَ ص احلُ ام ٟمَ وضمقب اًمتزَ  .4

ـ وٓ عمَِ  ،ال ي٘م٤مل ًمٚمٔم٤ممل يم٤مومرومَ  :د ُمٜمف٤مسم٧م سمٚمٗمظ أيمؼم وأؿَم ُيٕمتدى قمغم احلٙمؿ اًمثَّ ومال 

ع أًمٗم٤مظ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ ٘م٤مسمؾ ٓ متٞمَّ سم٤معمُ و ،ٙمذاوهَ  ،اىمؽمف ؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق يم٤مومر

وىمد شمٙمقن  ،٤مٜمٝمَ ُمِ  ىمد ٓ يتْمح اعم٘مّمقدُ  ،ٌػم إمم أًمٗم٤مظ ذقمٞم٦م أظمرى دوهن٤مٙمؿ يمَ طُم 

 .؟ت وُمٕم٤من همػم ذقمٞم٦م أصاًل اَم ومٙمٞمػ سم٤مؾمتٌداهل٤م سمٙمٚمِ  ،٤مًم٦م وضمقهُمقمه٦م أو محَّ 

٤م واًمزٟمَ  ،ٛمر ُمنموسم٤مت روطمٞم٦موم٤مخلَ  :ٖمػم اؾمٛمٝم٤مك سمِ ٤ٌمئر قمٜمدهؿ شمًٛمَّ اًمٙمَ  ٕمُض ومٌَ 

 اًمخ ....واًمرسم٤م ومقائد اؾمتثامري٦م ،الىم٤مت ظم٤مرج إـم٤مر اًمزوضمٞم٦مقمَ 

سمـ طمًـ آل  سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٚمٓمٞمػ ٗمٞمس ذيمره اًمِمٞمخ قمٌدٟمَ  ٜم٤م يمالمٌ وهُ  .5

ٞمٝم٤م إٓ ؿ ومِ تٙمٚمَّ ٓ يَ » :دون أهٚمٞم٦م ىم٤ملػم ٗمِ ٤مض ذم ىمْم٤مي٤م اًمتٙمْ ده قمغم ُمـ ظَم اًمِمٞمخ ذم ر
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 .٤مبٓمَ وأوي احلٙمٛم٦م وومّمؾ اخلِ  وُمـ ُرزق اًمٗمٝمؿ قمـ اهللِ ،اًمٕمٚمامء ُمـ ذوي إًم٤ٌمِب 

٦م ٓ جيقز ٚمٞمَّ يمُ  ٦مٍ ِٕمروم٦م أصقل قم٤مُمَّ وُمَ  ،غم ُمٕمروم٦م ُم٤م ىمدُمٜم٤مهتقىمػ قمَ واًمٙمالم ذم هذا يَ 

 .(1)شٝم٤م وأقمرض قمٜمٝم٤م وقمـ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤مٝمٚمَ ـ ضَم عمَ  -همػمهوذم -ذم هذا اًم٤ٌمب  اًمٙمالم

قمغم أؿمخ٤مص أو  ڤاًمّمح٤مسم٦م  ٙمؿِ وٓسمد قمٜمد طمديثٜم٤م قمام ؾمٌؼ ُمـ طُم 

يؼمؤون ومٞمٝم٤م  ،ت قمٜمٝمؿ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿج قمغم آصم٤مر وردَ أو ُٟمٕمرِّ  ،٤مقٗمَ ل سم٤مًمٜمِّ أقماَم 

احلٙمؿ ٤موز قمغم ُمـ دَمَ  اٝم٤م ردودً وهل حتٛمؾ ذم ـمٞمِّ  ،ُمـ اًمٜمٗم٤مق ٤مأو أؿمخ٤مًص  ٤مأىمقاُمً 

غم ُمـ رُمك ٟمٗمًف قمَ  دُّ ويمذا اًمرَّ  ،ف قمغم ُمـ ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف٘مَ وم٠مـمٚمَ  (اًمٜمٗم٤مق) اًمنمقمل

 :ڤـ اًمّمح٤مسم٦م ٦م طمٜمٔمٚم٦م وُمـ ُمٕمف ُمِ ّمَّ ٗم٤مق وهق ًمٞمس ُمـ أهٚمف يم٘مِ سم٤مًمٜمِّ 
٤مب ويم٤من ُمـ يمتَّ  ،ڤـ طمٜمٔمٚم٦م إؾمٞمدي قمَ  ،قمـ أب قمثامن اًمٜمٝمدي

 :ىم٤مل ؟٤م طمٜمٔمٚم٦ميَ  ٟم٧َم أَ  ٞمَػ يمَ  :٤ملوم٘مَ  ڤٜمل أسمق سمٙمر ٞمَ ًم٘مِ » :ىم٤مل ،طاهلل  رؾمقل

اهلل  ؾمقلرَ  ٜمدَ قن قمِ ٙمُ ٟمَ  :ٚم٧ُم ىمُ  :ىم٤مَل  ؟قل٘مُ ُم٤م شمَ  !٤من اهللِحَ ؾمٌْ  :٤ملىمَ  ،ٚم٦مٜمٔمَ ؼ طَم ٤مومَ ٟمَ  :ىمٚم٧م

 طاهلل  قلؾُم ٜمد رَ ذا ظمرضمٜم٤م ُمـ قمِ ٢مِ ومَ  ،لمقمَ  ٤م رأيك يم٠مٟمَّ ٦م طمتَّ ٜمَّ ٤مر واجلَ رٟم٤م سم٤مًمٜمَّ يذيمِّ  ط

ٜمٚم٘مك ٤م ًمَ إٟمَّ  ومقاهللِ :ىم٤مل أسمق سمٙمر ،اٜمًٞمٜم٤م يمثػمً ٞمٕم٤مت ومَ واًمْمَّ  وإوٓدَ  ٤م إزواَج ًٜمَ ٤مومَ قمَ 

٤مومؼ ٟمَ  :ٚم٧مىمُ  ،طاهلل  ٚمٜم٤م قمغم رؾمقلك دظَم ٚم٘م٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمر طمتَّ ٓمَ وم٤مٟمْ  ،ُمثؾ هذا

قن ٙمُ ٟمَ  ،اهلل ٤م رؾمقليَ  :ىمٚم٧ُم  ،ش؟اكَ ٤م ذَ ُمَ وَ » :ط اهللِ  ٘م٤مل رؾمقلومَ  ،اهلل قلطمٜمٔمٚم٦م ي٤م رؾُم 

٤م ًٜمَ ٜمدك قم٤مومَ وم٢مذا ظمرضمٜم٤م ُمـ قمِ  ،لمقمَ  أي٤م رَ ٤مر واجلٜم٦م طمتك يم٠مٟمَّ رٟم٤م سم٤مًمٜمَّ يمِّ قمٜمدك شمذ

 ِز ٗمْ ي ٟمَ اًمذِ وَ » :طاهلل  وم٘م٤مل رؾمقل ،اٜمًٞمٜم٤م يمثػمً ٞمٕم٤مت ومَ إزواج وإوٓد واًمْمَّ 

 غَم قمَ  ٦مُ ٙمَ ئِ اَل اعمَ  ؿُ ٙمُ تْ حَ ٤مومَ َّم ًمَ  رِ يمْ  اًمذِّ ذِم ي وَ دِ ٜمْ قمِ  قنَ قٟمُ ٙمُ ٤م شمَ  ُمَ غَم قمَ  قنَ وُمُ دُ شمَ  قْ ًمَ  نْ إِ  هِ دِ ٞمَ سمِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71/صـ 85، اجلزء: )شَمٛمقع ُم١مًمٗم٤مت قم٘م٤مئد اًمراومْم٦م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م»يٜمٔمر ( 1)
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 .ش(1)شاترَّ ث ُمَ اَل صمَ  .٦مً ٤مقمَ ؾَم وَ  ٦مً ٤مقمَ ؾَم  ٦مُ ٚمَ ٔمَ ٜمْ ٤م طَم يَ  ـْ ٙمِ ًمَ وَ  ،ؿْ ٙمُ ىمِ رُ  ـمُ ذِم وَ  ؿْ ٙمُ ؿِم رُ ومُ 

ـ ٕمد صٚم٥م أو ىمتؾ اسمْ ٦م سمَ ٙمَّ ُمَ  ٧ُم ىمدُمْ » :ىم٤مل (3)قمـ أسمٞمف $ (2)قمـ أب اعمحٞم٤مه

اًمرايم٥م ذا هِلَ  أُم٤م آنَ  :٤مًم٧مسمٜم٧ُم أب سمٙمر احلج٤مَج وم٘مَ  ومٙمٚمٛم٧ْم أُُمف أؾمامءُ  ،اًمزسمػم سمثالصم٦م أي٤مم

 .٤مقاُمً ىمَ  ٤مقاُمً وًم٘مد يم٤من َص  ،٤مٜم٤موم٘مً ٤م يم٤من ُمُ ُمَ  ٓ واهللِ :ىم٤مًم٧م ،ُؼ اعمٜم٤مومِ  :ىم٤مل ؟أن يٜمزل

اهلل  ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ٜمذُ روم٧م ُمُ ُم٤م ظَم  :ىم٤مًم٧م ،جقز ىمد ظمروم٧ماؾمٙمتل وم٢مٟمؽ قمَ  :ىم٤مل

شمٕمٜمل -اب وم٘مد رأيٜم٤مه ذَّ ٤م اًمٙمَ وم٠مُمَّ  ،(4)) شػمٌ ٌِ ُمُ وَ  اٌب ذَّ يمَ  ٞمَػ ٘مِ صمَ  ـْ ُمِ  ُج رُ خَيْ » :ي٘مقل ط

 .(6)شُمٌػم ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم :وم٘م٤مل احلج٤مج .وأُم٤م اعمٌػم وم٠مٟم٧م ،(5)-اعمخت٤مر

ـ ىم٤مشمٚمف يقم ُمَ  ُيؼميء ومٞمفِ  ڤسمـ أب ـم٤مًم٥م  ـ قمكمقمَ  رويٌّ ُمَ  وهذا أصمرٌ 

ـَ  (7)اجلٛمؾ  ،ؾٛمَ ؾُمئؾ قمكم قمـ أهؾ اجلَ » :ىم٤مل $قمـ أب اًمٌخؽمي  ،٤مقٗمَ اًمٜمِّ  ُم

 إنَّ  :ىم٤مل ؟ٜم٤موم٘مقن هؿأُمُ  :ىمٞمؾ ،واك ومرُّ ـ اًمنمِّ ُمِ  :ىم٤مل ؟قن هؿيمُ أُمنْمِ  :ىمٞمؾ :ىم٤مل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2751قسم٦م، سم٤مب ومْمؾ دوام اًمذيمر واًمٗمٙمر ذم أُمقر أظمرة: ح )رواه ُمًٚمؿ، ك اًمت( 1)

 (.598)ص: ش: اًمت٘مري٥م»سمـ يٕمكم اًمتٞمٛمل اًمٙمقذم، صم٘م٦م ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م.  ُيٞمك هق أسمق اعمحٞم٤م( 2)

 (.5/556، ًمف: )شاًمث٘م٤مت»سمـ طمرُمٚم٦م اًمتٞمٛمل، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن. اٟمٔمر  هق يٕمكم( 3)

 (.1/161ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م» ىمتؾ اًمٜم٤مس. يٜمٔمر ُمٌػم: ُُمٝمٚمؽ ينف ذم( 4)

اًمٙمذاب، يم٤من ُمـ يمؼماء صم٘مٞمػ، ادقمك أن اًمقطمل ي٠مشمٞمف وأٟمف يٕمٚمؿ اًمث٘مٗمل  سمـ أب قمٌٞمد هق اعمخت٤مر( 5)

وٓ ط اًمٖمٞم٥م ووع اًمًٞمػ ذم هذه إُم٦م وم٘متؾ ُمٜمٝمؿ ومئ٤مًُم٤م يمثػمة، أؾمٚمؿ واًمده ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌَّّل 

 (.544ـ  3/538ش: )اًمًػمة»ٕمٚمؿ ًمف صح٦ٌم، اٟمٔمر يُ 

ك اًمٗمتـ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صم٘مٞمػ يمذاب  499/(، 4) واًمؽمُمذي: 92،(، 2/87رواه أمحد: )( 6)

(، ك اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م ذم صم٘مٞمػ وسمٜمل طمٜمٞمٗم٦م، وىم٤مل: طمًـ همري٥م، وىمد 5/729)و وُمٌػم،

طمًـ إؾمٜم٤مده إرٟم٤مؤوط ذم (، وىمد 126، 11/125) طمٙمؿ سمّمح٦م إؾمٜم٤مده إًم٤ٌمين وأسمق يٕمغم:

 (.7567ش: )ضم٤مُمع إصقل»

سمـ أب ـم٤مًم٥م وُمـ ُمٕمف وقم٤مئِم٦م  هـ ذم اًمٕمراق سملم قمكم36يقم اجلٛمؾ: هل وىمٕم٦م طمدصم٧م ذم قم٤مم ( 7)

، ڤوـمٚمح٦م واًمزسمػم وهمػمهؿ ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمع، وهل ومتٜم٦م طمدصم٧م اسمتداء ُمـ ىمتؾ قمثامن 

 (.245ـ  7/231) ، ٓسمـ يمثػم:ش٦ماًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي»وظمرج يمؾ ُمٜمٝمؿ يٌتٖمل احلؼ. اٟمٔمر 
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 .(1)شٚمٞمٜم٤مٖمقا قمَ ٜم٤م سمَ إظمقاٟمُ  :ىم٤مل ؟ومام هؿ :ىمٞمؾ ،ٜم٤موم٘ملم ٓ يذيمرون اهلل إٓ ىمٚمٞماًل اعمُ 

ًْ  ڤسمـ ي٤مه  وهذا قمامر ذم  ڤ ٤مٚمقا قمٚمٞمًّ ٤مشمَ ـ ذم أهؾ اًمِم٤مم ىمَ ٕمَ ـ يٓمْ ع ُمَ ٛمَ ي

 .(3)شومً٘مقا أو فمٚمٛمقا :وًمٙمـ ىمقًمقا ،٤مماًمِمَّ  ر أهُؾ يمٗم :قًمقا٘مُ ٓ شمَ » :ي٘مقل (2)صٗملم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمٖمقا إظمقاٟمٜم٤م» قمٚمٞمف ظمرضمقا اًمذيـ اخلقارج قمـ ىم٤مل ڤ قمٚمٞم٤م أن اًم٤ٌمطمثلم ُمـ يمثػم قمٜمد اؿمتٝمر( 1)

 أب قمـ واًمٌٞمٝم٘مل ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ روى وم٘مد اجلٛمؾ، أهؾ ذم ڤ قمكم ىم٤مًمف إٟمام اًم٘مقل وهذا ،شقمٚمٞمٜم٤م

 ىمٞمؾ: ومروا. اًمنمك ُمـ ل:ىم٤م هؿ؟. أُمنميمقن اجلٛمؾ أهؾ قمـ قمكم ؾمئؾ ىم٤مل: أٟمف اًمٌخؽمي

 سمٖمقا إظمقاٟمٜم٤م» ىم٤مل: هؿ؟. ومام ىمٞمؾ: ىمٚمٞمال. إٓ اهلل يذيمرون ٓ اعمٜم٤موم٘ملم إن ىم٤مل: هؿ؟. أُمٜم٤موم٘مقن

 ورواه ُمرؾمٚم٦م[. قمكم قمـ وروايتف 83 ؾمٜم٦م ُم٤مت صم٘م٦م يمقذم ومػموز سمـ ؾمٕمٞمد اًمٌخؽمي وأسمق ش.قمٚمٞمٜم٤م

 وم٘م٤مل: اجلٛمؾ أهؾ قمـ ڤ قمكم ؾمئؾ ىم٤مل: أٟمف ظمػم قمٌد قمـ ؾمٚمع سمـ اعمٚمؽ قمٌد قمـ اًمٌٞمٝم٘مل

 ومٞمف صدوق يمقذم ؾمٚمع سمـ اعمٚمؽ قمٌد ُمٜمٝمؿ. ىمٌٚمٜم٤م وىمد وم٤مؤوا، وىمد وم٘م٤مشمٚمٜم٤مهؿ، قمٚمٞمٜم٤م، سمٖمقا إظمقاٟمٜم٤م

 ُمـ ًمف وسمام اًمٓمري٘ملم سمٛمجٛمقع طمًـ قمكم قمـ اإلؾمٜم٤مد وهذا صم٘م٦م[. يمقذم يزيد سمـ ظمػم قمٌد ًملم.

 ش.إظمقاٟمٜم٤م» ومٞمٝمؿ: ؾي٘م ومل ،شقمٚمٞمٜم٤م سمٖمقا ىمقم» هق: اخلقارج ذم ڤ قمكم ىم٤مًمف واًمذي اًم٘مرائـ.

 يمٜم٧م ىم٤مل: أٟمف ؿمٝم٤مب سمـ ـم٤مرق قمـ اًمّمالة ىمدر شمٕمٔمٞمؿ ذم ٟمٍم سمـ وحمٛمد ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ روى وم٘مد

 ىم٤مل: هؿ؟. ومٛمٜم٤موم٘مقن ىمٞمؾ: ومروا. اًمنمك ُمـ ىم٤مل: هؿ؟. أُمنميمقن اًمٜمٝمر أهؾ قمـ ومًئؾ قمكم قمٜمد

 أهؾ هؿ اًمٜمٝمر أهؾ ٚمٞمٜم٤م.قم سمٖمقا ىمقم ىم٤مل: هؿ؟. ومام ًمف: ىمٞمؾ ىمٚمٞمال. إٓ اهلل يذيمرون ٓ اعمٜم٤موم٘ملم إن

 صحٞمح. اًمرواي٦م وؾمٜمد وىمتٚمٝمؿ. ڤ قمكم ىم٤مشمٚمٝمؿ اًمذيـ اخلقارج وهؿ احلروري٦م وهؿ اًمٜمٝمروان

 سمـ طمٙمٞمؿ قمـ ظم٤مًمد أب سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ ويمٞمع قمـ شاًمّمالة ىمدر شمٕمٔمٞمؿ» ذم ٟمٍم سمـ حمٛمد ورواه

 وم٘م٤مشمٚمٜم٤مهؿ. وىم٤مشمٚمقٟم٤م ومح٤مرسمٜم٤مهؿ طم٤مرسمقٟم٤م ىمقم اًمٜمٝمروان: أهؾ ذم ىم٤مل أٟمف وومٞمف سمٜمحقه، قمكم قمـ ضم٤مسمر

 سمـ قم٤مُمر قمـ يمدام سمـ ُمًٕمر قمـ ـمري٘ملم ُمـ ٟمٍم سمـ وحمٛمد اًمٌٞمٝم٘مل ورواه ضمٞمد. إؾمٜم٤مد وهذا

 سمٖمقا ىمقم اًمٜمٝمروان: أهؾ ذم ىم٤مل أٟمف وومٞمف سمٜمحقه، قمكم قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿم٘مٞمؼ وائؾ أب قمـ ؿم٘مٞمؼ

ـٍُمٟم٤م وم٘م٤مشمٚمٜم٤مهؿ قمٚمٞمٜم٤م  ورواه ىمٌٚمف. سمام يت٘مقى اًمٓمريؼ وهذا ًملم، يمقذم ؿم٘مٞمؼ سمـ قم٤مُمر قمٚمٞمٝمؿ. ومٜم

 احلروري٦م: ذم ىم٤مل أٟمف قمكم قمـ احلًـ قمـ احلًـ ؾمٛمع قمٛمـ ُمٕمٛمر قمـ ،شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد

 ىمٌٚمف. سمام ويت٘مقى وٕمٞمػ، اًمٓمريؼ وهذا وصٛمقا. ومٞمٝم٤م ومٕمٛمقا ومتٜم٦م أص٤مسمتٝمؿ ىمقم

سمـ أب  سمـ أب ـم٤مًم٥م وُمـ ُمٕمف وُمٕم٤موي٦م هـ ىمرب اًمٗمرات سملم قمكم37صٗملم: وىمٕم٦م طمدصم٧م ؾمٜم٦م ( 2)

. اٟمٔمر ڤن وُمـ ُمٕمف ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمع، وهل ومتٜم٦م طمدصم٧م اسمتداء ُمـ ىمتؾ قمثامن ؾمٗمٞم٤م

 (، وُم٤م سمٕمده٤م.7/258ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»أطمداصمٝم٤م ذم 

(، ك ىمت٤مل أهؾ اًمٌٖمل سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م ُمٜمٝمام 8/147ش: )ؾمٜمٜمف»رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ( 3)

 وؾمٜمده طمًـ.
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 ٜمٝم٩مّمقم ىمد ظم٤مًمٗمقا اعمَ ٦م ظُم ئَ ذم شمؼمِ  ٤ماًمٕمدل أيًْم  طاهلل  وىمد اًمتزم صح٤مسم٦م رؾمقل

 ًُّ  .٦م واجلامقم٦م ُمـ اًمنمك واًمٜمٗم٤مقٜمَّ آقمت٘م٤مدي ٕهؾ اًم

ق ظُم أَ  ـُ ُمِ ١مْ اعمُ وَ  ،ـِ ُمِ ١مْ اعمُ ُة آَ رْ ُمِ  ـُ ١مُمِ اعمُ » :طاهلل  ٤مل رؾمقلىمَ  ڤقمـ أب هريرة 

 .(1)شفِ ائِ رَ وَ  ـْ ُمِ  فُ قـمُ َُيُ وَ  ،فُ تَ ٕمَ ٞمْ َو  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ػُّ ٙمُ يَ  ،ـَ ُمِ ١مْ اعمُ 

- ٤مِف ٍٜمَ ُمُ  ـْ ُمِ  ٤مٜمً ١مُمِ ك ُمُ مَحَ  ـْ ُمَ » :طاهلل  ىم٤مل رؾمقل ڤ سمـ أٟمس وقمـ ُمٕم٤مذ

 .احلدي٨م (2)شؿَ ٜمَّ ٝمَ ضَم  ٤مرِ ٟمَ  ـْ ُمِ  ٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ  مَ قْ يَ  فُ ٛمَ ل حَلْ ٛمِ َُيْ  ٤مٙمً ٚمَ ُمَ  اهللُ  ٨َم ٕمَ سمَ  :-ُأراه ىم٤مل

 ـْ قمَ  بَّ ذَ  ـْ ُمَ » :ط هللا قلؾُم ٤مل رَ ىمَ  :ىم٤مًم٧م ڤسمٜم٧م يزيد  وقمـ أؾمامء

ٌَ ٤مًمٖمَ سمِ  ٞمفِ ظِم أَ  ضِ رْ قمِ   ڤوقمـ أٟمس  ،(3)ش٤مرِ اًمٜمَّ  ـَ ُمِ  فُ ٘مَ تِ ٕمْ يَ  نْ أَ   اهللِغَم قمَ  ٤مطم٘مًّ  ٤منَ يمَ  ،٦مِ ٞم

 ،(4)شةِ رَ ظِم أَ ٤م وَ ٞمَ ٟمْ  اًمدُّ ذِم  اهلُل هُ ٍَمَ ٟمَ  ٥ِم ٞمْ ٤مًمٖمَ سمِ  ٤مهُ ظَم أَ  ٍَمَ ٟمَ  ـْ ُمَ » :طاهلل  رؾمقل :ىم٤مل

 دَّ رَ  ،ٞمفِ ظِم أَ  ضِ رْ قمِ  ـْ قمَ  دَّ رَ  ـْ ُمَ » :طاهلل  رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل ڤوقمـ أب اًمدرداء 

 .(5)ش٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ  مَ قْ يَ  ٤مرُ اًمٜمَّ  فِ ٝمِ ضْم وَ  ـْ قمَ  اهلُل

 ـْ ٤م ُمِ ُمَ » :طاهلل  ىم٤مل رؾمقل :ىم٤مٓ ڤوأب ـمٚمح٦م  ،اهلل سمـ قمٌد وقمـ ضم٤مسمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إدب »إدب، سم٤مب ذم اًمٜمّمٞمح٦م واحلٞم٤مـم٦م، واًمٌخ٤مري ذم (، ك 2/314) رواه أسمق داود:( 1)

(، وأىمره اعمٜم٤موي، 2/161ش: )َّتري٩م اإلطمٞم٤مء»(، وطمًٜمف احل٤مومظ اًمٕمراىمل ذم 239رىمؿ )ش: اعمٗمرد

 (.926رىمؿ )ش: اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»واٟمٔمر 

، ( ك/إدب4186رىمؿ )ش: صحٞمح أب داود»(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 4883رواه أسمق داود رىمؿ: )( 2)

 سم٤مب ُمـ رد قمـ ُمًٚمؿ همٞم٦ٌم.

(: رواه أمحد واًمٓمؼماين 8/95ش: )اعمجٛمع»(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 6/461رواه اإلُم٤مم أمحد: )( 3)

 (.6241(، رىمؿ: )5/291ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»وإؾمٜم٤مد أمحد طمًـ. اهـ. وصححف إًم٤ٌمين ذم 

، شاًمِمٕم٥م»واًمٌٞمٝم٘مل ذم (، إمم اًمديٜمقي ذم اعمج٤مًم٦ًم، 1217رىمؿ )ش: اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»قمزاه ذم ( 4)

 ، ك اًمؼم واًمّمٚم٦م سم٤مب: اًمذب قمـ قمرض اعمًٚمؿ.شاعمخت٤مرة»واًمْمٞم٤مء ذم 

صحٞمح »(، وطمًٜمف، وصححف إًم٤ٌمين ذم 4/327) (، واًمؽمُمذي:6/451أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد: )( 5)

 (.6262(، رىمؿ: )5/295ش: )اجل٤مُمع
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 َّٓ إِ  ،فِ ِو رْ قمِ  ـْ ُمِ  ٞمفِ ومِ  ُص ٘مَ تَ ٜمْ يُ وَ  ،فُ تُ ُمَ رْ طُم  ٞمفِ ومِ  ُؽ ٝمَ تَ شُمٜمْ  عٍ ِو قْ  ُمَ ذِم  اًم ٚمِ ًْ ُمُ  اءً رَ اُمْ  ُل ذُ خَيْ  ئٍ رِ اُمْ 

 ٞمفِ ومِ  ُص ٘مَ تَ ُيٜمْ  عٍ ِو قْ  ُمَ ذِم  اًم ٚمِ ًْ ُمُ  ٍُمُ ٜمْ يَ  ئٍ رِ اُمْ  ـْ ُمِ ٤م ِ ُمَ وَ  ،فُ شمَ ٍْمَ ٟمُ  ٥مُّ ُُيِ  ـٍ ـمِ قْ  ُمَ ذِم  اهلُل فُ ًمَ ذَ ظَم 

 .(1)شفُ شمَ ٍْمَ ٟمُ  ٥مُّ ُُيِ  ـٍ قـمِ  ُمَ ذِم  اهللُ  هُ ٍَمَ  ٟمَ َّٓ إِ  ،فِ تِ ُمَ رْ طُم  ـْ ُمِ  ٞمفِ ومِ  ُؽ ٝمَ تَ ُيٜمْ وَ  فِ ِو رْ قمِ  ـْ ُمِ 

 عَ وم٘مد ؾمٛمِ  :ذم طمؼ إظمقاهنؿ ڤو طاهلل  وهذا ُم٤م اًمتزُمف صح٤مسم٦م رؾمقل

 :وم٘م٤مل ًمف ،ڤُمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م  ٤مُل يٜمَ  رضماًل  ڤسمـ ي٤مه  رقمامَّ 
 :وذم رواي٦م ،ش٦مٜمَّ ذم اجلَ  طاهلل  وضم٦م رؾمقل٤م زَ د أهنَّ ٝمَ وم٠مؿْم  ،٤مٌقطًم ٜمْ ُمَ  ٤م٘مٌقطًم ُمَ  ٧ْم اؾمٙمُ »

 .(2)ش!؟طاهلل  قلؾُم ٦م رَ أشم١مذي حمٌقسمَ  ،٤مٌقطًم ٘مْ ُمَ  ْب اهمرُ »

ّل  ىم٤مَل » :٤ملف ىمَ قسمتِ قيؾ ذم ىمّم٦م شمَ ف اًمٓمَّ يثِ ذم طمدِ  ڤسمـ ُم٤مًمؽ  وقمـ يمٕم٥م  اًمٜمٌَّ

ل ٜمِ سمَ  وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ ،ش؟ِؽ ٤مًمِ ُمَ  ـُ سمْ  ٥ُم ٕمْ يمَ  َؾ ٕمَ ٤م ومَ ُمَ » :٤مًمس ذم اًم٘مقم سمتٌقكضَم  وهقَ  ط

٤مل ٘مَ ومَ  ،-أي ضم٤مٟمٌٞمف- (3)ٔمر ذم قمٓمٗمٞمفًف سُمرداه واًمٜمَّ ٌَ طَم  ،اهللِ ٤م رؾمقليَ  :ٚمٛم٦مؾَم 

 ،اػمً ٞمف إٓ ظَم ٤م قمٚمَ ٛمٜمَ ٚمِ ٤م قمَ ُمَ  اهللِ ي٤م رؾمقل اهللِ وَ  ،ٚم٧م٤م ىمُ ُمَ  سمئَس  :ڤسمـ ضمٌؾ  ُمٕم٤مذ

ٞم٦ٌم أو ومٕمؾ همِ  ٕم٤مذ قمغم ُمـ٤مر ُمُ إلٟمٙمَ  اؾمٙم٧م ُم٘مرًّ  :أي ،(4)شطاهلل  قلؾُم رَ  ومًٙم٧َم 

ٌَّ شمَ   .عمثٚمف سم٤مًمرد قمغم اعمٖمت٤مب ٤منميٕمً وشمَ  ،س ِب٤مٚم

 قمٜمدَ  ڤه٥م رضمؾ ي٘مع ذم ظم٤مًمد ذَ ومَ  ،يمالمٌ  ڤٕمد وظم٤مًمد ؾَم  ويم٤من سملمَ 

 .(5)شٜم٤ميٜمَ ٜم٤م مل يٌٚمغ دِ ٞمٜمَ ُم٤م سمَ  َ نَّ إِ  !ُمف» :وم٘م٤مل ڤٕمد ؾَم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وطمًٜمف ٦4/31م، وأمحد: )(، ك إدب، سم٤مب ُمـ ردَّ قمـ ُمًٚمؿ همٞم4/271ٌ) رواه أسمق داود:( 1)

 (.5/161ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»إًم٤ٌمين ذم 

 (.8/65(، واسمـ ؾمٕمد: )3/116ش: )اًمٙمٜمز»أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر يمام ذم ( 2)

 وهذه إؿم٤مرة إمم إقمج٤مسمف سمٜمٗمًف.( 3)

(، 4/2122(، ك اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ُمـ اٟمتٔمر طمتك شمدومـ، وُمًٚمؿ: )5/131) رواه اًمٌخ٤مري:( 4)

 سمـ ُم٤مًمؽ وص٤مطمٌٞمف. ٦م/سم٤مب طمدي٨م شمقسم٦م يمٕم٥م(، ك اًمتقسم3/457وأمحد: )

 (.1/94ش: )احلٚمٞم٦م»(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 246رىمؿ )ش: اًمّمٛم٧م»رواه اسمـ أب اًمدٟمٞم٤م ذم ( 5)
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سمًٞمئ٦م  رضماًل  -أي اسمـ ؾمػميـ-د قا إذا َذيمروا قمٜمد حمٛمَّ يم٤مٟمُ » :قمـ اسمـ قمقن ىم٤مل

 .(1)شه هق سم٠مطمًـ ُم٤م يٕمٚمؿيمرَ ذَ 

 ،ن يرده٤مأَ  ؿٍ ًٚمِ ٦م ُمُ ـ ؾمٛمع همٞمٌَ ل عمَِ ٜمٌٖمِ ف يَ ؿ أٟمَّ اقمٚمَ » :$ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

٤ًمن ٓمع سم٤مًمٞمد وٓ سم٤مًمٚمِّ ًتَ وم٢من مل يَ  ،ره سمٞمدهضَم ر سم٤مًمٙمالم زَ ضمِ  يٜمزَ وم٢من ملَ  ،ر ىم٤مئٚمٝم٤مويزضُم 

و ُمـ أهؾ أ ٚمٞمف طمؼٌّ ـ ًمف قمَ ف أو همػمه ِمَّ ع همٞم٦ٌم ؿمٞمخِ ٛمِ وم٢من ؾَم  ،وم٤مرق ذًمؽ اعمجٚمس

 .(2)شآقمتٜم٤مء سمام ذيمرٟم٤مه أيمثر اًمٗمْمؾ واًمّمالح يم٤منَ 

 .َآسبِٗ َٔ خالهلاحشَاِْٗ َٔ ايفشص اييت حيككٕٛ  :ايكاعذ٠ ايجالثٕٛ

ٓسمد ُمـ احلٞمٚمقًم٦م دون اًمٗمرص اًمتل يًتثٛمره٤م اعمٜم٤موم٘مقن ًمتح٘مٞمؼ ؿمٝمقاِّتؿ وُم٤ميِمٌٕمقن 

 ،ل يٙمقن همٜمٛمٝم٤م أيمؼم ُمـ همرُمٝم٤موقمدم شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ سمام يرهمٌقٟمف ُمـ اعمٝم٤مم اًمًٝمٚم٦م اًمت ،سمف ٟمزواِّتؿ

ٕمٙمؿ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ } :ذروٟم٤م ٟمت

وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی 

 .[15 :اًمٗمتحؾمقرة ] {جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب
 ٱ} :ؿويٜمٌٖمل ووٕمٝمؿ ذم اُمتح٤مٟم٤مت يم٤مؿمٗم٦م شمٙمِمػ صدىمٝمؿ ُمـ يمذِب

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ؾمقرة ] {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ

ّل ُمـ أضمؾ ذًمؽ أُمر  ،[16 :اًمٗمتح  ِبدم ُمًجد اًميار وُأُمر سم٠مٓ يًٛمح هلؿ ط اًمٜمٌَّ

ه اهلل ؿمٞمئ٤م ُمـ أُمقر سم٤مخلروج ُمٕمف ٟم٤مهٞمؽ قمـ أن ُمـ أوضم٥م اًمقاضم٤ٌم ّٓ ت قمغم ُمـ و

اعمًٚمٛملم أٓ يٛمّٙمـ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم ؿمئ ُمـ إدارات وىمٓم٤مقم٤مت وُمرايمز وُجٕمٞم٤مت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/621ش: )اًمًػم»( 1)

 (.294ص )ش: إذيم٤مر اًمٜمقوي٦م»( 2)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 ،اعمًٚمٛملم وٟمحق ذًمؽ ِم٤م يٗمّقت قمٚمٞمٝمؿ ومرص٤م يمثػمة يرهمٌقهن٤م ويًٕمقن ذم اهمتٜم٤مُمٝم٤م

 .وأُم٤مٟمتف طوم٘مد ظم٤من اهلل ورؾمقًمف  ،وم٢من قملّم ُمٜمٝمؿ أطمدا وهق يٕمٚمؿ

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

اعمٜم٤موم٘مقن ٓ يٕمٞمِمقن إٓ ًمتٚمٌٞم٦م ؿمٝمقاِّتؿ ومٞمٛمْمقن ذم اهمتٜم٤مُمٝم٤م ويًٕمقن ذم  -1

 .وواضم٥م اعم١مُمٜملم احلٞمٚمقًم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُم٤م يِمتٝمقن ،إؿم٤مقم٦م اعمٜمٙمر ِب٤م وشمروجيٝم٤م

ٕهنؿ إن يم٤مٟمقا ذم ؿمئ ُمـ ذًمؽ  ،ٓ ُيٛمّٙمٜمقن ُمـ ؾم٤مئر وٓي٤مت اعمًٚمٛملم -2

 .واًمت٤مريخ ظمػم ؿم٤مهد ،ومًدوا وأومًدوا

 .قُع ٚحتطِٝ سَٛص ايٓفام ٚصعاَات٘ :٠ ٚايجالثٕٛاعذ٠ ايٛاحذايَك

ك اًمقؾم٤مئؾ وقمغم تَّ ٤مًمٗمْمح واًمتٕمري٦م سمَِم سمِ  ٤مشمفِ قم٤مُمَ اف رُمقز اًمٜمٗم٤مق وزَ تٝمدَ إن اؾْم 

ـَ دَ يم٤موم٦م إصٕمِ  ة قَّ ٤م وأن هذه اًم٘مٞم٤مدات هل اًم٘مُ ّمقًص ا ظٌم : إُمقر اعمٝمٛم٦م ضمدًّ  ة عم

امقم٦م واجلٛمٝمقر صم٘م٦م يم٤من هلذه اجلَ ويمٚمام  ،امقمتٝمؿ وُجٝمقرهؿجلِ  ريمّل احلَ  فُ ريمزي٦م واعمقضمِّ اعمَ 

٥م اظمؽماىمٝم٤م ُم٤م مل شمٔمٝمر هذه ٕمُ َص  ،٤م وارشم٤ٌمط وصمٞمؼ ِب٤مِِّت ُمقزه٤م وشم٘مديس ًم٘مٞم٤مدَ سمرُ 

 .اًمرُمقز قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م

٤م ٝمَ ٚمقِبؿ ي١مدي إمم حتٓمٞمٛمِ ٤مي٤م ىمُ ويمِمػ ُم١ماُمرات هذه اًمرُمقز وُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ظمٌَ 

ُمقز إلقمالُمٞم٦م ذم اًم٘مرآن قمغم رُ ا ٦مُ ا شمؽميمز احلٛمٚمَ وًمذَ  :٠مصمػمه٤مشمَ  زلِ وقمَ  ،وشمدُمػم اًمث٘م٦م ِب٤م

ؿ واإلضمٝم٤مز قمغم دورهؿ ٤مِِّت هلدم ؿمخّمٞمَّ  ،يغ واًمٗم٤ًمداًمزَّ  اجلريٛم٦م واًمٕمدوان وأرسم٤مِب 

٤مقمٝمؿ ،٤مدياًم٘مٞمَ  ہ ہ ہ ھ ھ } :وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ،وحتٓمٞمؿ اًمث٘م٦م ومٞمٝمؿ سملم أشم

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

﮺  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ } :٤مٟمفحَ ٤مل ؾمٌْ وىمَ  ،[12 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {﮹

پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ 
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 .[11 :اًمٜمقرؾمقرة ] {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

سمـ  سمـ أب اهلل ومؽ هق قمٌداإلِ راد سم٤مًمذي شمقمم يمؼمَ اعمُ  ع اعمٗمنون قمغم أنَّ أُْجَ 

ًِّ ٚمٞمف اًم٘م٤مقمدة ُمِ قمَ  ٧ْم ّمَّ غم اعمٕمٜمك اًمذي ٟمَ قمَ  وذم هذا شم٠ميمٞمدٌ  ،ؾمٚمقل ٝم٤مم ـ أن شمقضمٞمف اًم

ٝم٤مدهؿ واإلهمالظ قمٚمٞمٝمؿ ضمِ  ٤مئؾِ ًمزقم٤مُم٤مت اًمٜمٗم٤مق وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿ ُمـ أهؿ وؾَم 

 .وزقمزقم٦م صم٘م٦م أشم٤ٌمقمٝمؿ ِبؿ

ومٞم٤م  ،فٚمِ  قمداء اًمديـ وأهْ ذِم  ٧ْم ٗمر زقم٤مُم٤مت ُمَْم أل رؤوس اًمٜمٗم٤مق واًمٙمُ ؿ اعمَ إهنَّ 

 :وىمٞمؾ ،قا سمذًمؽ ٕهنؿ ُِمالٌء سمام ُُيت٤مج إًمٞمفؾُمٛمُّ  ،ؤؾم٤مءاًمرُّ  :اعمأل هؿ ؟رى ُمـ هؿشمُ 
ُمقهؿ اًمذيـ ُيرضمع إمَم وُمُ  اف اًم٘مقم ووضمقهٝمؿ ورؤؾم٤مؤهؿْ أْذَ  قهلؿ ويّمدر  ىمَ ٘مدَّ

ٌَٚمِٝمؿ  .(1)اًم٘مرار ُمـ ىِم

٤مس ٤مئؾ ًمٍمف اًمٜمَّ ووؾَم  ٤مًمٞم٥َم ٛمٚمٙمقن ُمـ أؾَم ٤م يَ تخدم أوًمئؽ اعمأل يمؾ ُمَ وىمد اؾْم 

 .هؿ قمـ ؾمٌٞمٚمفوصدِّ  ،ة اهللقمـ قم٤ٌمد

ّم٤مًمح وأصح٤مب اعمَ  ،٤مم اًمٔم٤معملم وأقمقاهُنؿٓم٤مٟم٦م احلٙمَّ سمِ  ؿْ اعمأل هُ  إنَّ  :وىمٞمؾ

 .(2)وزقمامء اعمٜم٤مـمؼ واًم٘م٤ٌمئؾ ،اعمؽمومقن وإهمٜمٞم٤مء

 ٤مهُ ٝمَ ٜمْ شمَ وَ  وِف رُ ٕمْ ٤معمَ سمِ  هُ رُ ُمُ ٠مْ شمَ  ٦مٌ ٤مٟمَ ٓمَ سمِ  :٤منِ تَ ٤مٟمَ ٓمَ سمِ  فُ ًمَ  وَ َّٓ إِ  الٍ وَ  ـْ ٤م ُمِ ُمَ » :۴ ىم٤مل

ًٓ ٌَ ظَم  قهُ ًمُ ٠مْ  شمَ َٓ  ٦مً ٤مٟمَ ٓمَ سمِ وَ  ،رِ ٙمَ ٜمْ اعمُ  ـِ قمَ   ٥ُم ٚمِ ٖمْ ل شمَ اًمتِ  ـَ ُمِ  قَ هُ وَ  ،َل ُوىمِ  دْ ٘مَ ٤م ومَ هَ َذَّ  َل ُوىمِ  ـْ ٛمَ ومَ  ،٤م

 .(3)شاَم ٝمُ ٜمْ ُمِ  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ 

ـِ   ٙمقن يَ  أنْ  ٤مسمت٦م ذم ظمٚم٘مفِ اًمثَّ  اهللِ وُمـ ؾمٜم
ِ
ى ٚمٞمٕم٦م َُمـ يتّمدَّ ذم ـمَ  ٤مُجٞمٕمً  َه١ُمٓء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/158ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب»اسمـ ُمٜمٔمقر ذم ( 1)

ش: اًمٌٞم٤من»سمـ ٟم٤مس اجلديد ذم َمٚم٦م  : ومٝمد، ُم٘م٤مل سم٘مٚمؿشدور اعمأل ذم اًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل»( 2)

(98/46.) 

 (.2271ش: )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»و (،2686ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»( 3)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 
ِ
ٗمقؾمٝمؿ اُمتألت ٟمُ  ٕنَّ  ؛دقم٤مة اإلصالحف واهلل وؾمالُمُ  قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت  اهللِ ٕٟمٌٞم٤مء

وهؿ اًمذيـ  ..يـ اهللـ يدقمق إمم دِ ُمَ  ؾِّ وىمٚمقِبؿ ىمد ُأذسم٧م يُمره يمُ  ،٤مل واجل٤مهاعمَ  سمح٥مِّ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ } :ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ

 .(1)[34 :ؾم٠ٌمؾمقرة ] {گ

 ٦م خّمٞمَّ ُم٤م ٟمتٌلم ُمٕم٤ممل ؿَم دَ ٜم٤م قمٜمْ إٟمَّ 
ِ
رآن اًمٙمريؿ ُمـ اًمذيـ أيمثر اًم٘مُ  (اعمأل) َه١ُمٓء

يّمدون وَ  ؼِّ احلَ  ٦مَ ٤مرسمقن ِب٤م يمٚمٛمَ ؿ اعمتٜمققم٦م اًمتل ُُي ٝمُ  ُمقاىمٗمٝمؿ وأؾم٤مًمٞمٌَ وسملمَّ  ،يمرهؿذِ 

أل اعمَ  ٤مٟم٧م ُمقاىمُػ ٤مض ًمٜمرى هؾ يمَ إمم احلَ  ٗم٧ُم ؿ ٟمٚمتَ صمُ  ،غم ُمدار اًمت٤مريخقمـ ديـ اهلل قمَ 

 ،؟٦م إهلٞم٦م وُمٜمٝم٩م صم٤مسم٧م ذم اًمدقمقاتٜمَّ ؾُم  إُمرَ  نَّ أم أ ،٤مـم٤مرئً  اأو أُمرً  ةً ٚمت٦م قم٤مسمرَ ومَ  شمٚمَؽ 

 أنَّ  :ؿ وأن يٕمرومقا٤مهلِ قمقة أٓ يٖمٞم٥م ذًمؽ قمـ سمَ ٤مُمٚملم ذم طم٘مؾ اًمدَّ ٖمل ًمٚمٕمَ ٜمٌَ وقمٜمدئذ يَ 

 ،٘مٗمقن اعمقاىمػ ذاِّت٤ميَ  ..وذم يمؾ ُمٙم٤من وأُم٤مم يمؾ دقمقةٍ  أل هؿ اعمأل ذم يمؾ زُم٤منٍ اعمَ 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ} :ٕم٤ممم٤مل شمَ ىمَ 

 .[7-6 :صؾمقرة ] {ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

يًتٝمدومقن هؿ اًمٕمٚمامء  يماَم  ،ٝمؿ أُم٤مم اعمأليتُ رِ ؤوس اًمٜمٗم٤مق وشمٕمْ تٝمداف رُ اؾْم  ٥ُم جَي  (1

 .اًم٤ٌمـمٚم٦م وإيم٤مذي٥م اعمٛمجقضم٦م ؿِ ٝمَ ًمتُّ واعمّمٚمحلم سم٤م

٤مِّتؿ قارهؿ وؾمقء ـمقيَّ ك شمًتثٛمر ذم سمٞم٤من قمَ ٤مئحٝمؿ طمتَّ وومَْم  رصد ُمٙم٤مئدهؿ (2

 .ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش: اًمٌٞم٤من»، ُم٘م٤مل ًمٚمِمٞمخ/قمثامن ُجٕم٦م وٛمػمي٦م ذم َمٚم٦م شُمقاىمػ اعمأل ُمـ اًمدقمقة إمم اهلل»( 1)

(3/44.) 
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 ...عذّ قتٌ املٓافكني إال :ايكاعذ٠ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ

ـ سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم ت ُمِ رَ قاىمػ سمدَ ذم ُمَ  ڤن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ت٠مذَ ىمد اؾْم 

ّل   ُث دَّ حَ تَ  يَ َٓ  ،فُ قمْ دَ » :ا مل يتٖمػميم٤من ُمقىمٗمف واطمدً  طّمٓمٗمك ًمٙمـ اعمُ  ،ٝمؿٚمِ ٘متْ سمِ  طاًمٜمٌَّ

 :ومٛمـ هذه اعمقاىمػ .(1)شفُ ٤مسمَ حَ ْص أَ  ُؾ تُ ٘مْ يَ  ادً ٛمَّ حُمَ  نَّ أَ  ٤مُس اًمٜمَّ 
رضمٌؾ ُمـ  (2)ومٙمًع ،٤م ذم همزاةٍ ٜمَّ يمُ » :٤ملىمَ  ڤاهلل  ٌدسمـ قمَ  ُم٤م رواه ضم٤مسمر -1

٤م يَ  :ريُّ ألٟمّم٤مر! وىم٤مل اعمٝم٤مضمِ ي٤م ًمِ  :وم٘م٤مل إٟمّم٤مري ،ُمـ إٟمّم٤مر ٝم٤مضمريـ رضماًل اعمُ 

ع رضمٌؾ ُمـ ًَ يمَ  :وم٘م٤مًمقا ،ش؟اذَ ٤م هَ ُمَ » :ىم٤مل ط فُ رؾمقًمَ  ٕمٝم٤م اهللُ ومًٛمَّ  ،ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ

٤م يَ  :ٝم٤مضمري٤م ًمألٟمّم٤مر! وىم٤مل اعمُ يَ  :يُّ ٤مرِ وم٘م٤مل إٟمَّم  ،ُمـ إٟمّم٤مر اعمٝم٤مضمريـ رضماًل 

ّل ٤مل ٝم٤مضمريـ! وم٘مَ ًمٚمٛمُ  َ ٢مِ ٤م ومَ هَ ققمُ دَ » :ط اًمٜمٌَّ ٤مر َّم ٤مٟم٧م إٟمْ ويمَ  :ىم٤مل ضم٤مسمر .ش!٦مٌ ٜمَ تِ ٜمْ ٤م ُمُ هنَّ

ّل  مَ طملم ىمدِ   ؟د ومٕمٚمقاىمَ أوَ  :سمـ أب اهلل وم٘م٤مل قمٌد ،ٝم٤مضمريـ سمٕمديمثر اعمُ  ؿَّ صمُ  ،أيمثر ط اًمٜمٌَّ
َـّ ئِ ًمَ  واهللِ سمـ اخلٓم٤مب  ٛمروم٘م٤مل قم ،لُّ ُمٜمٝم٤م إذَ  إقمزُّ  ـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ًمٞمخرضم

ّل ٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼ! ىم٤مل قمُ  اهلل أضُب  دقمٜمل ي٤م رؾمقل :ڤ  َٓ  ،فُ قمْ دَ » :ط اًمٜمٌَّ

 .ش(3)شفُ ٤مسمَ حَ ْص أَ  ُؾ تُ ٘مْ يَ  ادً ٛمَّ حُمَ  نَّ أَ  ٤مُس اًمٜمَّ  ُث دَّ حَ تَ يَ 

قم ي٘مًؿ يَ  ذاَت  طاهلل  قلؾُم ٤م رَ سمٞمٜمَ » :ىم٤مل ڤ ـ أب ؾمٕمٞمد اخلدريقمَ  -2

 ًٓ ٤م ُمَ  ل ومقاهللِ دِ د! اقمْ ٛمَّ ٤م حُم يَ  :٘م٤ملومَ  ،ٜمل متٞمؿسمَ  ؾ ُمـضُم رَ  ،أشم٤مه ذو اخلقيٍمة ذْ إِ  ؛ُم٤م

ّل ٤مل قم! وم٘مَ اًمٞمَ  قمدًم٧م ُمٜمذُ  ٤م يَ  :٤مل قمٛمر٘مَ ومَ  ،صمالث ُمرات (ومذيمره) :ط اًمٜمٌَّ

 فُ شمَ اَل َص  ؿْ يمُ دُ طَم أَ  رُ ٘مِ ٤م َُيْ ٤مسمً حَ ْص أَ  فُ ًمَ  نَّ إِ  ،َٓ » :وم٘م٤مل ؟ف٘مَ ب قمٜمُ ٠مذن زم وم٠مْض اهلل! أشمَ  رؾمقل

 .(4)احلدي٨م ش ...ؿْ ِِّتِ اَل َص  عَ ُمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2584(: ورواه ُمًٚمؿ: ح )4915ح ) رواه اًمٌخ٤مري:( 1)

 (.8/319ش: )ًم٤ًمن اًمٕمرب»هق: أن شميب سمٞمدك أو سمرضمٚمؽ قمغم دسمر إٟم٤ًمن. يٜمٔمر اًمٙمًع ( 2)

 (.3155ش: )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»يٜمٔمر ( 3)

 (.2416ش: )اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»( 4)
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 معهم
 ـْ ُمَ  ،لمَ ٛمِ ٚمِ ًْ اعمُ  نَمَ ٕمْ ٤م ُمَ يَ » :٤مل٘مَ اعمٜمؼم ومَ  طاهلل  ٕمد رؾمقلَص  :ؽوذم طم٤مدصم٦م اإلومْ  -3

 دْ ٘مَ ًمَ وَ  ،اػْمً  ظَم َّٓ  إِ كِم هْ  أَ غَم قمَ  ٧ُم ٛمْ ٚمِ ٤م قمَ ُمَ  اهللِ قَ ومَ  ،لتِ ٞمْ سمَ  ؾِ هْ  أَ ذِم  اهُ ذَ ل أَ ٜمِ ٖمَ ٚمَ سمَ  دْ ىمَ  ؾٍ ضُم رَ  ـْ  ُمِ يِن رُ ذُ ٕمْ يَ 

وم٘م٤مم  ،شلٕمِ  ُمَ َّٓ  إِ كِم هْ  أَ غَم قمَ  ُؾ ظُم دْ يَ  ٤منَ ٤م يمَ ُمَ وَ  ،اػْمً  ظَم َّٓ إِ  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٧ُم ٛمْ ٚمِ ٤م قمَ ُمَ  اًل ضُم وا رَ رُ يمَ ذَ 

٤من ُمـ يمَ  إنْ  ،رك ُمٜمفُ ٤م أقمذُ أٟمَ  ،اهلل ؾمقَل ٤م رَ يَ  :وم٘م٤مل ڤسمـ ُمٕم٤مذ إٟمّم٤مري ؾمٕمد

ـْ  وإن يم٤منَ  ،قمٜم٘مف سم٧ُم إوس َض   .كرَ أُمْ  فٚمٜم٤م ومٞمٕمَ ج أُمرشَمٜم٤م ومٗمَ ٜم٤م ُمـ اخلزرَ قاٟمِ إظْم  ُم

ـُ  وم٘م٤مم ؾمٕمدُ  :ىم٤مًم٧م  اًل ضُم ٌؾ ذًمؽ رَ ىمَ  يم٤منَ وَ - ڤق ؾمٞمد اخلزرج ٤ٌمدة وهُ قمُ  سم

 ٚمف وٓ شم٘مدر قمغَم ٘متُ ٕمٛمر اهلل ٓ شمَ ًمَ  ذسم٧َم يمَ  :٘م٤مل ًمًٕمدومَ  -احلٛمٞم٦مف تْ ٙمـ اضمتٝمٚمَ ًمَ وَ  ٤مص٤محلً 

٤مل وم٘مَ  ،ڤسمـ ُمٕم٤مذ  ٕمدؿ ؾَم وهق اسمـ قمَ  ڤسمـ طُمَْمػم  ٞمدوم٘م٤مم أؾَم  ،تٚمفىمَ 

ـ قمَ  ٤مدُل ؽ ُمٜم٤مومؼ دمَ ٢مٟمَّ ومَ  ،ٚمٜمف٘متُ ذسم٧م ًمٕمٛمر اهلل ًمٜمَ يمَ  :ڤ سمـ قم٤ٌمدة ًمًٕمد

 ىم٤مئؿٌ  طاهلل  قا ورؾمقلٚمُ قا أن ي٘متتِ ٤من إوس واخلزرج طمتك مهُّ ومتث٤مور احلٞمَّ  ،اعمٜم٤موم٘ملم

 .(1)ْمٝمؿ طمتك ؾمٙمتقا وؾمٙم٧مخيٗمِّ  طاهلل  ومٚمؿ يزل رؾمقل ،قمغم اعمٜمؼم

ٝمؿ ُمـ أن ٤مهرة ًمٚمٛمًٚمٛملم وشمٓمٝمػم ًمّمٗمِّ فمَ  ٦مٌ ؿ ومٞمف ُمّمٚمحَ ٤مهلَ تؾ اعمٜم٤موم٘ملم واؾمتئَّم ىمَ  إنَّ 

٤م يم٤من ذم ذًمؽ هزُّ اًمث٘م٦م سم٤معمًٚمٛملم ًمٙمـ عمَّ  ،س إًمٞمف قمٜم٤مس اًمتخذيؾ واإلوم٤ًمدشمتدؾمَّ 

ًُّ وإؿم٤مقم٦م ًم٘م٤م ّل ٤مس أن سمحٞم٨م يٜمتنم ذم اًمٜمَّ  :ٜمٝمؿقء قمَ ًم٦م اًم ٜم٘مقن تَ يٕم٤مُمؾ اًمذيـ يٕمْ  ط اًمٜمٌَّ

ٚمٝمؿ ُمّمٚمح٦م تْ  وأصٌح اًمتٖم٤ميض قمـ ىمَ وم٢من إُمر شمٖمػمَّ  ،٦مًديَّ ديٜمف سم٤مًم٘متؾ واًمتّمٗمٞم٦م اجلَ 

 .ّم٤مًمح إظمرى اًمتل شمت٠مشمك ُمـ َّتٚمٞمص اًمٕم٤ٌمد واًمٌالد ُمٜمٝمؿأقمغم وأومم ُمـ اعمَ 

ذم  إٓ أنَّ  ،٘م٦م ُم٤م ٓ يٜمٙمره قم٤مىمؾح٘مَّ د اعمُ ٗم٤مؾِم ـ اعمَ ٜم٤موم٘ملم ُم٤مء اعمُ وُمع إن ذم سم٘مَ 

أن  طًمذا اىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اعمّمٓمٗمك  :ٝمؿد شمٗمقق ُمٗمًدة سم٘م٤مئِ ٤مؾِم اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ُمٗمَ 

 .شُمدومع أقمٔمؿ اعمٗمًدشملم سم٠مدٟم٤ممه٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2771رواه ُمًٚمؿ: ك اًمتقسم٦م، سم٤مب طمدي٨م اإلومؽ: ح )( 1)
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واًمٕم٘مد ومٞمٝم٤م قمغم ىمتؾ ُمٜم٤مومؼ أو  ؾِّ ٚمامء إُم٦م وأهؾ احلَ ٘مد يتٗمؼ رأي قمُ ومَ  ،وُمع ذًمؽ

 .واٟمتٗم٧م اعمقاٟمع ُمٜم٤موم٘ملم إذا حت٘م٘م٧م اًمدواقمل

 :واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ
ّل أن  -1 ـ ىمَ  .ًم٘متؾ أب قمٗمؽ (1)ڤسمـ قمٛمػم  ٤ممل٦م ؾَم يَّ َه  ٕم٨مسمَ  ط اًمٜمٌَّ ٤مل اسم

سمٜمل  ؿَّ صمُ  ،سمـ قمقف ٛمروسمٜمل قمَ  ٗمؽ أطمدًم٘متؾ أب قمَ  ڤسمـ قمٛمػم  وؾم٤ممل :إؾمح٤مق

 :سمـ ص٤مُم٧م وم٘م٤مل احل٤مرث اسمـ ؾمقيد طاهلل  ٤مىمف طملم ىمتؾ رؾمقلٗمَ ٤من ىمد ٟمجؿ ٟمِ ويمَ  ،قمٌٞمدة
دأََرََََّؼزززززززز َدَوَمززززززززادإن  ززززززززَ  ززززززززند َ   دع    د  

د

َؿَعززززززززززززاد َدَوَ دَما  ََر دَ  َـ ززززززززززززاس  َد زززززززززززز  
دم 

د َؿززززززززززز  د
َفززززززززززز َد  َدَوأَو  زززززززززززوَ  فئ دعئ دأََ ززززززززززز  

د

َدَمزززززززززززاد ََعزززززززززززاد دإَ  زززززززززززقف أ 
دف  د ئعَا  ززززززززززز ئ

د زززززززززأ د ف 
ع  ززززززززز دَجؿ 

دَ ق َؾززززززززز َدف 
   َ دأَو  ززززززززز  

دم 

د

َ ززززززززززعَاد د َ   ََززززززززززأ  دَو َُ َرززززززززززا َ ا  َد زززززززززز   د َفئ

د أ د دَجززززززززززززاَل ئ ْك زززززززززززز
دَرَ   أ  َعفئ زززززززززززز   َِ دَف

د

ززززززززززد َ  دَمَعززززززززززاََ َد َ زززززززززز َ ك ززززززززززَ  ََ د ُك دََ

د َئأ د دَ ززززززززززززززز     ل 
َ ع  د  زززززززززززززززا دأَن  دفََؾزززززززززززززززو 

د

د ئر َعزززززززززززززززاد َئأ  دَ زززززززززززززززا َع 
ززززززززززززززز   ؾ  َ ؿئ َد دأَو 

 
 ڤسمـ قمٛمػم  ٤مملرج ؾَم خَ ومَ  ،شٞم٨ِم ٌِ ا اخلَ ذَ  ِِبَ زِم  ـْ ُمَ » :طاهلل  قلؾُم وم٘م٤مل رَ 

 :وم٘م٤مًم٧م أُم٤مُم٦م اعمزيري٦م ذم ذًمؽ ،تٚمفأطمد اًمٌٙم٤مئلم وم٘م قَ وهُ  ،سمـ قمقف سمٜمل قمٛمرو أظمق
َؿززززززَ َ  َ َلدَأ َ َؿزززززز   دَوَ

زززززز   َؾ  د   ززززززَ َد د ئَؽزززززز   ئ

د

ـ زززز د د  زززز  َ دَمززززاد ئؿ  ـَززززاَ دأَن   دأَم 
َ زززز   َد زززز ئ دََعَؿ 

د َزززززز َد د َعـ  َؾ ق زززززز   ززززززَ َد
د    ـ قزززززز ك ََ َرززززززا د دََ

د

زززز  دد  ْ ََ َرزززز  د
َ ادَعَؾزززز د   زززز   د ئ د (1)أََ ززززادَعَػزززز  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سمـ  سمـ صمٕمٚم٦ٌم. ويَ٘م٤مَل: ؾم٤ممل سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس ٞم٦مسمـ أُم سمـ اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م سمـ قمٛمػم هق: ؾم٤ممل( 1)

ا، واخلٜمدق واعمِم٤مهد ا، وأطمدً سمـ قمقف، ؿمٝمد سمدرً  سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ يمٚمٗم٦م سمـ صم٤مسم٧م قمٛمػم

٤مءيـ. ىم٤مل ومٞمف سمـ أب ؾمٗمٞم٤من، وهق أطمد اًمٌٙمَّ  . وشمقذم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦مطاهلل  يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل

 اًمؼم: ٓسمـ قمٌد ،شٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبآؾمتٞم»اهلل. يٜمٔمر  سمـ قمٌد ُمقؾمك اسمـ قم٘م٦ٌم: ؾم٤ممل

 ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»و (،3/8ش: )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»و (،2/567)

 (.3/481، ٓسمـ ؾمٕمد: )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»و (،3/1366)

 = (.3/146ش: )اًمًػم احلٚمٌٞم٦م»و (،4/417ش: )اًمروض إٟمػ»و (،5/221ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 2)
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 معهم
 (1).ا٤م ٟم٤موم٘م٧م ومال شمث٧ٌم أسمدً وان ٕهنَّ سمٜم٧م ُمر أُم٤م رواي٦م ىمتؾ اخلٓمٛمك قمّمامء -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؼم هذه اًمني٦م رواي٤مت ُمًٜمدة صحٞمح٦م أو طمًٜم٦م، ومٙم٤من آقمتامد قمغم رواي٤مت أهؾ مل شمرد ذم ظم =

اعمٖم٤مزي ومت٘م٤مرن ُمع سمٕمْمٝم٤م ُمع إظمذ سم٠موصم٘مٝم٤م ىمدر اعمًتٓم٤مع، ذيمره ص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م: 

سمـ حمٛمد سمريؽ أسمق ُم٤ميٚم٦م اًمٕمٛمري اعمح٘مؼ:  ، سمريؽشاًمناي٤م واًمٌٕمقث اًمٜمٌقي٦م طمقل اعمديٜم٦م وُمٙم٦م»

 م. 1996 -هـ  1417ي اًمٜم٤مذ: دار اسمـ اجلقزي اًمٓمٌٕم٦م: إومم أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمر

 زيد، ومذيمر سمـ أُمٞم٦م سمٜمل ُمـ ُمروان، وهل سمٜم٧م قمّمامء اخلٓمٛمل ٟم٤موم٘م٧م قمٗمؽ أسمق ىمتؾ عم٤موىمّمتٝم٤م أٟمف ( 1)

 سمـ ًمف: يزيد ي٘م٤مل ظمٓمٛم٦م سمٜمل ُمـ رضمؾ حت٧م ىم٤مل: ويم٤مٟم٧م أسمٞمف قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ احل٤مرث سمـ اهلل قمٌد

 وأهٚمف: ؾْمالماإلِ  ، وم٘م٤مًم٧م: شمٕمٞم٥ُم ڤ زيد

د َـكرق ززززززززن  دَوَ
د َـ زززززززز دَمَا زززززززز   ززززززززن  د  ا  

د

دد َر   َ َ ززززززل  د َـ زززززز َد ززززززن  دَو  ا  
و  دَوَعززززززو 

د دَ ق زززززززز   ئأ زززززززز  
دم  دأََ ززززززززاو    َئأ  زززززززز دأَ َع 

د

دد    َ َ  دَوَ دَمزززززززز   ززززززززَ  دمئ زززززززز  
دم  ََ دَفزززززززز

د لئد ََزززززززززز   د َ زززززززززز   ززززززززززَ دَ  وَكزززززززززز ئد َع  جئ د َ  

د

دد ززززززز   ـ    َ ؿئ دَ َؿزززززززاد ئ   ََاززززززز دَمززززززز  َ َد

د ززززززززززززز َغ  د َرَ  ززززززززززززز   َدأََ دأَك ززززززززززززز ك
د د  

د

زززززززز د َ ؿئ   َا  َد دأََمزززززززز   زززززززز  
ََززززززززَلدم  دفَقَؼ 

د ٤منُ  ًّ ٤م طَم ـُ صَم٤مسم٧ٍِم، وَمَ٘م٤مَل: ىَم٤مَل وَم٠َمضَم٤مَِبَ  سْم

د َ  زززززززززز   دَو َـئززززززززززودَو َ  زززززززززز   د َـئززززززززززودَو

د

دد َر   َ َ ززززززززززل  َ َؿزززززززززز َد ئوَند َـ زززززززززز َد دَوَ 

د دَ ززززززَػَفادَو  َ َفززززززا ََزززززز دَمززززززاد ََعززززززن  دَم

د

ززززززززززززز د ـَاَ زززززززززززززاد َا  َ َؿ َََ َفزززززززززززززادَوَ د  عَو 

د ََززززززززز  دَف  َ ززززززززز ئددفََفزززززززززل     ئ
َدع  زززززززززَ  دَماج 

د

دد زززززززززززَ    َ َؿ   دَوَ زززززززززززَ َ     َ ؿئ دَ زززززززززز   َأَد

د َما َ ززززززززز   َد زززززززززل  دكَائ ززززززززز  
َجَفادم  دفََ ززززززززز  

د

زززززززز د َ ج  د َ   دفََؾززززززززأ  و  زززززززز ئ َ فئ ززززززززَ َد د َع 
دل 

 ىمقل ُمـ ذًمؽ ، ومًٛمعشُمروان؟ اسمٜم٦م ُمـ زم آظمذ أٓ شذًمؽ: سمٚمٖمف طملم ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل 

 قمٚمٞمٝم٤م هى اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ُمـ أُمًك قمٜمده، ومٚمام وهق ڤ اخلٓمٛمل قمدي سمـ قمٛمػم ط اهلل رؾمقل

 اهلل ٟمٍمت:ش ىمتٚمتٝم٤م، وم٘م٤مل ىمد اهلل، إين رؾمقل وم٘م٤مل: ي٤م ط اهلل رؾمقل ُمع أصٌح وم٘متٚمٝم٤م، صمؿ سمٞمتٝم٤م ذم

ش. قمٜمزان ومٞمٝم٤م يٜمتٓمح ٓ»وم٘م٤مل:  اهلل؟ رؾمقل ي٤م ؿم٠مهن٤م ُمـ رء قمكم ، وم٘م٤مل: هؾشقمٛمػم ي٤م ورؾمقًمف

 مخ٦ًم سمٜمقن يقُمئذ وهل٤م ُمروان سمٜم٧م ؿم٠من ذم ُمقضمٝمؿ يمثػم يقُمئذ ظمٓمٛم٦م وسمٜمق ىمقُمف إمم قمٛمػم ومرضمع

 ُمروان اسمٜم٦م ىمتٚم٧م أٟم٤م ظمٓمٛم٦م سمٜمل ىم٤مل: ي٤م ط اهلل رؾمقل قمٜمد ُمـ قمدي سمـ قمٛمػم ضم٤مءهؿ رضم٤مل، ومٚمام

 يًتخٗمل ويم٤من ظمٓمٛم٦م سمٜمل دار ذم اإِلؾْمالم قمز ُم٤م أول اًمٞمقم شمٜمٔمرون، ومذًمؽ ٓ صمؿ ُجٞمًٕم٤م ومٙمٞمدوين

 يدقمك اًمذي قمدي، وهق سمـ قمٛمػم ظمٓمٛم٦م سمٜمل ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ أول أؾمٚمؿ، ويم٤من ُمـ ومٞمٝمؿ سم٢مؾِْمالُمٝمؿ

 = ظمٓمٛم٦م سمٜمل ُمـ رضم٤مل ُمروان اسمٜم٦م ىمتٚم٧م يقم صم٤مسم٧م، وأؾمٚمؿ سمـ وظمزيٛم٦م أوس سمـ اهلل وقمٌد اًم٘م٤مرئ
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 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 ،الٟمٞمتٝمؿؿ قمَ ٜمٝمُ ٘مٌؾ ُمِ أن يَ  رَ ُمِ ف أُ وم٢مٟمَّ  ،لمٜم٤موم٘مِ اعمُ  ػمشمف ذم٤م ؾِم وأُمَّ » :ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ -1

 ،ؿٜمٝمُ أن يٕمرض قمَ  هُ رَ وأُمَ  ،هؿ سم٤مًمٕمٚمؿ واحلج٦مدَ ٤مهِ وأن جيَ  ،ؿ إمم اهللهُ ائرَ ٙمؾ َه ويَ 

وأن  ،قمٚمٞمٝمؿ كمِّ يَّم  وهن٤مه أنْ  ،قؾمٝمؿقل اًمٌٚمٞمغ إمم ٟمٗمُ سم٤مًم٘مَ وأن يٌٚمغ  ،ؿٚمٞمٝمِ ويٖمٚمظ قمَ 

ـْ  ،ٗمر هلؿتٖمَ وأظمؼم أٟمف إن اؾْم  ،ٌقرهؿي٘مقم قمغم ىمُ  ومٝمذه ؾمػمشمف رم  ،يٖمٗمر اهلل هلؿ ومٚم

 .(1)شأقمدائف ُمـ اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم

ٙمؿ ذم طُم  قَ ٗم٤مىمف وشمٙمذيٌف ومٝمُ ٟمِ  ٔمٝمر سمفِ يَ  ٕمٌؾ ومِ  –أي ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم–ُمـ صم٧ٌم قمٚمٞمف  -2

ًَ ومَ  ،لقمغم ًمٗمٔمف آصٓمالطمِ ٤م َوإن يم٤من سم٤مىمٞمً  –ذم طمٙمٛمف– ؾْمالماإلِ  اعمرشمد قمـ ٛمك ٞم

٤م قمغم ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم إذا ىم٤مُم٧م ويٙمقن ىمتٚمف وىمت٤مًمف واضمًٌ  ،ُمٜم٤موم٘م٤م سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م ومٕمَؾ 

 .(2)احلج٦م واٟمتٗم٧م اعمقاٟمع

ّل ٘ملم ذم زُمـ ٤مومِ ىمد ُيت٩م أطمدهؿ سم٠من اعمٜمَ  -3 ٝمؿ ُمـ ٕمِْم ىمد صدر ُمـ سمَ  ط اًمٜمٌَّ

 :واجلقاب ،وُمع ذًمؽ مل ي٠مُمر سم٘متٚمٝمؿ ،٥م ىمتٚمٝمؿقضمِ ُم٤م يًتَ  إومٕم٤مل وإىمقال
٤م ٓزُمف اًمٙمٗمر وئمٝمرون ِمَّ  ،در ُمٜمٝمؿ َص ٕمتذريـ قمامَّ قن ُمُ أن اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا ي٠مشمُ  (أ

 .شمقسمتٝمؿ

ومٞم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ  ،وُم٤م قمٛمٚمقا ،٦م ُم٤م ىم٤مًمقأمَ ٖمٚمَّ ٚمٗمقن إيامن اعمُ َُي  قاؿ يم٤مٟمٝمُ صمؿ إن سمٕمَْم  (ب

 .فم٤مهرهؿ ط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومٝمذه اًمرواي٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل ذيمرت اًم٘مّم٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م ٓ َّتٚمق اإِلؾْمالم.  قمز ُمـ رأوا عم٤م =

٤مع وُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب وَم٤مهٞمؾ، وِمـ ذيمر ذًمؽ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين وهمػمه. يٜمٔمر  ُمـ ُمٜمٙمر احلدي٨م وووَّ

 (.6113ش: )اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م»

 (.2/82ش: )زاد اعمٕم٤مد»يٜمٔمر ( 1)

 (.342ش: )دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م»( 2)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 ،أؾمت٤مرهؿ وومْمح ظم٤ٌمي٤مهؿ ِؽ ـ اًمًقر ِبتْ ه٤م ُمِ ٤مءت وهمػمُ ضم (اًمتقسم٦م) أن ؾمقرة (ج

 .دون حتديد ،{ڀ} {ڀ} :ًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م قمغم صٞمٖم٦م

٤مٟمقا يمَ  وإنْ  ..٤م ًمدُم٤مئٝمؿ وأُمقاهلؿٜمً وي١مدون اًمِمٕم٤مئر طم٘مْ  ؾْمالمٔمٝمرون اإلِ ؿ يُ صمؿ إهنَّ  (د

 ومٞماَم  ۴ ًمذا ىم٤مل ،ؾ ُمردوا قمغم اًمٜمٗم٤مقسمَ  ،ذم طم٘مٞم٘م٦م أُمرهؿ ُمٜم٤موم٘مقن

ْ ينِّ إِ » :ڤرواه قمٜمف أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري   َٓ وَ  ٤مسِ اًمٜمَّ  قَب ٚمُ ىمُ  ؼَّ ؿُم أَ  نْ أَ  رْ وُمَ أُ   مَل

 .(1)شؿْ قهَنُ ٓمُ سمُ  ؼَّ ؿُم أَ 

ًَّ ػم ُم٤م ُمقوع ُمـ هذا اًمٌَ وىمد أؿمػم ذم همَ  ده دَّ ٥ٌم اًمرئٞمس اًمذي رَ ح٨م قمـ اًم

ّل   .(2)شفُ ٤مسمَ حَ ْص أَ  ُؾ تُ ٘مْ ا يَ دً ٛمَّ حُمَ  نَّ أَ  ٤مُس اًمٜمَّ  ُث دَّ حَ تَ  يَ َٓ » :ـ ُمٜم٤مؾم٦ٌمذم أيمثر ُمِ  ط اًمٜمٌَّ

 ـ قمَ  ٌٌلمِ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؾَم  ؾْمالماإلِ  ٞمُخ  ؿَم وىمد سملمَّ 
ِ
ٔمٝمرون اخلػم اًمذيـ يُ  َه١ُمٓء

 :ويٌٓمٜمقن اًمٜمٗم٤مق ،واًمّمالح
ف ٗم٤مىمُ ٤مل ُمـ فمٝمر ٟمِ ذه طَم وم٢مذا يم٤مٟم٧م هَ  ،ائرهؿ إمم اهللَه  ٙمُؾ وٟمَ  ،ؾ قمالٟمٞمتٝمؿٌَ ٟم٘مْ  -1

 ينِّ إِ » :۴ ٤ملذا ىمَ وهلَ  ،؟ٝمر ٟمٗم٤مىمفٙمٞمػ طم٤مل ُمـ مل ئمومَ  ،٦مٜم٦م اًمنمقمٞمَّ سمٖمػم اًمٌٞمِّ 

 ْ  ،ى اخلقيٍمةذِ  عم٤م اؾمُت١مذن ذم ىمتؾِ  ،شؿْ قهَنُ ٓمُ سمُ  ؼَّ ؿُم  أَ َٓ وَ  ٤مسِ اًمٜمَّ  قَب ٚمُ ىمُ  ؼَّ ؿُم أَ  نْ أَ  رْ وُمَ أُ  مَل

 :ىم٤مل ،سمغم :ٞمؾىمِ  ،ش؟ اهللُ َّٓ إِ  فَ ًمَ  إِ َٓ  نْ أَ  دُ ٝمَ ِْم يَ  َس ٞمْ ًمَ أَ » :لضمؾ آظمر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ىم٤متؾ رَ وىمَ 
ـَ اًمذِ  َؽ ئِ وًمَ أٌ » :ىم٤مل ،غمسمً  :ىمٞمؾ .ش؟كمِّ َّم يُ  َس ٞمْ ًمَ أَ » أٟمف  ط٠مظمؼم ومَ  ،شؿْ ٝمِ ٚمِ تْ ىمَ  ـْ قمَ   اهللُ ٤ميِن هَنَ  ي

 يمر سم٤مًمٜمٗم٤مق وُرُِملوإن ذُ  ،ٝم٤مدشملم واًمّمالةُمـ اًمِمَّ  ؾْمالماإلِ  رَ تؾ ُمـ أفمٝمَ ـ ىمَ هُنك قمَ 

 .٦م ذقمٞم٦م أٟمف أفمٝمر اًمٙمٗمرحجَّ ٝمرت قمٚمٞمف دٓٓشمف إذا مل يث٧ٌم سمِ ف وفمَ سم

 فَ ًمَ  إِ َٓ  نْ وا أَ دُ ٝمَ ِْم ك يَ تَّ طَم  ٤مَس اًمٜمَّ  َؾ ٤مشمِ ىمَ أُ  نْ أَ  ُت رْ ُمِ أُ » :يمذًمؽ ىمقًمف ذم احلدي٨م أظمرو

 ٤مٝمَ ٘مِّ حَ  سمِ َّٓ إِ  ؿْ اهَلُ قَ ُمْ أَ وَ  ؿْ هُ ٤مءَ ُمَ ل دِ ٜمِّ قا ُمِ ٛمُ َّم ٤م قمَ قهَ ٤مًمُ ا ىمَ ذَ ٢مِ ومَ  ،اهللِ  قُل ؾُم  رَ ينِّ أَ وَ   اهللُ َّٓ إِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.626ؾمٌؼ َّترجيف: )صـ: ( 1)

 (.414ؾمٌؼ َّترجيف: )صـ: ( 2)
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قاـمٜمٝمؿ سمَ  ُؾ أيمِ و ،ؾْمالم٤مهر اإلِ فمَ  ؿْ  أُمرت أن أىمٌؾ ُمٜمٝمُ أينِّ  :٤مهُمٕمٜمَ  ،ش اهللِغَم قمَ  ؿْ ٤مُِبُ ًَ طمِ وَ 

 ،ٜم٦مٞمِّ ٚمٞمف سمذًمؽ سمَ قمَ  ٧ْم ىم٤مُمَ و ٛم٦م اًمٙمٗمرٚمِ ؿ سمٙمَ ام ي٘متؾ إذا شمٙمٚمٜم٤مومؼ إٟمَّ واعم ٟمديؼزِّ واًم ،إمم اهلل

 .ِبذا اجلقاب ئمٝمر وم٘مف اعم٠ًمًم٦مو ،٤مهر ٓ سم٤مًم٤ٌمـمـسم٤مًمٔمَّ  ذا طمٙمؿٌ هَ و
ٝمؿ ُمـ اًمٗم٤ًمد أيمثر د ُمـ ىمتٚمِ قًمَّ ٤من خي٤مف أن يتَ يمَ  ۴ف أٟمَّ  :اًمث٤مين اًمقضمفُ  -2

 ُؾ تُ ٘مْ ا يَ دً ٛمَّ حُمَ  نَّ أَ  ٤مُس اًمٜمَّ  ُث دَّ حَ تَ  يَ َٓ » :ىمد سملم ذًمؽ طملم ىم٤ملو ،٤م ذم اؾمتٌ٘م٤مئٝمؿِمَّ 

ٛمف ُمـ يمٗمرهؿ ٢مٟمف ًمق ىمتٚمٝمؿ سمام يٕمٚمَ ومَ  ،شَب رِ ثْ ٞمَ سمِ  ةٌ ػمَ ثِ يمَ  ٌػ ٟمُ آَ  فُ ًمَ  دُ قمَ رْ ا شمَ ذً إِ » :ىم٤ملو ،شفُ ٤مسمَ حَ ْص أَ 

ام ىمّمده آؾمتٕم٤مٟم٦م ِبؿ قمغم إٟمَّ و ،أطم٘م٤مدو ف إٟمام ىمتٚمٝمؿ ٕهمراضأٟمَّ  ٤منُّ ٕوؿمؽ أن ئمـ اًمٔمَّ 

وأن خي٤مف ُمـ  ،شؿٝمُ ٚمُ تُ ٘مْ يَ  َؾ ٌَ ىمْ أَ  فِ ٤مسمِ حَ ْص ٠مَ سمِ  رَ ٗمَ ٤م فمَ عمََّ  :ُب رَ اًمٕمَ  قَل ٘مُ شمَ  نْ أَ  هُ رَ يمْ أَ » :اعمٚمؽ يمام ىم٤مل

 .يمام ىمتؾ همػمه ؾْمالمأن ي٘متؾ ُمع إفمٝم٤مره اإلِ  ؾْمالميريد اًمدظمقل ذم اإلِ 

 .٦متٜمَ ٤م ًمٚمٗمِ ومٞمٙمقن ذًمؽ ؾمًٌٌ  ،أٟم٤مس آظمرونو ٝمؿ ىمٌٞمٚمتُفٕمِْم ٤م يٖمْم٥م ًم٘متؾ سمَ ىمد يم٤من أيًْم و

سمـ ُمٕم٤مذ سم٘متٚمف  ٤م قمرض ؾمٕمدسمـ أب عمَّ  اهلل اقمتؼم ذًمؽ سمام ضمرى ذم ىمّم٦م قمٌدو

 لمَّ ىمد سمَ و ،طاهلل  وأظمذِّتؿ احلٛمٞم٦م طمتك ؾمٙمتٝمؿ رؾمقل ،ظم٤مصؿ ًمف أٟم٤مس ص٤محلقن

 :ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م .اسمـ أب ؾِ ٤م اؾمت٠مذٟمف قمٛمر ذم ىمتْ عمَّ  ۴اهلل  ذًمؽ رؾمقل
ـُ ٟمَ و  .(1)أن إذا ظمٗمٜم٤م ُمثؾ ذًمؽ يمٗمٗمٜم٤م قمـ اًم٘متؾ ح

ام هق ُمـ تؾ إٟمَّ ٜم٤مومؼ ًمٚم٘مَ ٘م٤مق اعمُ هق أن اؾمتح ،ٜم٤مهُ  ٤مرة إًمٞمفِ ر اإلؿَم وُمـ أهؿ ُم٤م دمدُ 

طمتك ٓ  ،قم ِبؿ احلج٦مؼمأ ِبؿ اًمذُم٦م وشم٘مُ ـ شمَ ٚمؿ واحلؾ واًمٕم٘مد ِمَّ اظمتّم٤مص أهؾ اًمٕمِ 

 .ودبَّ  يِمٞمع سملم اعمًٚمٛملم اًم٘متؾ وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء ًمٙمؾ ُمـ ه٥مَّ 

ّل ٤م أن ُمـ اعمالطمظ أيًْم  ًم٦م ىمتؾ ُمـ َمٛمققم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ٤موَ ىمد شمٕمرض عمحَ  ط اًمٜمٌَّ

أو ضمٝمز  ،٤ممحؾ قمٚمٞمٝمؿ ؾمالطًم  طف وُمع ذًمؽ مل يث٧ٌم أٟمَّ  ،شمٌقكزَوة همَ ق قم٤مئد ُمـ وهُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومٚمٞمٜمٔمر ومٗمٞمف 357ش: )اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل»د ؿمٞمخ اإِلؾْمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اؾمتٓمر( 1)

 احلٛمٞمد. ومقائد ُّج٦م حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمك اًمديـ قمٌد
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 معهم
َٙمٍؿ ٕمْمٝمؿ ومَ ؾ سمَ سمؾ يم٤من ُيًت٠مذن ذم ىمتْ  ،ٝمؿ٘متٚمِ سمؾ ومل ي٠مُمر سمِ  ،٤معمالىم٤مِّتؿ ضمٞمًِم  ال ي٠مذن حِلِ

واقمل ـ هٜم٤م اإلعم٤مح إمم أن ُمـ اًمدَّ ًُ وًمٙمـ ُيْ  ،يمثػمة ىمد أؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم صمٜم٤مي٤م اًمٌح٨م

ّل اًمتل حت٤مؿم٤م  ٚمٝم٤م إقمامل اًمًٞمػ ذم رىم٤مِبؿ هق هقاهنؿ وذًمتٝمؿ سمحٞم٨م ُمـ أضم ط اًمٜمٌَّ

 ..(..واإلىمّم٤مء ،سم٤مإلقمراض) ُيٙمتٗمك ذم طم٘مٝمؿ

 .تكبٌ تٛب١ املٓافل َع أخز اذتٝط١ ٚاذتزس: ايكاعذ٠ ايجايج١ ٚايجالثٕٛ

وًم٘مد  ،ٜم٤موم٘ملم صمؿ آُمٜمقا واؾمت٘م٤مُمقاًع ًمٙمثػم ِمـ يم٤مٟمقا ُمُ اعمٗمتقح ىمد اشمَّ  ٦مِ سم٤مب اًمتقسمَ 

ذم ُمقوقع  ڤوقمـ ؾمٚمػ إُم٦م  ،٤مب واًمًٜم٦مقاومرت ٟمّمقص ُمـ اًمٙمتشمَ 

 :ومٛمـ ذًمؽ ،شمقسم٦م اعمٜم٤موم٘ملم

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ } :ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف -1

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ؾمقرة ] {ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ

 .[146-145 :اًمٜم٤ًمء

ـ ىم -2 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ } :٤مئؾوىم٤مل قمز ُم

ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[66-64 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڻ ڻ ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ } :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف -3

پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
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ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 .[74-73 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ } :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم اعمٜم٤موم٘ملم -4

 .[126 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ } :وىم٤مل شمٕم٤ممم -5

 .[24 :إطمزاب ؾمقرة] {ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ًُّ أُم٤م ٟمُ  ٚم٘م٦م ٤م ذم طَم يمٜمَّ » :ىم٤مل $ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م ورد قمـ إؾمقد  :٦مٜمَّ ّمقص اًم

د ًم٘مَ  :٤ملىمَ  صمؿَّ  ،قمٚمٞمٜم٤م ومًٚمَّؿ طمتك ىم٤ممَ  (1)ومج٤مء طمذيٗم٦م -دأي اسمـ ُمًٕمق-اهلل  قمٌد

ۓ } :ي٘مقل اهللَ  إنَّ  !ؾمٌح٤من اهلل :قدىم٤مل إؾْم  .ػم ُمٜمٙمؿظَم  قمٍ ُأٟمزل اًمٜمٗم٤مق قمغم ىمَ 

٤مءؾمقرة ] {ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ اهلل وضمٚمس  ومتًٌؿ قمٌد ،[145 :اًمٜم

 ،ّم٤م وم٠مشمٞمتفُم٤مين سم٤محلَ ومرَ  ،ق أصح٤مسمفرَّ ومتٗمَ  ،اهلل ٌدوم٘م٤مم قمَ  ،٦م ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمًجديٗمَ طمذَ 

ٗم٤مق قمغم ىمقم ًم٘مد أٟمزل اًمٜمِّ  :٧ُم ف وىمد قمرف ُم٤م ىمٚمْ حٙمِ ج٧ٌم ُمـ َو قمَ  :وم٘م٤مل طمذيٗم٦م

 .(3)ٟمحقه $وقمـ قمٚم٘مٛم٦م  .(2)شٝمؿومت٤مب اهلل قمٚمٞم ،شم٤مسمقا ؿَّ ُمٜمٙمؿ صمُ  ايم٤مٟمقا ظمػمً 

ًً » :ىم٤مل ڤوقمـ اسمـ قمٛمر  ّل قمٜمد  ٤ميمٜم٧م ضم٤مًم - ؾضُم إذ ضم٤مءه رَ  ط اًمٜمٌَّ

٤م يَ  :٤ملاهلل وم٘مَ  جٚمس سملم يدي رؾمقلومَ  -سمٜمل طم٤مرصم٦م سمـ زيد إٟمّم٤مري أطمدُ  طمرُمٚم٦م

واًمٜمٗم٤مق هٝمٜم٤م وووع يده قمغم  ،ٜم٤م وأؿم٤مر سمٞمده إمم ًم٤ًمٟمفٝمُ هَ  ،اهلل اإليامن رؾمقل

 ذَ وم٠مظَم  ،َوَردَّ ذًمؽ طمرُمٚم٦م طاهلل  رؾمقل ًٙم٧َم ومَ  ،إٓ ىمٚمٞماًل  وٓ يذيمر اهلل ،صدره

 ٤مًٌ ٚمْ ىمَ وَ  ٤مىمً ٤مدِ َص  ٤م٤مٟمً ًَ ًمِ  فُ ًمَ  ْؾ ٕمَ اضْم  ؿَّ ٝمُ اًمٚمَّ » :وم٘م٤مل ،رف ًم٤ًمن طمرُمٚم٦مسمٓمَ  طاهلل  رؾمقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤسمـ اًمٞمامن  هق طمذيٗم٦م( 1)

 (.4326سمرىمؿ: )ش صحٞمحف»رواه اًمٌخ٤مري ذم ( 2)

 ، وهق ؿم٤مهد عم٤م ؾمٌؼ.شٜمفؾمٜم»(، ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم 5/399ش: )شمٗمًػمه»رواه اًمٓمؼماين ذم ( 3)
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 معهم
 ٌَّ طَم أَ  ـْ ُمَ  ٥مَّ طُم ل وَ ٌِّ طُم  فُ ىمْ زُ ارْ وَ  ،ارً ٤ميمِ ؿَم 

ْ َص وَ  ،لٜمِ ي٤م  :وم٘م٤مل ًمف طمرُمٚم٦م ،شػْمٍ  ظَم مَم إِ  هُ رَ ُمْ أَ  ػمِّ

وم٘م٤مل  ،أومال أدًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ،٤مومٞمٝمؿ رأؾًم  ُمٜم٤موم٘ملم يمٜم٧ُم  ٤مقاٟمً  إظْم إن زِم  ،اهلل رؾمقل

 غَم قمَ  َسَّ أَ  ـْ ُمَ وَ  ،َؽ ٤م ًمَ ٟمَ رْ ٗمَ ٖمْ تَ  اؾْم اَم يمَ  فُ ٤م ًمَ ٟمَ رْ ٗمَ ٖمْ تَ ٤م اؾْم ٜمَ تَ ئْ  ضمِ اَم ٤م يمَ ٟمَ ٤مءَ ضَم  ـْ ُمَ » :طاهلل  قلرؾُم 

 .(1)شاؽْمً ؾِم  دٍ طَم  أَ غَم قمَ  ْق رِ  ََّتْ َٓ وَ  ،فِ  سمِ مَم وْ أَ  ٤مهللُ ومَ  َؽ ًمِ ذَ 

 ۵سمـ ؾمقيد طملم ؾمٛمع ُم٤م أٟمزل اهلل  ٤مل اجلالسوىمَ  ...» :$وىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب 

سـم  وم٘م٤مل ًمف قم٤مُمر ،ُمـ احلٛمػم ذٌّ  ـُ ًمٜمحْ  ٤مئـ يم٤من حمٛمد ص٤مدىمً واهلل ًمَ  :(2)ذم اعمخٚمٗملم

ويٚمؽ َّتٚمَّٗم٧م قمـ  ،ُمـ احلٛمػم َذٌّ  ؿْ وٕٟمتُ  ،ًمّم٤مدٌق  اواهلل إن حمٛمدً  :فوهق اسمـ قمٛمِّ  (3)ىمٞمس

 .٧م قمـ هذا احلدي٨مٙمُ ٜمٌٖمل زم أن أؾْم واهلل ُم٤م أراه يَ  ،وٟم٤موم٘م٧م طاهلل  رؾمقل

 ،ُمـ اًمّمدىم٦م ٤مهُ وأقمٓمَ  ،(5)قم٘ماًل  (4)سمـ ص٤مُم٧م ىمد أقمٓمك ؾمقيد طاهلل  ويم٤من رؾمقل

اهلل  ؾ إًمٞمف رؾمقلؾَم وم٠مرْ  ،صمف سمام ىم٤مل اجلالسحدَّ ومَ  طاهلل  ٞمس إمم رؾمقلسمـ ىمَ  وم٤مٟمٓمٚمؼ قم٤مُمر

ل زِ اًمٚمٝمؿ أٟمْ  :وم٘م٤مل قم٤مُمر ،سمـ ىمٞمس قم٤مُمر ذب قمكمَّ يمَ  وًم٘مدْ  ،ومحٚمػ سم٤مهلل ُم٤م شمٙمٚمؿ سمف ىمط ط

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ } :۵وم٠مٟمزل اهلل  ،٤مؿم٤مومٞمً  ٤مقمغم رؾمقًمؽ سمٞم٤مٟمً 

ِ  [74 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٹ  {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک} :فإمم ىمقًم
 .(6)...واقمؽمف سمذٟمٌف ،ومت٤مب ،٤م ىم٤ملواؾمتتٞم٥م ِمَّ  ،[74 :اًمتقسم٦مؾمقرة ]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وهق طمدي٨م طمًـ 268، 4/267ش: )يمٜمز اًمٕمامل»رواه اًمٓمؼماين وأسمق ٟمٕمٞمؿ واًمٚمٗمظ ًمف، واٟمٔمر ( 1)

 (.2/227إؾمٜم٤مده ٓ سم٠مس سمف )ش: اإلص٤مسم٦م»وًمف ؿمقاهد. ىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

 ( ُمـ ؾمقرة )اًمتقسم٦م(، وُم٤م سمٕمده٤م.93هل أي٦م: )( 2)

سمـ ؾمقيد  سمـ ؾمقيد، وأٟمف أطمد ُمـ ؾمٛمع اجلالس اسمـ قمؿ اجلالس سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري هق: قم٤مُمر( 3)

 (.5/295ش: )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»ي٘مقل... اٟمٔمر 

اإلص٤مسم٦م ذم »سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري، ؿمٝمد أطمًدا. اٟمظ:  سمـ قمدي سمـ طم٤مرصم٦م سمـ اًمّم٤مُم٧م هق: ؾمقيد( 4)

 (.4/311ش: )متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م

 (.3/378ش: )اًمٜمٝم٤مي٦م»اًمٕم٘مؾ: اًمدي٦م. يٜمٔمر ( 5)

 (.3/311) ش:صحٞمح اًمٌخ٤مري»(: وأصؾ احلدي٨م ذم 8/519ش )اًمٗمتح»ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ( 6)
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ڃ چ چ چ } :وريض قمـ أسمٞمف ذم ىمقًمف $سمػم سمـ اًمزُّ  وقمـ قمروة

 ،وم٠مٟم٤م أشمقب ،قسم٦مىمد اؾمتثٜمك اهلل زم اًمتَّ  :السىم٤مل اجل» :ىم٤مل ،[74 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {چڇ

 .(1)شطاهلل  وم٘مٌؾ ُمٜمف رؾمقل

ـ ىمت٤مدة   {ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} :ذم ىمقًمف $وقم
 .(2)ش٤مء أظمرضمٝمؿ ُمـ اًمٜمٗم٤مق إمم اإليامنإن ؿَم » :ىم٤مل ،[24 :إطمزابؾمقرة ]

 وُمـ 
ِ
 .(3)سمـ قم٤مُمر اسمٜم٤م ضم٤مري٦م اًمذيـ شم٤مسمقا يمام ذيمر اسمـ إصمػم َُمٛمع ويزيد َه١ُمٓء

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 يم٤من ف قمامَّ وإىمالقمِ  ،ق اهلل ذم أوسمتفشمقسمتف وصدَ  ٧ْم ٜمَ ًُ ومحَ  ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ شم٤مَب  -1

 .[74 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڃ چ چ چ چڇ} :قمغم أن سم٤مب اًمتقسم٦م ُمٗمتقح ٤م يدلُّ ِمَّ  ،ومٞمف

ٗم٤مق ـ َرَُمك سم٤مًمٜمِّ ٤م ُمَ ٞم٧ًم ُمذُم٦م ُيذم ِِب ة وًمَ دَ ـ اًمٜمٗم٤مق حمٛمَ إن ظمّمٚم٦م اًمتقسم٦م ُمِ  -2

ٌد ُمـ اًمذٟم٥م أو اعمٕمّمٞم٦م قسم٦م اًمٕمَ وإن شمَ  ..إًمٞمف ٤مقمغم اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٞمًٌ  وراء فمٝمره ُم٘مٌاًل 

 .وًمذا ضم٤مء اًمثٜم٤مء ذم اًمقطمٞملم قمغم اًمت٤مئٌلم ..ذم ُمٜم٤مىمٌف وحم٤مؾمـ أومٕم٤مًمف ٕمدُّ شمُ 

حٞمح إمم اإليامن اًمّمَّ ٤مه ُمـ ٟم٤مومؼ سمدقمقشمف ٤مذه دِمَ ُيِم٤مر هٜم٤م إمم ُم٤م جي٥م اَّتَّ  -3

ى ٤مىمؾ ُيتدي سمٌّمػمشمف إمم اهلدَ واًمٕمَ  ،ٗم٤مقواإلقمراض قمام هق قمٚمٞمف ُمـ ُمرض اًمٜمِّ 

  قمـ دقمقة غمَّ وٓ يٜمٌٖمل ًمألُم٦م اعمًٚمٛم٦م أن شمتخَ  ،نواإلياَم 
ِ
٤م أص٤مِبؿ ُمـ قم عمَ اًم٘مَ  َه١ُمٓء

قى اهلل ٘مْ ٗم٤مق ُمتؽمؾم٦م سمتَ ٛمٞمٝم٤م إيامهن٤م ُمـ اًمٜمِّ ٤مئٗم٦م ِمـ َُي ـمَ  ًمَؽ ؾ جي٥م أن يٜمٗمر ًمذَ سمَ  ،ٟمٗم٤مق

ٞمٝمتدي ُمٜمٝمؿ ُمـ ومَ  ،اىمع اًم٘مقم وُمٙم٤مئدهؿقم٤معم٦م سم٠مدواء ووَ  ،ٛمؾ ًمفشمٕم٤ممم وإظمالص اًمٕمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.568(، وهق ُمرؾمؾ ضمٞمد يِمٝمد ًمف ُم٤م شم٘مدم َّترجيف: )صـ: 11/188ش: )شمٗمًػمه»رواه اًمٓمؼمي ذم ( 1)

 ( واًمٚمٗمظ ًمف.21/148ش: )شمٗمًػمه»ورواه اًمٓمؼماين ذم (، 2/115ش: )شمٗمًػمه»اًمرزاق ذم  رواه قمٌد( 2)

(. اٟمٔمر ُمٌح٨م ُمـ شم٤مب ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم: 575 – 11/574) ، ٓسمـ إصمػم:شضم٤مُمع إصقل»يٜمٔمر ( 3)

 (.148)صـ: 
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 معهم
 .ُيديف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ويتقب اهلل قمغم ُمـ شم٤مب ُمٜمٝمؿ

 ،ـ اًمٜمٗم٤مققسم٦م ُمـ شم٤مب ُمِ شمَ  ّمديُؼ شمَ  ،إن واضم٥م اًمٕمٚمامء وسم٘مٞم٦م إُم٦م شمٌع هلؿ -4

ض هٜم٤م وىمد ُيٕمؽَم  .دى واإليامن٤مًمف طمتك شمث٧ٌم ىمدُمف قمغم اهلُ ٕمَ ُمع احلذر اًمِمديد ُمـ أومْ 

ٔمٝمر ق يٙمتؿ اًمٙمٗمر أو اًمنم ذم ىمٚمٌف ويُ وهُ  ،ق شمقسمتفسم٠من اعمٜم٤مومؼ إذا شم٤مب يمٞمػ ٟمّمدِّ 

ب قمٚمٞمف اًمٜمٗم٤مق ُمـ ىمٌؾ ،اإليامن واخلػم  ؟وىمد ضُمرِّ
ب قمٚمٞمف اًمٙمذب ٓ ُيّمدَّ ٟمَ  :ومٜم٘مقل سمٛمجرد  –ول وهٚم٦مُمـ أ–ق ٕمؿ إن ُمـ ضُمرِّ

ّل ٤م ُأُمرٟم٤م ُمٕمنم اعم١مُمٜملم أن ٟمت٠مؾمك سموًمٙمٜمَّ  ،ؼومٙمٞمػ سمٛمـ ٟم٤موم ،ف اًمتقسم٦م واًمّمدق٤مئِ ادقمَ   ٤مًمٜمٌَّ

 ،–يمام ؾمٌؼ ذم أصم٤مر اعمت٘مدُم٦م–شمقسم٦م ُمـ ٟم٤مومؼ  ۴ قوم٘مد ىمٌؾ وصدَّ  ،ط

ومال شُمٗمتح ًمف إسمقاب يمٚمٝم٤م  :ٞم٤مًمفطمِ  وهق احلذر اًمِمديدُ  ،٤مر ؾم٤مسم٘مً يمِ ذا ُمع اًم٘مٞمد اًمذي ذُ وهَ 

 ، ُم٘م٤مُم٤مت شمقضمٞمف اعم١مُمٜملمٗمًح ًمف اعمج٤مل ذموٓ يُ  ،قمغم أهار إُم٦م وُم٘مدراِّت٤م –ُمثاًل –

ف قمغم اإليامن سمٕمد ومؽمة ُمـ اًمزُمـ سمٕمالُم٤مت شمٕمرف ُمـ اًمت٤مئ٥م دُمُ ىمَ  ٧َم طمتك شمثٌُ 

 .اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمٜمٗم٤مق سمّمدىمف وإظمالصف وإصالطمف واقمتّم٤مُمف سم٤مهلل ٤موظمّمقًص 

 :يِمؽمط ذم ىمٌقل شمقسم٦م اعمٜم٤مومؼ -5

 ةاهلل سم٤مإلوم٤ًمد ذم أول ؾمقر ؿُ وىمد وؾمٛمٝمُ  :اإلوم٤ًمد دُّ وهق ِو  :اإلصالح-أ

٘مرة) ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } :وم٘م٤مل قمز ؿم٠مٟمف ،(اًم

٘مرةؾمقرة ] {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ومال سمد  ،[12-11 :اًٌم

وذًمؽ يٙمقن سم٢مصالح ٟمٗمًف وإصالح ُم٤م أومًده  ،ًمٚمٛمٜم٤مومؼ قمٜمد شمقسمتف إصالح ُم٤م أومًد

ـ طمقًمف ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې } ،ُم

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ې ى ىائ ائ ەئ

 .[146 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی
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  ًِ تف وطم٤مًمف وىمقًمف ٞمَّ ه وٟمِ الح ُم٤م أومًده ُمـ هِّ ٞمِمٛمؾ إْص ف ومَ وم٠مُم٤م إصالح ٟمٗم

قمـ  رُ ويٜمزضمِ  ، هن٤مه قمٜمفه اهلل سمف وي١مدي ومرائْمف ويٜمتٝمل قمامَّ رَ  أُمَ ومٞمٕمٛمؾ سماَم  ،وقمٛمٚمف

 ،اًمٜمٗم٤مق لِ ل شمٖمًؾ ُم٤م شمٚمقصم٧م سمف ٟمٗمًف ُمـ أقماَم ٝمد ذم أقمامل اإليامن اًمتِ تَ ومٞمجْ  ،ُمٕم٤مصٞمف

وإُم٤مٟم٦م  ،ًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿاعمُ  وٕئٛم٦مِ  طّمٞمح٦م هلل وًمرؾمقًمف م اًمّمدق واًمٜمَّ زِ يم٠من يٚمتَ 

 .ف ذًمؽوإىم٤مُم٦م اًمّمالة سم٤مخلِمقع واحلْمقر وُمراىم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م أؿمٌ ،اًمت٤مُم٦م واًمقوم٤مء

  ِْمٛمَ د طمقًمف ومٞمَ ًَ وأُم٤م إصالح ُم٤م أوم ًَ ٤مء ٗمَ ده ُمـ ىمٚمقب وٕمَ ؾ إصالح ُم٤م أوم

ومُٞمّمٚمح  ،وشمِمٙمٞمٙمٝمؿ ذم أُمر اهلل ،وأوًمٞم٤مئف ويمراهٞم٦م احلؼِّ  ،ٗم٤مقاعم١مُمٜملم سم٢مهمرائٝمؿ سم٤مًمٜمِّ 

 .ذًمؽ يمٚمف سمام يٕمقد قمغم إُم٦م سم٢مصالح ُم٤م ومًد ُمـ ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد وأقمامهلؿ

  وهق –تآُمر قمٚمٞمف ف أو يٖمت٤مسمف أو يَ ُْم ٤من يٌٖمِ ِمٛمؾ ذيمر ُمـ يميَ  فُ يمام أن إصالطَم

 .ًـ وٟمحق ذًمؽسم٤مًمذيمر احلَ  –ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل

 ٝمؿ إوم٤ًمد ىمٚمقب ٟمٌُ ٤من ذَ يمام ُذط ذم شمقسم٦م اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يمَ » :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 ،طزهؿ واقمتّم٤مُمٝمؿ سم٤مًمٞمٝمقد واعمنميملم أقمداء اًمرؾمقل وحتٞمُّ  ،وٕمٗم٤مء اعم١مُمٜملم

ًَ  ،٦مً وؾمٛمٕمَ  ري٤مءً  ؾْمالموإفمٝم٤مرهؿ اإلِ  وأن يٕمتّمٛمقا سم٤مهلل  ،هؿ٤مدِ أن ُيّمٚمحقا سمدل إوم

سمدل  يٜمٝمؿ هللِ قا دِ وأن خيٚمُّم  ،٤مب واعمنميملم٤مُمٝمؿ سم٤مًمٙمٗم٤مر ُمـ أهؾ اًمٙمتَ َّم سمدل اقمتِ 

 .(1)شإفمٝم٤مرهؿ ًمف ري٤مء وؾمٛمٕم٦م

ف ُمـ ذم يمت٤مسمف إمم ظمٚم٘مِ  دَ ه وُمٞمث٤مىمف اًمذي قمٝمِ ٝمدِ أي اًمتٛمًؽ سمٕمَ  :آقمتّم٤مم سم٤مهلل-ب

 ،ٝمؿسمدل متًٙمٝمؿ سم٠مهقاء وآراء اًم٘مقم وأٟمٔمٛمتِ  ،قرإُمُ ٞمتف ذم يمؾ ِّم ُمٕمْ  ـم٤مقمتف وشمركِ 

وهق اًمقصمقق سمف وسمققمده يمام يثؼ  ،فًمَ  اومٞمجٕمٚمف ُمٚمج٠م وُمٕم٤مذً  ،سم٤مهلل ٤موهق اًمتٕمٚمؼ أيًْم 

ص سمدل اًمتحٞمز وآقمتّم٤مم وآقمتزاز سم٤مًمٙمٗم٤مر ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب اعم١مُمٜمقن اخلٚمَّ 

 .واعمنميملم واعمٜم٤موئلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/55) ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ:شقمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ»يٜمٔمر ( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 
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ـِ -ت  ٓ ري٤مءَ  ،اهلل ورو٤مه فَ سمٓم٤مقمتف إٓ وضْم ٖمقن ٌتَ أي ٓ يَ  :هللِ إظمالص اًمدي

 ،شمٕم٤ممم الصف هللِ وإظْم  ؾْمالمؾمقاء يم٤من ُمٕمٜمك اًمديـ هٜم٤م اإلِ  :٤مس ودومع اًمير قمٜمٝمؿاًمٜمَّ 

 .وإظمالصف سمرومع ؿمقائ٥م اًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء قمٜمف ،أو يم٤من سمٛمٕمٜمك اًمٕمٛمؾ

 ،قسم٦مٚمّملم ذم اًمتَّ خُم  ،أصٖمر ٤م وٓ ذيمً ؼَم أيمْ  ٤منميمقن ذيمً هنؿ ٓ يُ أَّ  :والخالصة

 {ٿ ٿ ٿ ٿٹ} :قم٤مزُملم قمغم ؾمٚمقك ـمريؼ ،قطمٞمد٘مريـ سم٤مًمتَّ ُم
 .[5 :اًمٗم٤محت٦مؾمقرة ]

دم قمغم ُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمٜمَّ  ؛ٕم٤مين قمٔمٞمٛم٦مٜم٤مومؼ وقمٛمٚمف ُمَ قسم٦م ذم ىمٚم٥م اعمُ ٓ سمد أن حتٛمؾ اًمتَّ  -6

ة قدَ دم اًمٕمَ غم ُمٗم٤مرىمتف وقمَ واًمٕمزم قمَ  ،ٚمفٕمَ ٤م يم٤من يٗمْ ك ُمَ وشمرْ  ،٤ميض اًمٜمٗم٤مقيم٤من ُمٜمف ذم ُمَ 

قسم٦م ُمـ ٦م ًمٙمؾ ُمـ أراد اًمتَّ ٚمَ قسم٦م اًمثالصم٦م ذم اجلٛمْ ذه هل ذوط اًمتَّ وهَ  ،ف ذم اعمًت٘مٌؾإًمٞم

ُمٔم٤ممل اًمٕم٤ٌمد إن  ق ردُّ وهُ  :٤مراسمٕمً  ٤ماًمٕمٚمؿ ذـمً  ويْمٞمػ إًمٞمٝم٤م أهُؾ  ..اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص

 .(1)سمح٘مقق اًمٕم٤ٌمد ٤ميم٤من ذٟمٌف ُمتٕمٚم٘مً 

٤مطم٥م َص  ٕنَّ  :ٗمًفُمـ ٟمَ  ٕمٚمٛمٝم٤م اًمت٤مئ٥ُم قسم٦م اعم٘مٌقًم٦م يَ وهٜم٤مك قمالُم٤مت ًمٚمتَّ  -7

 :ومٛمٜمٝم٤م ،اًمٌٞم٧م أدرى سمام ومٞمف
 .ِم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌٚمٝم٤م اػمً قسم٦م ظَم أن يٙمقن سمٕمد اًمتَّ  (أ

َّٓ  (ب ف ُمًتٛمر ومخقومُ  ،ًمف ٓ ي٠مُمـ ُمٙمر اهلل ـمروم٦م قملم ٤مزال اخلقف ُمّم٤مطمًٌ يَ  وأ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ } :إمم أن يٌنم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 .ف ويذه٥م ظمقومفٚمُ وضَم  زوُل ٝمٜم٤مك يَ ومَ  ،[31 :ومّمٚم٧مؾمقرة ] {ٿ ٿ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش: شمٗمًػم اسمـ يمثػم»و (،5/426) ش:شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»و (،5/399ش: )شمٗمًػم اًمٓمؼمي»اٟمٔمر ( 1)

 ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ:شقمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ»و (،11/88ش: )شمٗمًػم اًمرازي»و (،1/583)

، شومتح اًم٘مدير»و (،235، 2/234ش: )زاد اعمًػم»و (،1/581ش: )اًمٙمِم٤مف»و (،68)ص: 

 (،475، 5/474ش: )شمٗمًػم اعمٜم٤مر»و (،5/178ش: )روح اعمٕم٤مين»و (،1/531) ًمٚمِمقيم٤مين:

 (.5/244ش: )اًمتحرير واًمتٜمقير»و



 

 

556 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ف وًمػمضمع ٚمٞمتٝمؿ شمقسمتَ ومَ  د ذًمؽ ُمٜمفُ وُمـ مل جَي  ،٤موظمقومً  ٤مف ٟمدُمً ٕمُ ٓمُّ وُمٜمٝم٤م اٟمخالع ىمٚمٌف وشم٘مَ  (ضمـ

 .(1)ٕم٥م اًمتقسم٦م اًمّمحٞمح٦م وُم٤م أؾمٝمٚمٝم٤م سم٤مًمٚم٤ًمن واًمدقمقىومام أْص  :ٞمحٝم٤محِ إمم شمّْم 

غم صدق شمقسم٦م قم ر ُمٕم٤معمٝم٤م دًمٞمٌؾ قومُّ ٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مق وشمَ قسمَ إن حت٘مؼ ذوط اًمتَّ  -8

 ٕمض هذه اًمنموط أو ضُمٚمٝم٤م وم٢منَّ أُم٤م إن وُم٘مدت سمَ  ،اعمٜم٤مومؼ وؾمٚمقيمف اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ

عمّمٚمح٦م  ٤موـمٚمًٌ  ٤مأيًْم  ٤مذا يدل قمغم أن إقمالن اًمتقسم٦م ُمـ ىِمٌؾ اعمٜم٤مومؼ يم٤من ٟمٗم٤مىمً هَ 

 .ًمٚمخٓم٦م اًمتل يًػم قمٚمٞمٝم٤م اوشمٖمٞمػمً  ،اًمقىم٧م

طمتك شمٔمٝمر اًمدٓئؾ  ،ُمٜمٝمؿ ـ اًمتقسم٦مٕمٚمِ ـ يُ ر وأظمذ احلٞمٓم٦م ُمع ُمَ ذَ دقمقٟم٤م ًمٚمحَ وهذا يَ 

 .اًمقاوح٦م قمغم صدق إيامٟمف واهلل أقمٚمؿ

وأهن٤م ُم٘مٌقًم٦م قمغم ُم٤م يراه  ،قسم٦م اعمٜم٤مومؼ٦م شمَ ّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م صحَّ يًتٗم٤مد ُمـ اًمٜمُّ  -9

 .(2)ُجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ

ٌقت ٟمٗم٤مىمف ثُ ٤مىمف وىمٞم٤مم اًمٌٞمٜم٦م اًمنمقمٞم٦م سمِ ٗمَ ٜم٤مومؼ قمٜمد فمٝمقر ٟمِ ٘مٌؾ شمقسم٦م اعمُ ٓ شمُ  -11

قل اًمتقسم٦م اًمٔم٤مهرة ٌُ وإٓ وم٘مَ  ،قسم٦م ُمقوعًمٚمجٝم٤مد ُمقوع وًمٚمتَّ احل٤ميمؿ طمتك يٙمقن  دَ قمٜمْ 

ؿ ف مل يٛمٙمـ أن ُيؽمسمص ِِب ٤مإلو٤موم٦م إمم أٟمَّ سمِ  .(3)ٛمٜمع اجلٝم٤مد هلؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٦ميَ  ٧ٍم ذم يمؾ وىمْ 

٤م أن ٟمٕمذِبؿ قمغم ُم٤م ٟمَ ٤م يمٚمام أردْ ٕٟمَّ  (4)يٜم٤مٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٕمذاب ُمـ قمٜمده أو سم٠ميدِ ٞمٌَ أن يِّم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21 – 1/216ش: )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم»اٟمٔمر ( 1)

 (،227-11/211) ، ٓسمـ طمزم:شاعمحغم»و (،81-11/78) ، ٓسمـ ىمداُم٦م:شاعمٖمٜمل»اٟمٔمر ( 2)

 (،3/273، ًمٚمجّم٤مص: )شأطمٙم٤مم اًم٘مرآن»و (،2/979) ، ٓسمـ اًمٕمرب:شأطمٙم٤مم اًم٘مرآن»و

 (.8/267ش: )ومتح اًم٤ٌمري»و (،467، 327)ص: ش: اًمّم٤مرم اعمًٚمقل»و

 (: ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م[.73]أي٦م ) {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}إؿم٤مرة ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ( 3)

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ }إؿم٤مرة إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ( 4)

]ؾمقرة اًمتقسم٦م:  {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے

52.] 
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وًمق  ،سم٤مًم٘متؾ إذ مل شم٘مٌؾ شمقسمتف عم٤م شم٘مدم ومٞمحٙمؿ قمٚمٞمفِ  ..اقسم٦م وهٙمذأفمٝمروه أفمٝمروا اًمتَّ 

ًمٜمٗم٤مىمف وًمتقسمتف ُمٜمف ُمـ همػم أن شم٘مقم قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م سم٤مًمٜمٗم٤مق ىمٌٚم٧م شمقسمتف  اضم٤مء اعمٜم٤مومؼ ُمٔمٝمرً 

 .(1)قمغم اًم٘مقل اعمخت٤مر

 ،٤مـمـٟمديؼ ذم اًمٌَ ٕم٤ممم ًمتقسم٦م اًمزِّ ٤م ىمٌقل اهلل شمَ وأُمَّ » :$وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م 

 .(2)شومال ظمالف ومٞمف ٤مأم سم٤مـمٜمً  اوهمٗمراٟمف عمـ شم٤مب وأىمٚمع فم٤مهرً 

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم
 ؛تؾاًم٘مَ  ع قمٜمفُ ٗمِ ويرشمَ  ،ف ي٘مٌؾ ُمٜمفـ شم٤مب ُمـ يمٗمر وم٢مٟمَّ ُمَ  ؾَّ يمُ  ٚمامء قمغم أنَّ اًمٕمُ  اشمٗمَؼ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے } :ًمٕمٛمقم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮴﮵ ﮳   ﮲  ٔيَ  وهذهِ  ،(3)[53 :اًمزُمرؾمقرة ] {ۓ ۓ ٦م ا

 .اهلل شمٕم٤ممم يتقب قمٚمٞمف ٟم٥م يتقب اإلٟم٤ًمن ُمٜمف وم٢منَّ ذَ  ؾُّ ومٙمُ  ،٤مئٌلمزًم٧م ذم اًمتَّ ٟمَ 

 ،ق اعمٜم٤مومؼٟمديؼ هُ اًمزِّ  :وىمٞمؾ ،فٚمِّ ـ اًمديـ يمُ قمَ  ٤مرُق ٟمديؼ هق اعمَ واًمزِّ  ،ٟمديؼاًمزِّ  ًمَؽ يمذَ 

ًٚمٛملم وُئمٝمر أٟمف ام يتّمٜمع ًمٚمٛمُ ٤مومؼ رسمَّ ٕن اعمٜمَ  ؛٤مومؼُمـ اعمٜمَ  دُّ ٟمديؼ أؿَم وًمٕمؾ اًمزِّ 

 .طيمام هق اًمِم٠من ذم اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اًمرؾمقل  ،ُمًٚمؿ

اٍع ويمؾ دَ ) ،همػمهؿٟم٤مدىم٦م وَ روز واًمزَّ اًمدُّ  :أي (٘م٦مٜم٤مومِ قائػ اعمُ ٤مئر اًمٓمَّ ؾَم وَ ) :ىمقًمف

ذا ُم٘مقل هَ وَ  (ي٘متؾ) ،راد اًمٌدقم٦م اعمٙمٗمرةواعمُ  ،٦مدقمَ ٤من يدقمق ًمٚمٌِ ًَ ؾ إٟمْ يمُ  :أي (داعتَ ٓسمْ 

 ،(ـ شمٙمرر ٟمٙمثف ٓ ي٘مٌؾٛمَ يمَ ) ،٤م ٓ شم٘مٌؾ شمقسمتفوم٢مهنَّ  ،ؾ وًمق شم٤مبتَ ٕمٜمل ي٘مْ ي ،اًم٘مقل

 ،ويرشمد صمؿ يتقب ؛ويرشمد صمؿ يتقب ،تقبسمحٞم٨م يرشمد صمؿ يَ  ،رت ردشمفٙمرَّ شمَ  :لٕمٜمِ يَ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں } :ف ًم٘مقًمف شمٕم٤مممتُ هذا ٓ شم٘مٌؾ شمقسمَ  :٤مًمقاىمَ  .وهٙمذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.469، 467، 345، 241)ص ش: اًمّم٤مرم اعمًٚمقل»اٟمٔمر ( 1)

 (.11/81ش: )اعمٖمٜمل»يٜمٔمر ( 2)

 (.473 ؾمٌؼ إيْم٤مح اًمٗمرق سملم اعمٜم٤مومؼ واًمزٟمديؼ )صـ:( 3)
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ؾمقرة ] {ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 .وهذا ي٘متيض أٟمف ٓ شم٘مٌؾ شمقسمتٝمؿ ،[137 :اًمٜم٤ًمء

 يٕمقد قمغم  ٛمػمُ اًمْمَّ  :ٕٟمف (ٟمفف إياَم  يٌد ُمٜمْ ف ملَ ٟمَّ َٕ ) :ىمقًمف
ِ
ْ ) ،سم٤مقمت٤ٌمر اجلٜمس َه١ُمٓء  مل

 ٜم٤مومؼ ُمثاًل وم٤معمُ  ،ٝمر ُمـ ًم٤ًمٟمفٕمٜمل أفمْ يَ  :أذاع (ي أذاع ُمـ ًم٤ًمٟمفٌد ُمٜمف إيامٟمف إٓ اًمذِ يَ 

 اأٟم٤م ُمًٚمؿ أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدً  :وم٘م٤مَل  ،ف جي٥م ىمتٚمفإٟمَّ  :إذا ىمٚمٜم٤م

 ،٤مئ٥ٌم أٟم٤م شمَ  :وم٢مذا ىم٤مل ،ذًمؽيمَ  ٜم٧َم وًمق يمُ  :ٟم٘مقل ،ٕمٙمؿ وأزيمل ُمَ كمِّ وأَص  ،اهلل رؾمقل

ًٓ  ّمكم وشمزيمل هق ىمقًمَؽ وشمُ  أن أٟمؽ شم٤مئ٥ٌم  ٕن ىمقًمَؽ  ؛٘متٚمؽٟمَ  وًمق شم٧ٌَم  :ٜم٘مقلومَ   أو

وُم٤م أذقمتف اًمٞمقم يم٤مًمذي أذقمتف  ،ُمـ إيامٟمؽ إٓ ُم٤م أذاقمف ًم٤ًمٟمؽ ومٚمؿ يٌد ،ٕٟمؽ شمٜم٤موم٘مٜم٤م

 .أٟم٧م شمٜم٤موم٘مٜم٤م ومال ٟم٘مٌؾ ُمٜمؽ ،سم٤مُٕمس

ۓ ڭ ڭ ڭ } :تف ًم٘مقل اهلل شمٕم٤مممٜم٤مومؼ شم٘مٌؾ شمقسمَ اًمّمحٞمح أن اعمُ  َـّ وًمٙمِ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 ،ؾ شمقسم٦م اعمٜم٤مومؼٌَ وهذه أي٦م سُي٦م ذم أٟمف شم٘مْ  ،[146-145 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ۇئۇئ

َـّ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ } :ىم٤مل طمٞم٨ُم  ،ٓ سمد ُمٜمٝم٤م ٤ميمر ذوـمً ذَ  اهللَ  وًمٙم

 .وذًمؽ طمتك ٟمٕمرف إصالطمٝمؿ ،[146 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ۉ ې ې ې

٤م ٓ ٜمَ ـ شمٙمرر ٟمٙمثف وم٢مٟمَّ ُمَ  إنَّ  :ي٘مقًمقن ،٦م اعمٜم٤موم٘ملمقسمَ ىمٌقل شمَ قا قمدم ٚمُ واًمذيـ قمٚمَّ 

 ؛اًقف يرشمد همدً ومَ  ف اًمٞمقمَ إؾِْمالُم٤م ًمق ىمٌٚمٜم٤م ٜمَ وٕٟمَّ  ،ٟم٤مه٤ميمرْ ًممي٦م اًمتل ذَ  ،ٟم٘مٌؾ شمقسمتف
وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل إن  ،ومال ٟمثؼ سمف ومٜم٘متٚمف ،وي١مُمـ ويٙمٗمر ،ي١مُمـ ويٙمٗمر ؛ٕن هذه قم٤مدشمف

ٔي٦م اًمٙمريٛم٦م ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ } :اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ذم ا

٤مءؾمقرة ] {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ٧م ومٙم٤مٟمَ  ،[137 :اًمٜم

قا وقمرومٜم٤م أن غم هذا وم٢مذا شم٤مسمُ وقمَ  ،ٙمـ هن٤ميتٝمؿ اًمتقسم٦مومل شمَ  ،٤ميتٝمؿ اًمزي٤مدة ذم اًمٙمٗمرهِن 
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 .(2()1)ٌؾوم٤مًمّمحٞمح أهن٤م شم٘م ،ؿ صحٞمح٦م سم٤مؾمت٘م٤مُم٦م أطمقاهلؿٝمُ قسمتَ شمَ 

٢ً املٓافل َٔ خالٍ اطتكشا٤ هِ َعاذُت :ايكاعذ٠ ايشابع١ ٚايجالثٕٛ

 .تاسخي٘ حت٢ ال خنذع مبصاسٜع٘ ٚأطشٚحات٘

ًِّ ـ يت٠مُمَّ إن ُمَ   ٦م هلَ ٞمَّ ػمة اًمذاشمِ ؾ اًم
ِ
أن  دُ جيِ  :ًجد اًميارسمٜم٤مء ُمَ  قاٛمُ زقمَّ اًمذيـ شمَ  ١ُمٓء

ًِّ  ٦م قمؼْمَ ٞمَّ هلؿ ُمقاىمػ ٟمٗم٤مىمِ  ٚمَّ  ،ػمةأطمداث اًم ِم٤مريم٦م ًمٚمٛمُ  وشمٕمقيٍؼ  ،قمـ اجلٝم٤مد ٍػ ُمـ ََّتَ

وأُمر سم٤معمٜمٙمر  ،واؾمتٝمزاء وؾمخري٦م سم٤معم١مُمٜملم ،ًمٚمٛمٓمققملم ذم اًمّمدىم٤مت زِ ِوعمْ  ،ومٞمف

ح٤مب ّْم ُمع اؾمتِ  ،١مُمٜملم واإلرضم٤مف ِبؿاض اعمُ واًمقىمقع ذم أقمرَ  ،وهنل قمـ اعمٕمروف

واعمقآة ٕقمداء اًمديـ واًمًٕمل ذم إرض  ،وإيامن اًمٗم٤مضمرة شم٘مٞم٦م ،اًمٙمذب ُمٓمٞم٦م

 .اًمخ ..٦مد ؾمجٞمَّ سم٤مًمٗم٤ًم

ائٝمؿ اًمٗم٤موح٦م ْي ٜم٤موم٘ملم احل٤مصدة خلَ ٤مت اعمقضمٕم٦م ًمٚمٛمُ سمَ ٤من ُمـ أىمقى اًمَي ًمذا يمَ 

ٱ ٻ ٻ } :ال قمرض ؾمجؾ شم٤مرخيٝمؿ احل٤مًمؽ ؾمقادً عم٘م٤مصدهؿ وأهداومٝمؿ هِ 

 ،[31 :حمٛمدؾمقرة ] {ٻ ٻپ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ِمٞمتٝمؿ ُمـ ٟمزول آي٤مت شمٗمْمح هائرهؿ ظَم  ءـ اًمٜمٌقة ُمـ َر ُمَ ٜم٤موم٘مقن خيِمقن زَ وُم٤م يم٤من اعمُ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ } ،وشمٔمٝمر خمٌقء ىمٚمقِبؿ

 .[64 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 ،ٗمٚمت٤مت أًمًٜمتٝمؿ سمِ تٌلمَّ ويَ  ،أن ئمٝمر ُم٤م ذم ىمٚمقِبؿ دَّ ٓ سمُ » :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي

 .(3)شر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذم اًم٘مٚمقب ُمـ اخلػم واًمنمٝمَ ئمْ  ،ـ ُمٖم٤مرف اًم٘مٚمقبًُ إًمْ  وم٢من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/297) ، ٓسمـ قمثٞمٛملم:شذح اًمٕم٘مٞمدة اًمًٗم٤مريٜمٞم٦م»يٜمٔمر ( 1)

اًمٜمٗم٤مق »اًمرمحـ اًم٘مّم٤مص،  اؾمتٗمدت ومٞمام يتٕمٚمؼ ِبذه اًم٘م٤مقمدة يمثػًما ُمـ رؾم٤مًم٦م ؿمٞمخل قمٌد( 2)

 (.452-445(، )ص: 388 – 384)ص:  ش:واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

 (.561(، وىمد ؾمٌؼ ُمزيد إيْم٤مح هلذه أي٦م: )صـ:1/789) شمٗمًػم اًمًٕمدي:( 3)
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ُمٚمٗم٤مت ظمزاي٤مهؿ  ِح ٤مي٤مِّتؿ سمٗمتْ ي همَ إٟمف اعمًٚمؽ اًمذي ُيتؽ أؾمت٤مرهؿ ويٕمرِّ 

ذا ٟمختٍم وِِب  .دٟمتٝمؿ ُمـ أقمداء اعمٚم٦مًَ وشمٍمُي٤مِّتؿ وٟمدواِّتؿ وطمقاراِّتؿ وقمالىم٤مِّتؿ سمِ 

 .ومٞمٜم٘مٚمٌقا ظم٤مئٌلم ُمدطمقريـ ،وطم٤مِّتؿا ُمـ اًمٓمريؼ ذم اًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مِّتؿ وأـمريمثػمً 

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

٤مُم٤مِّتؿ ٤م زقموظمّمقًص  :ٜم٤موم٘ملمٚم٦م سم٤معمُ ِص  فُ ًمَ  ٤مُمَ  ٦م سمٛمٙم٤من رصد ُجٞمعِ ٞمَّ ُمـ إمَهِّ 

ؿ ُمـ اًم٘مقاقمد ٜمٞم٤مهِن سمُ  ٜم٤مؾم٥م ًمإلشمٞم٤من قمغماعمُ  ىم٧ِم ذم اًمقَ  وشمقصمٞمؼ ذًمؽ طمتك يًتثٛمر

 .ومٞمخر قمٚمٞمٝمؿ اًمً٘مػ ُمـ ومقىمٝمؿ

الّ يف دٗاد املٓافكني اس ٚطا٥ٌ اإلِعَُاطتِج :ٕٛايكاعذ٠ ارتاَظ١ ٚايجالث

ُا ٜظتجُشْٚٗاَن
(1). 

﮴  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم ﮳  ﮲  ے ۓ ۓ

 ڤسمـ اًمٜمٕمامن  ت٤مدةىمَ  أنَّ  :ـــزوهل٤مٟمُ  ــ٥ٌِم ضم٤مء ذم ؾَم  ،[112 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ٴۇ

ِمػم ويم٤من سمَ  ،سمنم وسمِمػم وُمٌنم :سمٜمق أسمػمق :٤مل هلؿ٤م ي٘مَ سمٞم٧م ُمٜمَّ  ُؾ أهْ  يم٤منَ » :ىم٤مل

ف ًمٌٕمض ٚمُ صمؿ ُيٜمحِ  ،طاهلل  ي٘مقل اًمِمٕمر ُيجــق سمف أصحـــ٤مب رؾمقل ،٤م ُمٜم٤موم٘مً ضماًل رَ 

ع ٛمِ وم٢مذا ؾَم  ،يمــــــذا ويمذا :يمذا ويمذا وىم٤مل ومالن :ىم٤مل ومالن :صمؿ ي٘مقل ،اًمٕمرب

ُـ  :٤مًمقاذًمؽ اًمِمٕمر ىمَ  طاهلل  أصح٤مب رؾمقلِ  ذا هَ ذا اًمِمٕمر إٓ قل هَ واهلل ُم٤م ي٘م

 ٟمزل اًم٘مرآن حلؼ امَّ اسمـ إسمػمق ىم٤مهل٤م ومٚمَ  :وىم٤مًمقا ،ضمؾأو يمام ىم٤مل اًمرَّ  ،ٌٞم٨مضمؾ اخلَ اًمرَّ 

 :وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ڤسمـ ؾمٛمٞم٦م  سمٜم٧م ؾمٕمد ومٜمزل قمغم ؾمالوم٦م ،ِمػم سم٤معمنميملمسمَ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ }

چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/318ش: )ُمقآة اعمٜم٤موم٘ملم إلظمقاهنؿ اًمذيـ يمٗمروا»اٟمٔمر ُمٌح٨م ( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 ،[116-115 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

٠مظمذت ومَ  ،ـ ؿمٕمرُمِ  سم٠مسمٞم٤مٍت  ڤسمـ صم٤مسم٧م  ومٚمام ٟمزل قمغم ؾمالوم٦م رُم٤مه٤م طم٤ًمن

ظمرضم٧م سمف ومرُم٧م سمف ذم  ؿَّ صمُ  -قمغم رأؾمف :وذم رواي٦م- رطمٚمف ومقوٕمتف قمغم رأؾمٝم٤م

 .(1)٤من ُم٤م يمٜم٧م شم٠مشمٞمٜمل سمخػمًَّ هدي٧م زم ؿمٕمر طَم أ :صمؿ ىم٤مًم٧م ،إسمٓمح

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

ذا ُمـ هَ  ؼمزُ ويَ  ،اىمٗمٝمؿقَ هؿ عمَ ٞمٞمزِ ٜم٤موم٘ملم ومتَ ًمٚمٛمُ  ڤح٤مسم٦م اًمّمَّ  ُمٕمروم٦مُ  -1

همؿ ُمـ أن اعمٜم٤مومؼ قمغم اًمرَّ  ،ٌٞم٨م٤م ي٘مقل هذا اًمِمٕمر إٓ هذا اخلَ ُمَ  واهللِ  :قهلؿظمالل ىمَ 

 .يم٤من يٜمًٌف ًمٖمػمه ُمـ اًمِمٕمراء

٤مؤهؿ ُمـ ظمالل جَ هِ  ،ٞم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمفًمِ ٘ملم ذم إيذاء أوْ ٜم٤مومِ ًمٞم٥م اعمُ ُمـ أؾم٤م -2

يـ أو ٟمنمه سم٠مؾمامء رِ وُمـ صمؿ ٟمًٌتف إمم أدسم٤مء آظَم  ،ايم٤من أو ٟمثرً  اؿمٕمرً  ،اًمٕمرب ِب إدَ 

 .ُمًتٕم٤مرة

ا ٟمرى هذا ذَ وًمِ  :وصٞمؾ ٌٌؾ ام اعمتٕمددة طَم ٤مئٚمٝمِ وسملم إدب واإلقمالم سمقؾَم 

 .ٜم٤مإؾمٚمقب اًمٜمٗم٤مىمل ىمد اٟمتنم ذم إقمالُم

وأهٚمف إمم همػمه  ؾْمالمج٤مء ًمإلِ ـ هِ ُمِ  (إدي٥م) ٜم٤مومؼ٦م ُم٤م ي٘مقًمف اعمُ ًٌَ ٟمِ  إنَّ  -3

٤مم َّم واٟمٗمِ  ،ٜم٤موم٘ملم ووٕمٗمٝمؿٛمف ُيِمٕمرٟم٤م سمٛمدى ضمٌـ اعمُ ح٤مؿمك ذيمر اؾْم ٞمتَ ومَ 

ف ُمـ اعمٜم٤مومؼ يٙمقن طملم ٍَمُّ سمٞمد أن هذا اًمتَّ  ...دهؿ وقمدم صم٤ٌمِّتؿردُّ وشمَ  ،ؿمخّمٞم٤مِّتؿ

 وطمٞمٜمام خيِمك ُمـ أقملُمِ  ،واًمٖمٚم٦ٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم ٦مُ قًمَ وشمٙمقن اًمّمَّ  ،ؾْمالمِمتد قمقد اإلِ يَ 

 .أهؾ اإليامن اًمتل شمٚمحٔمف وشمراىمٌف وحتيص قمٚمٞمف أٟمٗم٤مؾمف ًمت٘مٝمره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي٦م سمتامُمٝم٤م (، واٟمٔمر اًمرو3136) ش:صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»طمًـ هذه اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم ( 1)

 (.532وُمزيد َّتري٩م هل٤م: )
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 سمٕمض  جد أنَّ ومتَ 
ِ
٘مده ٕمتَ ٞمؼماًمٞملم ىمد يٓمرح ُم٤م يَ ٞملم أو اعمٚمحديـ أو اًمٚمِّ ٟمِ اَم اًمٕمٚمْ  َه١ُمٓء

ك إذا طمتَّ  ،ق يمٗمر وإحل٤مد٤م هُ ٤م إمم رُمقز اًمرواي٦م ِمَّ قسمً ًُ وجيٕمؾ ذًمؽ ُمٜمْ  ،ٝم٤مٌُ قمؼم رواي٦م يٙمتُ 

أن ُم٤م  دُ سمؾ دَم  ،ه رواي٦م وًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘م٦مهذِ  :ىم٤مل ،َب قمٚمٞمف وُهقضمؿقيمؿ وصُمرِّ ُم٤م طُم 

٤م ذم ٝمَ قم سمحذومف ًمق ـمٌٕمَ ُم٤م ي٘مُ  ،ح ومٞمٝم٤م سمام ذم ٟمٗمًفٍمِّ ـ يمت٥م ظم٤مرج سمالده يُ يٓمٌٕمف ُمِ 

 أن أُمث٤مل  دُ سمؾ دمِ  ،سمٚمده
ِ
قمالُمٞم٦م ٤مٟم٧م طمقاراِّتؿ اإلٕمداء إذا ُم٤م يمَ يتٜمٗمًقن اًمّمَّ  َه١ُمٓء

٤مور ذم ذر قمٜمدُم٤م ُُيَ خذه ُمـ طمٞمٓم٦م وطَم تَّ سمخالف ُم٤م يَ  ،ػمه٤م٦م وهمَ ٞمَّ سمِ ؼم ىمٜمقات همرْ قمَ 

 .قن شم٤مرة وشم٤مرةٟموهٙمذا يتٚمق ،سمٚمده

ًَّ  ـَ وم٢مذا أُمِ  ًِ سمٜم٦ًٌم ُم٤م ي٘مقًمف إمم ٟمَ  ٌٞمؾ ومال ي٤ٌمزماًم ومتخ٤مر  ،ٍميح سم٤مؾمٛمفأو اًمتَّ  ،فٗم أو ٓا

٤من هذا أو يمَ  ،ٜم٤مكهُ  قمٌ ٤م ويَ ف ومٞمقم هٜمَ جَ ُمٜمٝمَ   هم٤مير ذماَم ورسمَّ  ،واعمًٚمٛملم ؾْمالمسمٛمـ ُي٤مُجقن اإلِ 

دوار وشمقزيٕمٝم٤م ،واًمدور أظمر ٕظمٞمف ،دوره  .وهٙمذا ُمـ سم٤مب شم٤ٌمدل ٕا

 ،اًمرقم٥م ذم ىمٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم وسم٨مِّ  ،ٍمة اًمدقمقةل ذم ٟمُ ؾْمالُماإلِ  ِب أصمر إدَ  -4

وم٠مًم٘م٧م رطمؾ  ،ڤذم ؾمالوم٦م  ڤر ؿمٕمر طم٤ًمن يمام أصمَّ  ،قمٚمٞمٝمؿ ْمٞمٞمِؼ واًمتَّ 

طمؾ اخلٌٞم٨م ووم٤مرق اجلامقم٦م رَ  وُمـ صمؿَّ  ،فتِ قمـ رومْمٝم٤م ًمْمٞم٤مومَ  اػمً ػ شمٕمٌِ اعمٜم٤مومؼ اًمْمٞم

 (1)طمتك هٚمؽ

وشمٕمري٦م وضمقهٝمؿ اًمٙم٤محل٦م  ،٤مر اعمٜم٤موم٘ملمتَ ُيٕمٜمك ِبتؽ أؾْم  ـ إقمالم ه٤مدٍف ٓ سمد ُمِ  -5

 .وومْمح خمٓمٓم٤مِّتؿ

٤م قمٚمٞمف قصمٞمؼ ُمَ ٦م احلديث٦م اًمتل شمٜمنم سم٤مًمّمقت واًمّمقرة شمَ ٘مٜمٞمَ ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتِّ  ةُ اإلوم٤مدَ  -6

 .دُمٖمقا سمذًمؽ ويًتٌلم ًمٚمٜم٤مس قمقارهؿك يَ طمتَّ  ،ؿ ُمـ ظمزاي٤م وومْم٤مئح وُم١مُمرات٤مهلطَم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.348-347ش: )اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م»يٜمٔمر رؾم٤مًم٦م ( 1)
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ْظتػفش يًُٓافكني ٚالْصًٞ عًِٝٗ ٚال  ال :ايكاعذ٠ ايظادط١ ٚايجالثٕٛ

ّٝع دٓا٥ضِٖ ٚال  ...ْص

ّل  ٠منِ قمٞمؿ اعمٜم٤موم٘ملم اسمـ ؾمٚمقل ُم٤م يم٤من ُمـ ؿَم ذم ُمٌح٨م ووم٤مة زَ  ٌَؼ ىمد ؾَم  ذم  ط اًمٜمٌَّ

 ۓ ۓ ے} :وُم٤م ٟمزل سمٕمد ذًمؽ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،فٞمِّم اًمّمالة قمٚمٞمف وشمٙمٗمٞمٜمف ذم ىمٛمِ 

 { ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲
الشمف قمغم دم َص وقمَ  ،ڤ٠من طمذيٗم٦م ـ ؿَم ٤من يمذًمؽ ُمِ وُمٕمٚمقم ُم٤م يمَ  ،[84 :اًمتقسم٦مؾمقرة ]

ّل ُمـ أظمؼمه   .سم٠مؾمامئٝمؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ط اًمٜمٌَّ

ذم  ٤م ضم٤مًمٌس وأٟمَ  ڤسمـ اخلٓم٤مب  ٛمرُ ُمرَّ ب قمُ » :ىم٤مل ڤ ٦مذيٗمَ ومٕمـ طُم 

٣م طمتك إذا يم٤مد ُمَ  ؿَّ صمُ  ،٤مت وم٤مؿمٝمدهىمد ُمَ  (1)٤مومالٟمً  نَّ إِ  ،٦ميٗمَ ي٤م طمذَ  :وم٘م٤مل زم ،دًجِ اعمَ 

ي٤م  :٘م٤ملومَ  ،ومٕمرف ومرضمع إزمَّ  ،٤مًمٌس رآين وأٟم٤م ضَم ومَ  ،إزمَّ  ٗم٧َم أن خيرج ُمـ اعمًجد اًمتَ 

ـْ  ،ٓ ٝمؿَّ اًمٚمَّ  :ىمٚم٧م ؟طمذيٗم٦م أٟمِمدك اهلل أُمـ اًم٘مقم أٟم٤م ومرأي٧م  ،سمٕمدك ائ أطمدً أسمرِّ  وًم

 .(2)شضم٤مدشم٤م ڤقمٞمٜمل قمٛمر 

٤مت ُمَ  :قل٘مُ يَ  ڤٛمٕم٧م طمذيٗم٦م ؾَم » :ىم٤مل ۹ه٥م سمـ وَ  يدوقمـ زَ 

 ؟ٚمٞمف قمَ ّمكمِّ ٕمؽ أن شمُ ٤م ُمٜمَ ُمَ  :ڤوم٘م٤مل قمٛمر  ،قمٚمٞمف ؾِّ ٜم٤موم٘ملم ومٚمؿ أَص رضمؾ ُمـ اعمُ 
 .(3)شومٌٙمك :ىم٤مل ،ٓ :ىمٚم٧م ؟ٜمٝمؿ أٟم٤مُمِ  ٤مهللِأسمِ  :ىم٤مل ،ف ُمٜمٝمؿإٟمَّ  :ىمٚم٧م

 ٘م٧ُم ٕمٚمَّ ه٤م ومتَ ٞمٝم٤م أو يريدُ ومِ  خرَج ومَ  ،ٛمر جلٜم٤مزةل قمُ ُدقمِ » :ىم٤مل ڤوقمـ طمذيٗم٦م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمٜمد  $مل يذيمر اؾمٛمف قمغم ىم٤مقمدة اًمًؽم، وًمٙمـ ذيمر أٟمف ضم٤مر حلذيٗم٦م يمام ذم رواي٦م احلًـ ( 1)

 /أ(.28/ب/1/27اخلرائٓمل ذم ُم٤ًموئ إظمالق: )

 اسمـ قم٤ًميمر، واًمٚمٗمظ ًمف، وهق صحٞمح.، وشاًمزهد»رواه ويمٞمع ذم ( 2)

(، ذم سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم رواه اسمـ 392، 1/391رواه اًمٌزار، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت: )( 3)

 سمـ ؾمٗمٞم٤من واًمٚمٗمظ ًمف، وإؾمٜم٤مده صحٞمح. أب ؿمٞم٦ٌم ويٕم٘مقب
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 ؟أٟم٤م ُمٜمٝمؿ ؽ سم٤مهللِِمدشمُ ٟمَ  :وم٘م٤مل ،ف ُمـ أوًمئؽوم٢مٟمَّ  ،س ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملمٚمِ اضْم  :وم٘مٚم٧م ،سمفِ 
 .(1)شسمٕمدك اوٓ أسمرئ أطمدً  ،ٓ: ٧مٚم٘مومَ 

 :ٚيف ٖزٙ اآلثاس ايجالث١ عذ٠ فٛا٥ذ ٚأحهاّ َٓٗا

ّل ب ٤محَ أْص  شمرك سمٕمضِ  -1 يمام ومٕمؾ طمذيٗم٦م وقمٛمر  ،الة قمغم اعمٜم٤موم٘ملماًمّمَّ  ط اًمٜمٌَّ

 .ڤ

ًِ ٗم٤مق قمغم ٟمَ اًمٜمِّ  ڤٛمر قمُ  ظمقُف  -2  .؟ومٙمٞمػ سمٛمـ سمٕمده ،فٗم

ٜم٤مومؼ ِمـ ٓ إن يم٤من اعمُ  ،٘ملمٜم٤مومِ غم اعمُ الة قمَ ـ اًمّمَّ لم ُمِ ًٚمٛمِ ٦م اعمُ ل قم٤مُمَّ هَن  قمدمُ  -3

ـ يٜمٝمك وًمٙمِ  ،٦م٘م٘مَ تحَ ًمؽ ُمـ ُمٗم٤مؾمد ُمغم ذَ قمَ  ٥ُم عم٤م يؽمشمَّ  :٦م٤مُمَّ اًمٕمَ  ُيٕمرف سمذًمؽ قمٜمدَ 

 .ڤٚمٞمٝمؿ يمام ومٕمؾ طمذيٗم٦م ُمع قمٛمر ٦م اعمًٚمٛملم ُمـ اًمّمالة قمَ ظم٤مصَّ 

ـ ٘ملم إن يم٤مٟمقا ِمَّ ٤مومِ ًٚمٛملم ُمـ اًمّمالة قمغم اعمٜمَ ٦م اعمُ ٤مُمَّ ًمٕمٚمف ُينمع هنل قمَ  -4

 .روا ٟمٗم٤مىمٝمؿ وقَمُٔمؿ ظمٓمرهؿٝمَ أفمْ 

ام اىمتدى يمَ  ،ٚمٞمف أو ٓٚمامء ومٞمٛمـ ُيّمغم قمَ ٤ٌمع اًمٕمُ ٓة اشمِّ ٦م واًمقُ ٤مُمَّ جي٥م قمغم اًمٕمَ  -5

٤مل اعمٜم٤موم٘ملم وأؿمخ٤مصٝمؿ طمذيٗم٦م سمٕم٤مملِ طَم  –ؾْمالمْمٚمف ذم اإلِ قمغم ومَ - ڤقمٛمر 

 .واُمتث٤مًمف ًمرأيف ڤ

ر ؾُم  -6 ُمـ  ڤٛمر ٕمُ ٞمف ًمِ هَن  دَ قمٜمْ  ڤسمـ اًمٞمامن  ٙمقت طمذيٗم٦مىمد ُيؼَمَّ

ٜم٤موم٘ملم امء اعمُ ١ممتـ قمغم ه أؾْم ف ُمُ سم٠مٟمَّ  –يمام ذم إصمريـ إوًملم–غم اعمٜم٤موم٘ملم قمَ  اًمّمالةِ 

اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة وٟمحق  ڤيره ٘مدِ أو ًمتَ  ،طاهلل  ٤مه رؾمقلإيَّ  اًمذي أودقمف

 .-واهلل أقمٚمؿ-ذًمؽ 

 .ُمـ اًمٜمٗم٤مق ڤ٤مروق ذيٗم٦م ًمٚمٗمَ ٦م طُم شمؼمئَ  -7
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: 3/42ش )اعمجٛمع»(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 392، 1/391ش: )يمِمػ إؾمت٤مر»رواه اًمٌزار ذم ( 1)

 ٤مًمف صم٘م٤مت.ورضم
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ُمـ اًمٜمٗم٤مق  ڤٛمر ٕمد قمُ د سمَ ٦م أطَم ؼمئَ دم شمَ قمغم قمَ  ڤذيٗم٦م طُم  زمُ قمَ  -8

ًَّ  ٤م٤مءت اًمٕمزيٛم٦م ُمٜمف يمٗمًّ ام ضَم وإٟمَّ  ،ػمه واىمع ومٞمفهمَ  ٞمس ٕنَّ ًمَ    ومٕمؾيماَم  :٤مئٚملمًمٚم

 :۴ سم٘مقًمف ڤ (1)ٙم٤مؿم٦مع ُمـ ؾم٠مًمف سمٕمد قمُ ُمَ  طاهلل  رؾمقل
 .ًمٚمن اعمقدع ًمديف ٤مويمتامٟمً  ،(2)ش٦مُ ٤مؿَم ٙمَ ٤م قمُ ِِبَ  َؽ ٘مَ ٌَ ؾَم »

 .ازم ذم اًمّمالة قمغم ضمٜم٤مئز اعمٜم٤موم٘ملم٤مًمٗم٦م أُمر إُمػم أو اًمقَ ٦م خُم ُمنموقمٞمَّ  -9

قمغم اًمّمالة قمغم اعمًٚمٛملم ُمـ إُمقر  أوم٤موٚمٝم٤م ٤م٦م وظمّمقًص إُمَّ  ٨مِّ ُمٌدأ طَم  -11

 .اعمٜمدوب إًمٞمٝم٤م

ٚمٞمف وٓ كم قمَ ال جيقز ًمف أن يَّم ومَ  :ًمؽذَ  يفِ قم وصم٧ٌم ًمدَ ٗم٤مق رضمؾ أو ىمَ ٜمِ سمِ  ٚمؿُمـ قمَ  -11

 .تف وديٜمف سم٤مًمؽمكويؼمئ ذُمَّ  ،ًمٚمٛمًٚمٛملم ٤مؾ يقيمؾ إُمر إمم همػمه إن يم٤من إُم٤مُمً سمَ  ،ؿقمٚمٞمٝمِ 

 .عذا٤ اهللفطح ٚال٤اتِٗ أل :ايكاعذ٠ ايظابع١ ٚايجالثٕٛ

 ،ٜم٤موم٘ملم ٕقمداء اهلل ووصمٞمؼ صٚمتٝمؿ ِبؿ٧م وٓءات اعمُ ْمحَ ؿ هل أي٤مت اًمتل ومَ يمَ 

 :ومٛمـ ذًمؽ
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ } -1

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ٕمقا اًمذيـ ـمٛمَّ  ،٤مل اعمٜم٤موم٘ملم٤ممم ُمـ طَم ٥م شمٕمًم٘مد شمٕمجَّ  ،[11 :احلنمؾمقرة ] {ڌ ڌ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ُمرة  سمـ ىمٞمس سمـ طُمرصم٤من اسمـ حمّمـ -سمْمؿ أوًمف وشمِمديد اًمٙم٤مف وَّتٗمٞمٗمٝم٤م-هق قمٙم٤مؿم٦م ( 1)

سمـ ظمقيٚمد اًمذي شمٜم٠ٌم أي٤مم ىمت٤مل أهؾ اًمردة. اٟمٔمر  إؾمدي ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم دًرا، ىمٞمؾ: ىمتٚمف ـمٚمٞمح٦م

 (.7/32ش: )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»

(، يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس، 4/59ش: )صحٞمحف»واه اًمٌخ٤مري ذم ر ڤضمزء ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ( 2)

( يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم دظمقل ـمقائػ 198، 1/197سم٤مب اًمؼمود واحلؼم، وُمًٚمؿ: )

 ُمـ اعمًٚمٛملم اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب وٓ قمذاب.
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ُ  ،١مُمٜملموُمقآِّتؿ قمغم اعمُ  ،ؿِِّت ذم ُمٜم٤مَس  ،اهنؿ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مبقَ إظْم  ٘مقًمقن ؿ يَ وأهنَّ

 ،[11 :احلنمؾمقرة ] {ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ} :هلؿ

ڇ ڇ ڇ ڍ } ،ا يٕمذًمٜم٤م أو خيقومٜم٤مٓمٞمع ذم قمدم ٟمٍمشمٙمؿ أطمدً ٓ ٟمُ  :أي

 .ي همروا سمف إظمقاهنؿاًمذِ  قمدِ ذم هذا اًمقَ  ،[11 :احلنمؾمقرة ] {ڍ ڌ

 ،ؿهُن ٘م٤مرِ اع ُمُ رور واخلدَ واًمٖمُ  ،ب وصٗمٝمؿذِ وم٢من اًمٙمَ  ،ٚمٞمٝمؿذا قمَ ر هَ ثَ وٓ يًتٙمْ 

 ،اًمذي وضمد خمؼمه يمام أظمؼم اهلل سمف ،ؿ اهلل سم٘مقًمفَِب وهلذا يمذَّ  ،ٝمؿّمحٌُ ٌـ يَ ٗم٤مق واجلُ واًمٜمِّ 

 ،{ڈ ژ} :٤مُمـ دي٤مرهؿ ضمالء وٟمٗمٞمً  ،{ڎ ڈ} :وم٘م٤مل ،ووىمع ـمٌؼ ُم٤م ىم٤مل
ڑ ڑ } :هؿدِ ٝمؿ سمققمْ ٤مئِ وقمدم وومَ  ،وقمدم صؼمهؿ قمغم اًم٘مت٤مل ،عمحٌتٝمؿ ًمألوـم٤من

وخيذًمقن  ،يزْ وي١ٌمون سم٤مخلِ  ،سمؾ يًتقزم قمٚمٞمٝمؿ اجلٌـ ،[12 :احلنمؾمقرة ] {ک ک

 .ٝمؿأطمقج ُم٤م يم٤مٟمقا إًمٞم ،إظمقاهنؿ

 {گ گ گ گ ڳ} :(1)٘مديرواًمتَّ  ضِ قمغم اًمٗمرْ  ،{ک ک}
ـ اًم٘مِ ٜمٝمُ ؾ ُمِ ًمٞمحُّم  :أي ،[12 :احلنمؾمقرة ] ـ اهلل ،٤ملتَ ؿ اإلدسم٤مر قم ٓ ُيّمؾ هلؿ ٟمٍم ُم  .و

 ًَّ َ -ٙمؿ أٟمَّ  (2)ًمؽذَ  ؿْ اًمذي أوضم٥م هلُ  ٥ٌُم واًم ڳ ڳ ڱ } :-قن٤م اعم١مُمٜمُ أُيُّ

 ،ـ اهللـ خم٤مومتٝمؿ ُمِ ؿ ُمِ ومخ٤مومقا ُمٜمٙمؿ أقمٔمَ  ،[13 :احلنمؾمقرة ] {ڱ ڱ ڱ

غم خم٤موم٦م قمَ  ،ا٤م وٓ ضًّ ٗمًف وٓ ًمٖمػمه ٟمٗمٕمً ٜمَ ُمقا خم٤موم٦م اعمخٚمقق اًمذي ٓ يٛمٚمؽ ًمِ دَّ وىمَ 

 .واًمٕمٓم٤مء واعمٜمع ،اًمذي سمٞمده اًمي واًمٜمٗمع ،اخل٤مًمؼ

ٓ يَ  ،ُمقرُمراشم٥م ٕا ،[13 :احلنمؾمقرة ] {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ} قن ومُ ٕمرِ و

أن يٙمقن ظمقف  ،٘مفِ اًمٗمِ  يمؾُّ  ٘مفُ وإٟمام اًمٗمِ  ،قاىم٥مرون اًمٕمَ تّمقَّ وٓ يَ  ،طم٘م٤مئؼ إؿمٞم٤مء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/338ش: )شمٗمًػم اًمًٕمدي»يٜمٔمر ( 1)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.( 2)
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 معهم
 .(1)وهمػمه٤م شمٌٕم٤م هل٤م ،اخل٤مًمؼ ورضم٤مؤه وحمٌتف ُم٘مدُم٦م قمغم همػمه٤م

﮷  } :وىم٤مل شمٕم٤ممم -2 ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ے ے ۓ ۓ

    ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮻﮼ ﮺   ﮹  ؾمقرة ] {﮸

 .[139-138 :اًمٜم٤ًمء

﮷  } :صػ اعمٜم٤موم٘ملم وم٘م٤ملوَ  ؿَّ صمُ » :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي ﮶  ﮵

 :ّم٤مًرا أو سمٓم٤مٟم٦م٤مء وأٟمْ خذون اًمٞمٝمقَد أوًمٞمَ تَّ يَ  :لٜمِ يٕمْ  ،[139 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {﮸

﮿ } ﮾  ﮽  ﮻﮼ ﮺   ﮵ } :أي ،[139 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {﮹

يتخذون اًمٞمٝمقَد أوًمٞم٤مء  :يٕمٜمل ،[139 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {﮶ ﮷ ﮸

﮿ } :وأٟمّم٤مًرا أو سمٓم٤مٟم٦م ﮾  ﮽  ﮻﮼ ﮺   ٤مءؾمقرة ] {﮹  ،[139 :اًمٜم

ٓمٚمٌقن قمٜمدهؿ اًم٘مقة أيَ  :وىمٞمؾ :وأصح٤مسمف طٝمقر قمغم حمٛمد قٟم٦م واًمٔمُّ ٕمُ اعمَ  :أي

 .(2){} ،ًمٖمٚم٦ٌم واًم٘مقة واًم٘مدرةا: أي ،{﯀ ﯁} ،واًمٖمٚم٦ٌم

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ } :وىم٤مل شمٕم٤ممم -3

ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .[52 :اعم٤مئدةؾمقرة ] {ڈ

 :يف قٛي٘ ٜظاسعٕٛ فِٝٗ ثالث١ أقٛاٍ

 .ىم٤مًمف َم٤مهد وىمت٤مدة ،حتٝمؿٜم٤مَص ِّتؿ وُمُ قآي٤ًمرقمقن ذم ُمُ  -1

2-  ًَ  .ىم٤مًمف اسمـ ىمتٞم٦ٌم ،٤مهؿقن ذم رَو ٤مرقمُ ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ( 1)

 (.2/311) ش:شمٗمًػم اًمٌٖمقي»( 2)
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3-  ًَ  .ىم٤مًمف اًمزضم٤مج ،ٕم٤موٟمتٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملمذم ُمُ  ٤مرقمقنَ ي

 :ٚيف املشاد بايذا٥ش٠ قٛالٕ

ِمك خْ ٟمَ » :ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم ،ڤىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس  ،ج٤مقم٦مُ دب واعمَ اجلَ  :أطمدمه٤م

 ،ػموٟم٤مٞمٝمؿ ومال يٛمِ ٛمت٤مر ومِ وٟمَ  ،دب ومال ي٤ٌميٕمقٟم٤ميٕمٜمقن اجلَ ٛمٙمروه هر سمِ ٚمٞمٜم٤م اًمدَّ ور قمَ أن يدُ 

 .شٜمك ٟمِمؽمي ُمٜمٝمؿ ومال يٌٞمٕمقٟمٜم٤مٕمْ سمٛمَ 

 .ىم٤مًمف ُم٘م٤مشمؾ ،ًٚمٛملمٝمقد قمغم اعمُ اًمدوًم٦م ًمٚمٞمَ  الُب اٟم٘مِ  :واًمث٤مين

 :ٚيف املشاد بايفتح أسبع١ أقٛاٍ

 .ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس واًمًدي ،٦مُمٙمَّ  ومتُح  -1

 .ىم٤مًمف اًمْمح٤مك ،ٝمقدومتح ىمرى اًمٞمَ  -2

ّل  ٟمٍم -3  .ىم٤مًمف ىمت٤مدة واًمزضم٤مج ،غم ُمـ ظم٤مًمٗمفُ قمَ  ط اًمٜمٌَّ

 (1)ىم٤مًمف اسمـ ىمتٞم٦ٌم ،اًمٗمرج -4

ؿ اًمذيـ قاهِن لم اعمٜم٤موم٘ملم وإظْم الطمؿ سمَ قاصؾ واًمتَّ ٗمْمح ضمًقر اًمتَّ ٤مت شمَ ٕمض آيَ ومٝمذه سمَ 

 .ر اًم٘مرآن ًمرسمام وضمد همػمه٤مدسمَّ وُمـ شمَ  ،يمٗمروا ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وؾم٤مئر أقمداء اعمٚم٦م

 :قاهد هذه اعمقآت ومٞمٝم٤م قمديدة ُمٜمٝم٤مومَِم  ٤م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مأُمَّ 
ل ىمٌٞمٚم٦م ٧م أوَّ ومٙم٤مٟمَ » :سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ٦م ضمالءّمَّ ذم هده ًم٘مِ  ٤مقحَ إؾْم سمـ  ىم٤مل حمٛمد -1

 طاهلل  ؿ رؾمقلهُ ٤مَس ومحَ  :ىم٤مل ،ط اهللِ ٘مْم٧م ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم رؾمقلِ ٟمَ  ُمـ اًمٞمٝمقدِ 

 ،ٜمف اهلل ُمٜمٝمؿٙمَ طملم أُمْ  ،سمـ ؾمٚمقل سمـ أب اهلل وم٘م٤مم إًمٞمف قمٌد ،فٛمِ قا قمغم طمٙمْ ًمُ طمتك ٟمزَ 

اهلل  رؾمقل ٞمفِ وم٠مسمٓم٠م قمٚمَ  :ىم٤مل ،زرجويم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مء اخلَ  .أطمًـ ذم َُمَقازم ،دٛمَّ ٤م حمَ يَ  :وم٘م٤مل

ًِ  ،٤م حمٛمديَ  :وم٘م٤مل ،ط ٞم٥م وم٠مدظمؾ يده ذم ضَم  ،ٜمفوم٠مقمرض قمَ  :ىم٤مل ،قازمـ ذم ُمَ أطم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/378ش: )زاد اعمًػم»يٜمٔمر ( 1)
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 طاهلل  وهمْم٥م رؾمقل .شلٜمِ ٚمْ ؾِم رْ أَ » :طاهلل  ف رؾمقلوم٘م٤مل ًمَ  ،طاهلل  رع رؾمقلدِ 

ؽ طمتك ٚمُ ٓ واهلل ٓ أرؾِم  :ىم٤مل ،شلٜمِ ٚمْ ؾِم رْ أَ  َؽ ُْيَ وَ » :ىم٤مل ؿَّ  صمُ ف فمٚماًل ٝمِ ضْم طمتك ُرِئل ًمق

 ،د ُمٜمٕمقين ُمـ إمحر وإؾمقدىمَ  ،وصمالصمامئ٦م دارع ،ئ٦م طم٤مهاَم أرسمٕمْ  ،حتًـ ذم َُمَقازم

 :طاهلل  وم٘م٤مل رؾمقل :ىم٤مل ،أظمِمك اًمدوائر ! إين اُمرؤٌ ؟ذم همداة واطمدة :دهؿُّم حتْ 
 .(1)ششَؽ ًمَ  ُهؿْ »

 {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ} :أَٟمَْزَل  ۵ إِنَّ اهللََّ 
 {ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ} [44 :اعم٤مئدةؾمقرة ]
 {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ} ،[45 :اعم٤مئدةؾمقرة ]
 ،٤مئٗمتلم ُمـ اًمٞمٝمقدذم اًمٓمَّ  ٤م اهلُلأٟمزهلَ  ڤىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  ،[47 :اعم٤مئدةؾمقرة ]

ْمقا أو اصٓمٚمحقا قمغم أن ٝمرت إظمرى ذم اجل٤مهٚمٞم٦م طمتك ارشمَ ويم٤مٟم٧م إطمدامه٤م ىمد ىمَ 

ويمؾ ىمتٞمؾ ىمتٚمف اًمذًمٞمٚم٦م ُمـ  ،٤مف مخًقن وؾم٘مً تُ تٚمف اًمٕمزيزة ُمـ اًمذًمٞمٚم٦م ومديَ يمؾ ىمتٞمؾ ىمَ 

ّل ومٙم٤مٟمقا قمغم ذًمؽ طمتك ىمدم  ،ف ُم٤مئ٦م وؾمٍؼ اًمٕمزيزة ومديتُ  ومذًم٧م  ،اعمديٜم٦م ط اًمٜمٌَّ

وهق ذم  ،ويقُمئذ مل ئمٝمر ومل يقـمئٝمام قمٚمٞمف ،طاهلل  ًمٓم٤مئٗمت٤من يمٚمت٤ممه٤م عم٘مدم رؾمقلا

قا ٕمثُ وم٠مرؾمٚم٧م اًمٕمزيزة إمم اًمذًمٞمٚم٦م أن اسمْ  ،ة ىمتٞماًل زيزَ ٚمح وم٘متٚم٧م اًمذًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمَ اًمّمُّ 

ًَ ط دِ ٤من هذا ذم طمٞملم ىمَ وهؾ يمَ  :وم٘م٤مًم٧م اًمذًمٞمٚم٦م ،إًمٞمٜم٤م سمامئ٦م وؾمٍؼ  ٝمام ٌُ يٜمٝمام واطمد وٟم

 ٤ميمؿ هذا وٞماًم ٞمٜمَ ام أقمٓمَ إٟم٤م إٟمَّ  ،ٕمْمٝمؿ ٟمّمػ دي٦م سمٕمضي٦م سمَ دِ  ،واطمد وسمٚمدمه٤م واطمد

 .٤م إذ ىمدم حمٛمد ومال ٟمٕمٓمٞمٙمؿ ذًمَؽ وم٠مُمَّ  ،٤م ُمٜمٙمؿُمٜمٙمؿ ًمٜم٤م وومرىمً 

 صمؿَّ  ،سمٞمٜمٝمؿ طاهلل  ٕمٚمقا رؾمقلغم أن جَيْ ْمقا قمَ صمؿ ارشمَ  ،سمٞمٜمٝمام رب ِّتٞم٩ُم ومٙم٤مدت احلَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ط، اعمٖمرب.498، سمرىمؿ: )شؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق»يٜمٔمر ( 1)
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 ،ؿٙمُ ٞمٝمؿ ُمٜمْ ٕمػ ُم٤م يٕمٓمٕمٓمٞمٙمؿ ُمٜمٝمؿ ِو ٛمُ واهلل ُم٤م حمٛمد سمِ  :ذيمرت اًمٕمزيزة وم٘م٤مًم٧م

ٙمؿ قا إمم حمٛمد ُمـ خيؼم ًمَ ومدؾمُّ  ،ؿا هلَ ٤م وىمٝمرً  ُمٜمَّ وًم٘مد صدىمقا ُم٤م أقمٓمقٟم٤م هذا إٓ وٞماًم 

 ،ٛمقهٙمؿ طمذرشمؿ ومٚمؿ حتٙمِّ ٕمٓمِ وإن مل يُ  ،ٛمقهٛمتُ إن أقمٓم٤ميمؿ ُم٤م شمريدون طمٙمَّ  ،أيفرَ 

وذم – طاهلل  قلؾُم ٤م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٞمخؼموا هلؿ رأي رَ ٟم٤مؾًم  طاهلل  ومدؾمقا إمم رؾمقل

ّل قا إمم ومدؾمُّ  :رواي٦م أظمؼم  ،طاهلل   ضم٤مء رؾمقلومٚمامَّ  -اهنؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمقَ إظْم  ط اًمٜمٌَّ

گ گ گ ڳ } :۵وم٠مٟمزل اهلل  ،سم٠مُمرهؿ يمٚمف وُم٤م أرادوا طاهلل رؾمقًمف 

إمم  [41 :اعم٤مئدةؾمقرة ] {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 ؿَّ صمُ  ،[47 :اعم٤مئدةؾمقرة ] {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ} :ىمقًمف

 .(1)۵واهلل ٟمزًم٧م وإي٤ممه٤م قمٜمك اهلل  :ىم٤مل ومٞمٝمام

قآة ُمُ  ،ذم أيمثر سمٚمدان اعمًٚمٛملم ٧ْم ٧م وقمٛمَّ ل ـمٛمَّ ٜم٤موم٘ملم اًمتِ تـ اعمُ ُمـ أقمٔمؿ ومِ 

 ،ٜمٔمؿ اًمٖمرب وشم٘م٤مًمٞمدهسمِ  ٤مبواإلقمجَ  ،٦ٍم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرىوسمخ٤مصَّ  ،اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٙمٗم٤مر

ٚمٌٞمس قمغم ًتخدُملم ذم ذًمؽ اخلداَع واًمتَّ ُمُ  ،٤مرهؿتح اًم٤ٌمب ًمٗم٤ًمدهؿ وأومٙموومَ 

إمم آظمر هذه اًمت٠مويالت  ،ٗم٤مؾمدّمٚمح٦م ودرء اعمَ ى اعمداراة وحت٘مٞمؼ اعمَ قَ سمدقمْ  ،اًمٜم٤مس

 .(2)ٞمٝمؿ ًمٚمٙمٗم٤مراًمتل خُي٤مدقمقن ِب٤م ًمتًقيغ شمقًمِّ 

ىمد روقا سم٤مًم٘مقادة سمدل  ،ؿّم٤مرى وهمػمهِ ٤مدهؿ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمَّ ٞمَ قمٛمالء ٕؾْم 

ًٓ وسم٤مًمتٌٕمٞم٦م سم ،اًم٘مٞم٤مدة  . ُمـ اًمٕمزةد

ؼ تًٚمَّ وٟمَ  ،حر ُمـ أضمٚمٙمؿاًمٌَ  ٟمخقُض  ،ٜمقديمؿضُم  ـُ ٟمحْ  :واىمٕمٝمؿ ي٘مقلؿ وَ ًم٤ًمن طم٤مهلِِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمًٚمًٚم٦م »ورواه أسمقداود، وهق ذم  (، وطمًـ إؾمٜم٤مده إرٟم٤مؤوط،2212روه أمحد رىمؿ: )( 1)

 (.2552ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌمين سمرىمؿ )ش اًمّمحٞمح٦م

 قؾمققم٦م اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م(.(: )ُم3سمح٨م سمٕمٜمقان: )ظمٓمر اعمٜم٤موم٘ملم وفمٝمقرهؿ(: )صـ ( 2)
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ًَّ  ،ٙمؿقٟمُ ٟمحـ قمٞمُ  ،ؿٙمُ ٤ٌمل ـم٤مقم٦م ًمَ اجلِ  ًمؽموقا  ،ٜم٤م وأىم٤مرسمٜم٤مغم إظمقشمٜم٤م وأصدىم٤مئِ قمَ  َس ٟمتج

ًْ  .قمٜم٤م  .ؿ ىمراسملم ًمٙمؿ وم٘مط ًمٙمل شمروقا قمٜم٤مٝمُ ٘متٚمَ ِبؿ وٟمَ ٜمٝمؿ وٟمٕمذِّ جِ وٟم

ًم٘مد  ،تٝمؿ وٓرضم٤مل أُمٜمٝمؿـمَ ْذ  ٙمقُم٤مشمٜم٤م وٓطُم  ِمقا قم٤ًميمرَ ومال َّت ،وٟمٓمٛمئٜمٙمؿ

د أصٌح اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ ُمرشمزىم٦م يٕمٞمِمقن ًم٘مَ  ...٤مهؿ قمغم اًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء ًمٜم٤مسمٜمَ درَّ 

 .دون اًمًٚمٓم٤منٌُ ٕمْ ويتٍمومقن سمٕم٘مٚمٞم٦م وٟمٗمًٞم٦م اعمرشمزىم٦م اًمذيـ يَ 
واًمٕمرض ذم اًمًٚمٓم٤من اًمذي  َف يـ واًمقـمـ واًمنمَّ واًمدِّ  ًم٘مد اظمتٍمٟم٤م هلؿ اإلًمفَ 

وسمٕمد  ،ر وُُيؽمم ىمٌؾ يمؾ رءسمؾ ُي٘مدِّ  ،ال يٕمَم وي٠مُمر ومال يٕم٤مرض٥م أن يٓم٤مع ومَ جي

ًُّ أن ٟمُ  اسمذًمؽ يًٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م يمثػمً  ،يمؾ رء ٚمٓم٤من إيمؼم اًمذي جي٥م أن ٘مٜمٕمٝمؿ ُمـ هق اًم

 .دوه ويًٝمروا قمغم اًمٕمٛمؾ إلرو٤مئفٕمٌُ يَ 
اإلظمالص ذم  ٤مٜم٤م ُجٞمٕمً تُ ّمٚمحَ وُمـ ُمَ  ،٤مهؿ قمٌٞمد ًمٙمؿٜم٤م وإيَّ ٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مٜمٕمٝمؿ سم٠مٟمَّ قمَ  يًٝمُؾ 

 .وشمتقامم اًمٜمٞم٤مؿملم واعمزاي٤م واهل٤ٌمت ،شم٥م واًمدرضم٤متٞم٤مت واًمرُّ ىمِ اًمٕم٤ٌمدة ًمٙمل شمتقامم اًمؽمَّ 
ٜمٛمٜمع شمقطمدهؿ وشمٕم٤موهنؿ ٛمٙمٜم٦م ًمِ تـ سملم ؿمٕمقسمٜم٤م سمٙمؾ اًمقؾم٤مئؾ اعمُ ؾمٜمزرع اًمٗمِ 

د اًمٓمريؼ حلقاريٞمٙمؿ ًمتحٙمٛمقا ٛمٝمِّ وٟمُ  ،٘مٞمؼ أهداومٝمؿ اعمري٦ٌموٟمٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ حَت  ،وديمؿ

 .شمِم٤مؤون ِبؿ اًمٕم٤ممل يمام
َـّ  ـِ ذم اًمٕمَ  ،ك إوومٞم٤مءٟمحـ ضمٜمقدُ  ،٤مل ي٤م ؾمٞمدياًمٌَ  يمـ ُمٓمٛمئ ٟمٖمػم ُم٤م  ،٤مءٗمَ وذم اخلَ  ٚم

 .وٟمح٥م ُمـ ُيٌؽ ،ٟمحـ قمٌٞمدك ٟمٙمره ُمـ يٙمرهؽ ،شمِم٤مء يمام شمِم٤مء
 .٤مل اخلقٟم٦م واعم٤مرىملمطَم  هذا هق ًم٤ًمنُ 

 ومامذا سم٘مل هلَ 
ِ
 ؾْمالم؟!ُمـ اإلِ  ١ُمٓء

 ؟!فؿ ُمـ اًمنمَّ وُم٤مذا سم٘مل هلَ 

 (1)؟!ؿ ُمـ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦مسمؾ ُم٤مذا سم٘مل هل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )سمتٍمف يًػم(: ُمقؾمققم٦م اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.ش ًم٤ًمن طم٤مل اخلقٟم٦م اعم٤مرىملم»ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان: ( 1)
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 املبخح األّل

 التعامل مع امليافقني قبل القتال

 متَٔد

٤مؾمئ٦م ذًمٞمٚم٦م أيم٤مذي٥م ظَم  دُّ وشمرشمَ  ،اعمٜم٤موم٘ملم ُل ٝم٤موى قمٚمٞمٝم٤م ُمٕم٤موِ تَ ة اًمتل شمَ خرَ ق اًمّمَّ ٝم٤مد هُ اجلِ 

ٌِّ وأقمذار اعمٕمقىملم واعمُ  ف وذم ٟمٗمًف تِ وطمف قمغم راطَم رُ  دٌ ٛمؾ ومٞمف أطَم اجلٝم٤مد اًمذي ًمـ َُي  ،ٓملمث

٤م عمرو٤مة اهلل ـمٚمًٌ  وأرواٌح  ،راقذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمُ  ُم٤مءٌ ل ودِ ٌذُ ٕٟمف ُُمَٝم٩م شمَ  ،ظمقر أو ٟمٗم٤مق

ف إٓ اًمّم٤مدىمقن ٞمقومِ ٧م هم٤ٌمر ٟم٘مٕمف وٓ فمالل ؾُم حَت  ٔمؾُّ اجلٝم٤مد اًمذي ٓ يًتَ  ،ُؼ شمزهَ 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :اعمخٚمّمقن

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 .[24-23 :إطمزابؾمقرة ] {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ }

ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 .[111 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ىئی ی ی ی جئ حئ

ي ِمؽَم ومٞمٝم٤م هق اعمُ  -ؾمٌح٤مٟمف-اهلل  ؛لم ُمت٤ٌميٕملمٗم٘م٦م سمَ َص  ؾْمالمظمقل ذم اإلِ اًمدُّ  إنَّ 

ًِ ذم ٟمَ  ءٌ ه٤م ًمٚمٛم١مُمـ َر دَ ع اهلل ٓ يٌ٘مك سمٕمْ ل سمٞمٕم٦م ُمَ ٝمِ ومَ  .واعم١مُمـ ومٞمٝم٤م هق اًم٤ٌمئع ف وٓ ٗم
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 معهم
قن يمٚمٛم٦م اهلل هل ٙمُ ودون اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف ًمتَ  -٤مٟمفٌحَ ؾُم -ذم ُم٤مًمف ُيتجزه دون اهلل 

ٗمًف وُم٤مًمف ُم٘م٤مسمؾ ٘مد سم٤مع اعم١مُمـ هلل ذم شمٚمؽ اًمّمٗم٘م٦م ٟمَ ومَ  .يـ يمٚمف هللوًمٞمٙمقن اًمدِّ  ،ٚمٞم٤ماًمٕمُ 

 .(1)فوًمٙمٜمف ومْمؾ اهلل وَُمٜمُّ  ،وهق صمٛمـ ٓ شمٕمدًمف اًمًٚمٕم٦م :هق اجلٜم٦م ،ٛمـ حمدد ُمٕمٚمقمصمَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/83ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن»( 1)
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ٚايجالثٕٛ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ } :ايكاعذ٠ ايجا١َٓ 

 .[83 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڻ ڻ ڻ ۀ

وُمٕمٝمؿ  ،٤مد ٕهنؿ سملم اعمًٚمٛملمٝمَ دين ُيدقَمقَن إمم اجلِ اعمَ  ٝمدِ ٘مقن ذم سمداي٤مت اًمٕمَ ٜم٤مومِ ٤من اعمُ يمَ 

٤مف واًمتثٌٞمط رضَم خذيؾ واإلِ ـ اًمتَّ ٤من ُمٜمٝمؿ ُم٤م يم٤من ُم يمَ ومٚمامَّ  ،ذم َم٤مُمٕمٝمؿ وُمٚمت٘مٞم٤مِّتؿ

ح٤مب واًم٘مٕمقد ًٟم گ گ ڳ } :وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،ؿاهلل سمٕمدم اإلذن هلَ  ضم٤مء أُمرُ  ،وٓا

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ 

 .[83 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

وهق اًمذي  ،ًٓ ٕمف خمذِّ وٓ َيًتّمح٥م إُمػم ُمَ » :شٜملاعمٖم» ـ أضمؾ ذًمؽ ىم٤مل ذمُمِ 

 أو اًمؼمدُ  رُّ احلَ  :ثؾ أن ي٘مقلُمِ  ،دهؿ ذم اخلروج إًمٞمفزهِّ ـ اًمٖمزو ويُ قمِ  يثٌط اًمٜم٤مَس 

 ،٤مٗمً وٓ ُمرضمِ  ،وأؿم٤ٌمه هذا ،وٓ شم١مُمـ هزيٛم٦م هذا اجلٞمشِ  ،ةٌ واعمِم٘م٦م ؿمديدَ  ،ديدؿَم 

 ،هلؿ سم٤مًمٙمٗم٤مر وٓ ـم٤مىم٦مَ  ،ددٌ ُمَ  ؿهلَ  ٤م٦م اعمًٚمٛملم وُمَ يَّ ٚمٙم٧م َه ىمد هَ  :وهق اًمذي ي٘مقل

وٓ ُمـ يٕملم قمغم  ،وٟمحق هذا ،دٌ ؿ أطَم وٓ يث٧ٌم هلُ  ،وصؼم ؿ ىمقة وُمددٌ ٗم٤مر هلَ واًمٙمُّ 

ًُّ لم سم٤مًمتَّ ًٚمٛمِ اعمُ  ٝمؿ ٌتِ س ًمٚمٙمٗم٤مر وإـمالقمٝمؿ قمغم قمقرات اعمًٚمٛملم وُمٙم٤مشمَ ج

وٓ ُمـ ُيقىمع اًمٕمداوة  ،أو إيقاء ضمقاؾمٞمًٝمؿ ،ودًٓمتٝمؿ قمغم قمقراِّتؿ ،سم٠مظم٤ٌمرهؿ

ٚمٛملمًٕمَ ويَ  ٤مد سملم اعم  ھ ھ ھ ہ ہ} :ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :ك سم٤مًمٗم

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸

 وٕنَّ  ،[47-46 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {      

 
ِ
ويمٞمػ ُيرضمك أو  ،(1)ٕمفرضمقا ُمَ ٞمٚمزُمف ُمٜمٕمٝمؿ وإن ظَم ومَ  ،غم اعمًٚمٛملمَ ُمية قمَ  َه١ُمٓء

وهؿ مل يٜم٤موم٘مقا اسمتداء  ،ؾ ُمـ هذه طم٤مًمف وشمٚمؽ أوص٤مومف ٟمٍم أو سمذل ُمٝم٩م ودُم٤مءي١مُمِّ 

 .!إٓ ًمُتٕمّمؿ دُم٤مؤهؿ وأُمقاهلؿ وٟم٤ًمؤهؿ وذرارُيؿ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/366ش: )اعمٖمٜمل»( 1)
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 معهم
 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

 ۆئ ۆئ} :ام وصػ اهللؿ يمَ ٕهنَّ  :ِم٤مريم٦م ذم اًمٖمزو٘ملم سم٤معمُ ٜم٤مومِ ٓ ي١مذن ًمٚمٛمُ  -1

 .[4 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ۈئۈئ

وٓ قمغم ُمٞمٛمٜم٦م ًمٚمجٞمش  ،روا قمغم هي٦مال ي١مُمَّ ومَ  ،أو ٔظمر ٥ٍم وم٢من ظمرضمقا ًمًٌَ  -2

 .وٓ ُمٞمنة
 ،ٕمريم٦ماعمَ  ضِ حٌقا سمٕمد ىمدوُمٝمؿ ٕرْ ًَ واٟمْ  ،وا سمٕمد ظمروضمٝمؿرُّ قا وومَ خذًمُ وإن اٟمْ  -3

واًمتقومٞمؼ ذم  ،ٝمؿام يم٤من اخلػم ذم ٟمٙمقِص سمَّ سمؾ ًمرُ  ،ؿ وٓ ي١مسمف ِبؿٝمُ ومال ُيدقمقن وٓ ي٠ًمل قمٜمْ 

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹} :ومرارهؿ

 .[47 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {       

 .ايتٛس١ٜ ظ١ٗ ايػضٚ :ايكاعذ٠ ايتاطع١ ٚايجالثٕٛ

ؿ وهلَ  ،ديٕم٦م وُمٙمرٞم٤مٟم٦م وظموظِم  رٍ ؿ أهؾ همدْ ومٝمُ  ،ٓ ي١مُمـ ضم٤مٟمٌف ٜم٤موم٘مقن داءٌ اعمُ 

 .الِّتؿ اعمِمٌقه٦م وقمالىم٤مِّتؿ احلٛمٞمٛم٦م سم٠مقمداء اهللِص 
ـْ مل يَ » :رد اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح أٟمفػمه أوْ وهمَ  ًمَؽ ُمـ أضمؾ ذَ   يريدُ  طاهلل  قلؾُم رَ  ٙم

 :٤م ُيتٛمؾ ُمٕمٜمٞملمٔمً ٦م أن يذيمر ًمٗمْ يَ قرِ واًمتَّ  ،ؿ همػمه٤مهَ أوْ  :أي ،ى سمٖمػمه٤مإٓ ورَّ هَمزَوة 

 .(1)ريد اًمٌٕمٞمدقهؿ إرادة اًم٘مري٥م وهق يُ ٞمُ ومَ  ،٤م أىمرب ُمـ أظمرمُه أطمدُ 

 :ٖمػمه٤مي سمِ أن يقرِّ هَمزَوة اد ذا أرَ ٞمش إٜمٌٖمك ُٕمػم اجلَ ف يَ أٟمَّ » :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي

ٕمٞمدة ومٞمًتح٥م أن ذا يم٤مٟم٧م ؾَمْٗمَرة سمَ حذير إٓ إًٌ٘مف اجلقاؾمٞمس وٟمحقهؿ سم٤مًمتَّ  يَ الَّ ًمئَ 

 .(2)شُيٕمّرومٝمؿ اًمٌٕمد ًمٞمت٠مهٌقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/565ش: )ومتح اًم٤ٌمري»يٜمٔمر ( 1)

 (.17/111ش: )ذح ُمًٚمؿ»يٜمٔمر ( 2)
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ـْ وٓؤهُ  ـْ  ،داء اهللؿ ٕقمْ إن َُم ؾ ُمـ ٙمُ قاؾمٞمس ًمِ  وضَم ـ يمقهنؿ أقملُم قا قمَ ٙمُّ ٜمٗمَ يَ  ًم

 :ومال جيقز أسمدا إـمالقمٝمؿ قمغم ظمٓمط اعمًٚمٛملم وٓ حتريم٤مِّتؿ ،ٚمف٤مدى اًمديـ وأهْ قمَ 

 .(1)[4 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ۆئ ۆئ}

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

ؿ ٕهنَّ  :ٝم٤مإًمٞمَ قُم٦م يّمٚمقن ٕمٚمُ ُمَ  ٦مٜم٤موم٘ملم ُمـ أيلم اعمُ ـ متٙمِ ذر ُمِ ل واحلَ ىمِّ اًمتقَ  -1

وقمٚمٞمف ومال ُيتخذ ُمٜمٝمؿ ُمًتِم٤مريـ وٓ ُم٘مرسملم وٓ  ،يـ٦م واًمدِّ قاؾمٞمس ٕقمداء اعمٚمَّ ضَم 

 .اًمخ ....سمٓم٤مٟم٦م
ـ ٥م قمَ جُ ل حَت اًمتِ  -اهلل نِ سم٢مذْ -٦م ٜمَ داسمػم وآطمؽمازات أُمِ ٞمع اًمتَّ ٤مذ َُج اَّتِّ  -2

 طمتك ٓ يٕمٙمروا قمغم ،ٚمح٦م ًمألُم٦مّْم ًٚمٛملم ومٞمف ُمَ ؿم٠من ًمٚمٛمُ و اعمٜم٤موم٘ملم يمؾ ظمؼم

 .اعم١مُمٜملم صٗمقه وصمٛمرشمف
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/611إمم ُمٌح٨م ُمقىمػ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اجلٝم٤مد: ) ُيًـ اًمرضمقع( 1)
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 معهم
خزٌٜ املٓافكني ٚإسدافِٗ باذتح ع٢ً َت َكا١َُٚ :ايكاعذ٠ األسبعٕٛ

 .ادتٗاد ٚايرتغٝب فٝ٘

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}

 ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں

ٟمٗم٤ملؾمقرة ] {﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ُـم  ،[66-64 :ا

 :ل سم٤مٔي٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم احل٨م قمغم اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس واًمٜمٗمٞمسرآن يتٜمزَّ ٤من اًم٘مُ يمَ  أضمؾ ذًمَؽ 
ھ ھ ھ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ } -1

﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮳﮴ ﮲   ﮾   ے ے ۓ ۓ ﮽  ﮼

             ﯁  ﯀    ﮿

 .[13-11 :اًمّمػؾمقرة ] {  ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں } :ذم قماله زَّ ٤مل قمَ وىم -2

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ڻ ڻ ڻ

﮴  ڭ ۇ ﮳  ﮲  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ے ۓ ۓ

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .[172-169 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :٤مٟمفٌحَ وىم٤مل ؾُم  -3

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ

 چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ

 .[96-95 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] {ڇ ڇ چ چ چ
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 ۈ ۈ ۆ ۆ} :اعم١مُمٜملم سم٘مقًمف رار اعمٜم٤موم٘ملم يٜمٝمك اهللُ ٘م٤مسمؾ ومِ وذم ُمُ  -4

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 .[16-15 :إٟمٗم٤ملؾمقرة ] {ىئ ىئ ېئ

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى} :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف -6

 .[45 :إٟمٗم٤ملؾمقرة ] {ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

ّل ويمذا   :وم٘م٤مل ،ٌٞمؾ اهللٝم٤مد ذم ؾَم ١مُمٜملم ورهمٌٝمؿ ذم اجلِ اعمُ  طم٨مَّ  ط اًمٜمٌَّ
 ؿِ ٤مئِ اًمّمَّ  ؾِ ثَ ٛمَ يمَ  ،فِ ٞمٚمِ ٌِ  ؾَم ذِم  دُ ٤مهِ جُيَ  ـْ ٛمَ سمِ  ؿُ ٚمَ قمْ أَ  اهلُلوَ  ،اهللِ  ٞمؾِ ٌِ  ؾَم ذِم  دِ ٤مهِ جَ اعمُ  ُؾ ثَ ُمَ » -1

َٓ اًمذِ  ؿِ ائِ اًمدَّ  ؿِ ٤مئِ اًم٘مَ   ٤ممَم ٕمَ شمَ  اهلُل َؾ يمَّ قَ شمَ وَ  ،عَ ضمِ رْ ك يَ تَّ طَم  ٦مٍ ىمَ دَ  َص َٓ وَ  ٤ممٍ ٞمَ ِص  ـْ ُمِ  ؽُمُ ٗمْ  يَ ي 

 .(1)ش٦مٍ ٞمٛمَ ٜمِ همَ  وْ أَ  رٍ ضْم أَ  عَ ٤م ُمَ ٤معمًِ ؾَم  فُ ٕمَ ضمِ رْ يُ  وْ أَ  ٦مَ ٜمَّ اجلَ  فُ ٚمَ ظِم دْ يُ  نْ أَ  ٤مهُ ومَّ قَ شمَ  نْ إِ  فِ ٞمٚمِ ٌِ  ؾَم ذِم  دِ ٤مهِ جَ ٚمٛمُ ًمِ 

ّل  ـِ قمَ  ،ڤريرة وقمـ أب هُ  -2 ْ وَ  ٤مَت ُمَ  ـْ ُمَ » :ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ ْ وَ  زُ ٖمْ يَ  مَل  ْث دِّ ُُيَ  مَل

 .(2)ش٤مٍق ٗمَ ٟمِ  ـْ ُمِ  ٦مٍ ٌَ ٕمْ  ؿُم غَم قمَ  ٤مَت ُمَ  وِ زْ ٤مًمٖمَ سمِ  فُ ًَ ٗمْ ٟمَ 

٤م ُمَ » :طاهلل  ٤مل رؾمقلىمَ  :٤مَل ىمَ  (3)ڤؼم سمـ ضَم  اًمرمحـ وقمـ قمٌد -3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11791ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»يٜمٔمر ( 1)

 (.2512ش: )صحٞمح ؾمٜمـ أب داود»يٜمٔمر ( 2)

سمـ  سمـ ضمِمؿ سمـ زيد سمـ قمٛمرو -سمٗمتح أوًمف وؾمٙمقن اعمقطمدة  -سمـ ضمؼم  اًمرمحـ هق: قمٌد( 3)

اًمرمحـ  اهلل، وقمٌد سمـ إوس، ىمٞمؾ: اؾمٛمف قمٌد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث اسمـ اخلزرج طم٤مرصم٦م

اًمرمحـ، أسمق قمٌس  اًمٕمزى ومًٛمل ذم اإِلؾْمالم قمٌد أصح. ىمٞمؾ: يم٤من اؾمٛمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌد

إٟمّم٤مري، همٚم٧ٌم قمٚمٞمف يمٜمٞمتف، ؿمٝمد سمدرا ويم٤مٟم٧م ؾمٜمف إذ ؿمٝمده٤م صمامٟمٞم٤م وأرسمٕملم ؾمٜم٦م أو ٟمحقه٤م. 

سمـ  سمـ إذف، ويم٤من يمٕم٥م ويم٤من ومٞمٛمـ ىمتؾ يمٕم٥موي٘م٤مل: إٟمف يم٤من يٙمت٥م سم٤مًمٕمرب ىمٌؾ اإِلؾْمالم، 

، وم٠مذن اهلل ذم ىمتٚمٝمام، وذًمؽ ىمٌؾ طاهلل  سمـ أب احل٘مٞمؼ اًمٞمٝمقدي٤من ي١مذي٤من رؾمقل إذف وأسمق راومع

 =سمـ ضمؼم إٟمّم٤مري ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم، وهق اسمـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م.  ٟمزول ؾمقرة سمراءة. شمقذم أسمق قمٌس
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .(1)ش٤مرُ اًمٜمَّ  فُ ًُّ ٛمَ تَ ومَ  اهللِ ٞمؾِ ٌِ  ؾَم ذِم  دٍ ٌْ ٤م قمَ ُمَ دَ ىمَ  ْت ؼِمَ همْ أُ 

 اهللَ  َل ٠مَ ؾَم  ـْ ُمَ » :طاهلل  قلؾُم ٤مل رَ ىمَ  :ىم٤مل (2)ڤسمـ طُمٜمَْٞمَػ  قمـ ؾمٝمؾ -4

 دَ ٝمَ اًمِمُّ  َل ٤مزِ ٜمَ ُمَ  اهلُل فُ ٖمَ ٚمَّ سمَ  ٍق دْ ِّم سمِ  ةَ ٤مدَ ٝمَ اًمِمَّ 
ِ
 .(3)شفاؿِم رَ  ومِ غَم قمَ  ٤مَت ُمَ  نْ إِ وَ  اء

٤مد قمغم ٝمَ ٤مت اجلِ وآيَ  (إٟمٗم٤مل) قرةهؿ ؾُم دُ ٝمؿ يتٚمق أطَم يمِ ٕم٤مرِ ٛمقن ذم ُمَ ًٚمِ ويم٤من اعمُ 

اًمروم ىمد ظمرج ذم  عَ ٤مديـ ُمَ ٜمَ ىمٕم٦م أضْم ذم وَ  ڤسمـ اًمقًمٞمد  ٤مًمدُ ومٝم٤م هق ظَم  ،٘م٤مشمٚملماعمُ 

 ٕمؾوضَم  ،ؾ قمٚمٞمٝمؿ أُمػمضُم ٤م إمم إرسمٕملم يمؾ يمردوس أًمػ رَ وؾًم صمالصملم يمردوَ  ٦مٍ ؾمتَّ 

 ـسمْ  طمٌٞمؾسمـ اًمٕم٤مص وُمٕمف ُذ  رو٦م قمٛمْ ٜمَ وقمغم اعمٞمٛمَ  ،أسم٤م قمٌٞمدة ذم اًم٘مٚم٥م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مل اًمٌخ٤مري: ًمف صح٦ٌم. ىم٤مل اًمذهكم ىم٤مل اسمـ سمٙمػم سمـ ظمدي٩م. ىم سمـ راومع سمـ روم٤مقم٦م روى قمٜمف قم٤ٌمي٦م =

سمـ قمٗم٤من وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع  ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم ؾمٜمف ؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م صغم قمٚمٞمف قمثامن

اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز »و (،2/827) اًمؼم: ٓسمـ قمٌدش آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب»وصمالصملم. يٜمٔمر 

 (.34/46) ، ًمٚمٛمزي:شذم أؾمامء اًمرضم٤مل ِّتذي٥م اًمٙمامل»و (،4/249) ، ٓسمـ طمجر:شاًمّمح٤مسم٦م

 (.2656اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب ُمـ اهمؼمت ىمدُم٤مه ذم ؾمٌٞمؾ اهلل: ح )( 1)

سمـ  سمـ َمدقم٦م سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ اًمٕمٙمٞمؿ سمـ واه٥م -سمْمؿ احل٤مء وومتح اًمٜمقن–سمـ طُمٜمَْٞمٍػ  هق: ؾمٝمؾ( 2)

سمـ إوس  سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمقف سمـ قمٛمرو سمـ قمقف ظمٜم٤مسسمـ ظمٜم٤ًمء، وي٘م٤مل:  سمـ قمٛمرو احل٤مرث

اهلل، وي٘م٤مل:  إٟمّم٤مري إود، أسمق صم٤مسم٧م، وي٘م٤مل: أسمق ؾمٕمٞمد: وي٘م٤مل أسمق ؾمٕمد، وي٘م٤مل: أسمق قمٌد

سمـ طمٜمٞمػ. ؿمٝمد سمدرا واعمِم٤مهد  سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ، وواًمد أب أُم٤مُم٦م أسمق اًمقًمٞمد، اعمدين، أظمق قمثامن

سمـ صم٤مسم٧م. روى قمٜمف:  ، وقمـ زيدطروى قمـ: اًمٜمٌَّّل  اهلل صغم اًمف قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل

اًمؼم: ؿمٝمد سمدرا  سمـ قمٌد سمـ طمٜمٞمػ، وأسمق وائؾ. ىم٤مل أسمق قمٛمر سمـ ؾمٝمؾ اسمٜمف أسمق أُم٤مُم٦م أؾمٕمد

يقم أطمد. ويم٤من سم٤ميٕمف يقُمئذ قمغم اعمقت، ومث٧ٌم ُمٕمف طملم  طاهلل  واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م، وصم٧ٌم ُمع رؾمقل

: ٟمٌٚمقا ؾمٝمال طاهلل  ، وم٘م٤مل رؾمقلطاهلل  رؾمقلاٟمٙمِمػ اًمٜم٤مس قمٜمف، وضمٕمؾ يٜمْمح يقُمئذ سم٤مًمٜمٌؾ قمـ 

وم٢مٟمف ؾمٝمؾ: صمؿ صح٥م قمٚمٞم٤م ُمـ طملم سمقيع، وإي٤مه اؾمتخٚمػ قمكم طملم ظمرج ُمـ اعمديٜم٦م إمم اًمٌٍمة. صمؿ 

ؿمٝمد ُمع قمكم صٗملم، ووٓه قمغم وم٤مرس، وأظمرضمف أهؾ وم٤مرس، ومقضمف قمكم زي٤مدا وم٠مروقه وص٤محلقه 

وصمالصملم، وصغم قمٚمٞمف قمكم ويمؼم ؾمت٤م. روى ًمف سمـ طمٜمٞمػ سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م صمامن  وأدوا اخلراج. وُم٤مت ؾمٝمؾ

 (.4/251ش: )ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،12/184،: )شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»اجلامقم٦م. 

 (.1919أظمرضمف ُمًٚمؿ: يمت٤مب اإلُم٤مرة، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب ـمٚم٥م اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم: ح )( 3)
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 .(2)سمـ أب ؾمٗمٞم٤من زيدوقمغم اعمٞمنة يَ  ،(1)طمًٜم٦م

٤ٌَمُث وقمغم اًمٓمالئع  ،ار قمغم يمؾ يمردوس أُمػمً وأُمَّ   (4)ڤسمـ أؿمٞمؿ  (3)ىُم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ُمر اًمٖمقصمل. وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ذم  سمـ ىمٓمـ، ُمـ اًمٖمقث سمـ اعمٓم٤مع اهلل سمـ قمٌد هق: ذطمٌٞمؾ( 1)

اهلل، وي٘م٤مل: أسمق  سمـ طمًٜم٦م، يمٜمٞمتف أسمق قمٌد اًمرمحـ ٟمًٌف. وهق ذطمٌٞمؾ اسمـ طمًٜم٦م أظمق قمٌد

، وقمـ طاًمرمحـ، وي٘م٤مل: أسمق واصمٚم٦م، طمٚمٞمػ سمٜمل زهرة، ًمف صح٦ٌم. روى قمـ: اًمٜمٌَّّل  قمٌد

يٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م هق  سمـ طمًٜم٦م. وطمًٜم٦م اًمتل سمـ ذطمٌٞمؾ سمـ اًمّم٤مُم٧م. روى قمٜمف: اسمٜمف رسمٞمٕم٦م قم٤ٌمدة

سمـ وه٥م  سمـ طمٌٞم٥م وأظمقه، ىمٞمؾ: أهن٤م أُمٝمام، وىمٞمؾ: سمؾ شمٌٜمتٝمام ومٜم٤ًٌم إًمٞمٝم٤م، وهل ُمقٓة عمٕمٛمر

اجلٛمحل، وهل ُمـ أهؾ قمدول اًمتل شمٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م اًمًٗمـ اًمٕمدوًمٞم٦م وهل ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٌحريـ. ويم٤من 

ًمٗمتح اًمِم٤مم. ذطمٌٞمؾ ُمـ ُمٝم٤مضمرة احلٌِم٦م، وهق أطمد أُمراء إضمٜم٤مد اًمذيـ سمٕمثٝمؿ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ 

سمـ طمًٜم٦م ُميي،  اهلل اًمٕمجكم: ذطمٌٞمؾ سمـ قمٌد وىم٤مل اسمـ زسمر: هق اًمذى اومتتح ـمؼمي٦م. ىم٤مل أمحد

سمـ اًمؼمىمل: يم٤مٟم٧م ُمـ ُمٝم٤مضمرة احلٌِم٦م وذطمٌٞمؾ  اهلل سمـ قمٌد وطمًٜم٦م أُمف هل٤م صح٦ٌم. وىم٤مل أمحد

سمـ  متٞمؿسمـ ُمر أظمل  سمـ اعمٓم٤مع أطمد اًمٖمقث اهلل سمـ قمٌد أيْم٤م ُمـ ُمٝم٤مضمرة احلٌِم٦م، وهق ذطمٌٞمؾ

سمـ اخلٓم٤مب قمغم رسمع ُمـ أرسم٤مقمٝم٤م، شمقذم  ُمر، وي٘م٤مل: إٟمف ُمـ يمٜمدة، ويم٤من واًمٞم٤م قمغم اًمِم٤مم ًمٕمٛمر

،: شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م صمامين قمنمة وهق اسمـ ؾمٌع وؾمتلم ومٞمام ي٘م٤مل. يٜمٔمر 

 (.3/311) ، ًمٚمٌٖمقي:شُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م»و (،4/325ش: )ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و (،12/425)

سمـ أُمٞم٦م إُمقي، أظمق ُمٕم٤موي٦م ُمـ أسمٞمف. وي٘م٤مل ًمف: يزيد اخلػم. وأُمف:  سمـ طمرب سمـ أب ؾمٗمٞم٤من هق: يزيد (2)

هل زيٜم٥م سمٜم٧م ٟمقومؾ اًمٙمٜم٤مٟمٞم٦م، وهق أظمق أم اعم١مُمٜملم أم طمٌٞم٦ٌم. يم٤من ُمـ اًمٕم٘مالء إًم٤ٌمء، واًمِمجٕم٤من 

ّل اعمذيمقريـ، أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح، وطمًـ إؾِْمالُمف،  أقمٓم٤مه ُمـ همٜم٤مئؿ  طوؿمٝمد طمٜمٞمٜم٤م. وم٘مٞمؾ: إن اًمٜمٌَّ

طمٜملم: ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ، وأرسمٕملم أوىمٞم٦م ومْم٦م. وهق أطمد إُمراء إرسمٕم٦م اًمذيـ ٟمدِبؿ أسمق سمٙمر ًمٖمزو 

اًمروم، قم٘مد ًمف أسمق سمٙمر، وُمِمك ُمٕمف حت٧م ريم٤مسمف ي٤ًميره، ويقدقمف، ويقصٞمف، وُم٤م ذاك إٓ ًمنمومف، 

قمٚمٞمٝم٤م.. شمقذم يزيد ذم اًمٓم٤مقمقن، ؾمٜم٦م صمامين قمنمة، وعم٤م اطمتي  ويمامل ديٜمف، وعم٤م ومتح٧م دُمِمؼ أُمره قمٛمر

ؾمػم أقمالم »اؾمتٕمٛمؾ أظم٤مه ُمٕم٤موي٦م قمغم قمٛمٚمف، وم٠مىمره قمٛمر قمغم ذًمؽ اطمؽماُم٤م ًمٞمزيد، وشمٜمٗمٞمذا ًمتقًمٞمتف. يٜمٔمر 

 (.146 - 32/145،: )شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»(، 331 - 1/328) ، ًمٚمذهٌل:شاًمٜمٌالء

٤ٌمث سم٘م٤مٍف ُمْمٛمقُم٦م وسم٤مء ُمٕمجٛم٦م سمقاطمدة خمٗمٗم٦م وآظمره صم٤مء ُمٕمجٛم٦م سمثالث. وىم٤مل ىم٤مل اسمـ ُم٤ميمقٓ: ىم( 3)

احل٤مومظ اسمـ طمجر: سمتخٗمٞمػ اعمقطمدة وسمٕمد إًمػ ُمثٚمث٦م، واعمِمٝمقر ومتح أوًمف، وىمٞمؾ سم٤مًمْمؿ، وسمف ضمزم 

 (.7/73، ٓسمـ ُم٤ميمقٓ: )شاإليمامل»(، 5/311ش: )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م»اسمـ ُم٤ميمقٓ. 

٤ٌَمُث ( 4) ِح  سمـ قم٤مُمر َأؿْمَٞمؿَ  سمـ هق: ىُم اُخ  سمـ اعْمَُٚمقِّ دَّ  =سمـ  سمـ قم٤مُمر سمـ يمٕم٥م سمـ قمقف سمـ َيْٕمَٛمَر وهق اًمِمُّ
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ٝمؿ اًمذي وىم٤مصُّ  ،واًم٘م٤ميض يقُمئذ أسمق اًمدرداء ،ـ ُمًٕمقدسمْ  اهللِ  غم إىم٤ٌمط قمٌدوقمَ 

دور قمغم اًمٜم٤مس ي يَ ئٝمؿ اًمذِ وىم٤مرِ  ،ربـ طَم سمْ  ت٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤منيٕمٔمٝمؿ وُيثٝمؿ قمغم اًم٘مِ 

 .(2)ڤسمـ إؾمقد  (1)وآي٤مت اجلٝم٤مد اعم٘مداد (آٟمٗم٤مل) ومٞم٘مرأ ؾمقرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ظمٞم٤مط،  سمـ يمٜم٤مٟم٦م اًمٙمٜم٤مئل اًمٚمٞمثل. ًمف صح٦ٌم. هٙمذا ٟم٦ًٌم ظمٚمٞمٗم٦م سمـ قمٌد ُمٜم٤مة سمـ سمٙمر ًمٞم٨م =

سمـ ذي اًمؼمديـ  ًمؼمص٤مء سمٜم٧م رسمٞمٕم٦مسمـ ؾمٕمد، واسمـ اًمؼمىمل، وهمػم واطمد. وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م: أُمف ا وحمٛمد

ُمـ سمٜمل هالل: وىمٞمؾ: إٟمف يمٜمدي، وىمٞمؾ: متٞمٛمل، وإول أيمثر وأؿمٝمر. ؿمٝمد اًمػمُمقك، ويم٤من أُمػما 

سمـ دريؽ.  . روى قمٜمف: ظم٤مًمدطقمغم سمٕمض اًمٙمراديس، وؾمٙمـ محص ودُمِمؼ. روى قمـ: اًمٜمٌَّّل 

د: ؿمٝمد سمدرا ُمع سمـ ؾمٕم سمـ رؾمتؿ، وهق وهؿ. وىم٤مل حمٛمد ىم٤مل اًمٌخ٤مري: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ىم٤ٌمث

سمٕمض اعمِم٤مهد ويم٤من قمغم  طاعمنميملم، ويم٤من ًمف ومٞمٝم٤م ذيمر، صمؿ أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ، وؿمٝمد ُمع اًمٜمٌَّّل 

سمـ ُمروان، وم٠ًمًمف قمـ  اعمٚمؽ َمٜم٦ٌم أب قمٌٞمدة يقم اًمػمُمقك. وىم٤مل دطمٞمؿ: ُم٤مت سم٤مًمِم٤مم، وأدريمف قمٌد

 (،23/466،: )شلِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤م». يٜمٔمر طاهلل  ؾمٜمف، وم٘م٤مل: أٟم٤م أؾمـ ُمـ رؾمقل

(، 7/411، ٓسمـ ؾمٕمد: )شاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»و (،2/694) ًمٚمذهٌل:ش شم٤مريخ اإِلؾْمالم»و

 (.7/192، ًمٚمٌخ٤مري: )شاًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»و (،4/2357) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»و

سـم  سمـ دهػم سـم ؾمٕمد سـم قمٛمرو رودسـم ُمٓم سـم صمامُم٦م سمـ رسمٞمٕم٦م سـم ُم٤مًمؽ سمـ صمٕمٚم٦ٌم سـم قمٛمرو هق: اعم٘مداد( 1)

سـم طمزن، وي٘م٤مل: اسـم  سـم وم٤ميش سـم هقل، وي٘م٤مل: اسـم أب أهقن سمـ ُم٤مًمؽ اًمنميد ًم١مي اسمـ صمٕمٚم٦ٌم

ـ أهقذ سـم اًم٘ملم دريؿ، ـ ِبراء سمـ اًمٖمقث، وي٘م٤مل: اسم ـ ىمْم٤مقم٦م اًمٙمٜمدي اًمٌٝمراين،  سـم احل٤مف سمـ قمٛمرو سم سم

اهلل  سمـ إؾمقد، ص٤مطم٥م رؾمقل ٕمروف سم٤معم٘مدادأسمق إؾمقد، وي٘م٤مل: أسمق قمٛمرو، وي٘م٤مل: أسمق ُمٕمٌد، اعم

سـم قمٌد يٖمقث  . وىمد ىمٞمؾ همػم ذًمؽ ذم ٟمًٌف. ويم٤من أسمقه طمٚمٞمٗم٤م ًمٙمٜمدة، ويم٤من هق طمٚمٞمٗم٤م ًمألؾمقدط

اًمزهري، ويم٤من إؾمقد ىمد شمٌٜم٤مه، ومٚمذًمؽ ىمٞمؾ ًمف اسمـ إؾمقد، وي٘م٤مل: يم٤من ذم طمجره. وي٘م٤مل: يم٤من ُمـ 

يٖمقث وم٤مؾمتالـمف وأًمزىمف سمف، وم٘مٞمؾ ًمف: اسمـ إؾمقد سـم قمٌد  طميُمقت، ي٘م٤مل: يم٤من قمٌدا طمٌِمٞم٤م ًمألؾمقد

سمـ ؿمامؾم٦م اعمٝمري، قمـ  اًمرمحـ سمـ أب طمٌٞم٥م، قمـ قمٌد سـم هلٞمٕم٦م، قمـ يزيد اهلل ًمذًمؽ. وىم٤مل قمٌد

سمـ إؾمقد ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ويم٤من رضمال ُمـ ِبراء، وم٠مص٤مب  سمـ صٝم٤مسم٦م اعمٝمري: يمٜم٧م ص٤مطم٥م اعم٘مداد ؾمٗمٞم٤من

سـم قمٌد يٖمقث.  ومٞمٝمؿ دُم٤م، ومٝمرب إمم ُمٙم٦م ومح٤مًمػ إؾمقددُم٤م، ومٝمرب إمم يمٜمدة، ومح٤مًمٗمٝمؿ، صمؿ أص٤مب 

، ويم٤من وم٤مرؾم٤م يقم سمدر، ومل يث٧ٌم أٟمف ؿمٝمده٤م وم٤مرؾم٤م همػمه، وىمد طاهلل  ؿمٝمدا سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل

سمـ أب ُمرصمد اًمٖمٜمقي، وم٤مهلل أقمٚمؿ. روى  ىمٞمؾ: إن اًمزسمػم اسـم اًمٕمقام يم٤من وم٤مرؾم٤م يقُمئذ أيْم٤م، ويمذًمؽ ُمرصمد

ّل   (،28/452،: )شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»سـم ُم٤مًمؽ. يٜمٔمر  وى قمٜمف: أٟمس. رطقمـ: اًمٜمٌَّ

 (.5/2552) ، ٕب ٟمٕمٞمؿ:شُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»و (،11/286ش: )ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و

 (.7/11ش: )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»( 2)
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 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

٘مقا وم٢مذا ٟمٛمَّ  ،ٌٓمٝم٤م وي٘مٓمع اًمٓمريؼ قمٚمٞمٝم٤م٤مت اعمٜم٤موم٘ملم سمام ُُي ٓمَ ٓمَّ ٤مئد وخُم ٕم٦م ُمٙمَ ُمداومَ 

قمغم ٟمٞمؾ  ٨مُّ ٛملم يم٤من اًمؽمهمٞم٥م هلؿ واحلَ ًٚمِ وإذا أرضمٗمقا سم٤معمُ  ،اًمِمٌف دُمٖم٧م سمام يرده٤م

وإذا  ،٧ٌم اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿٕمالء واًمٔمٝمقر يمٌتقا يمام يمُ تِ آؾْم  اوإذا أرادو ،ُمرو٤مت اهلل

وإذا  ،(اًمتقسم٦م)و ،(إٟمٗم٤مل) رئ٧م قمٚمٞمٝمؿ ؾمقرةىمُ  دِ ًمقا وأرضمٗمقا وصمٌٓمقا قمـ اجلٝم٤مذَّ ظَم 

ائٛم٦م ًمٙمؾ ظمٓمقة عمقاضمٝمتٝم٤م دَ  ٘مٔم٦مٌ وهٙمذا يَ  ،قا سم٤معمٜمع واحلرُم٤منٚمُ ـمٛمٕمقا ذم اًمٖمٜم٤مئؿ ىمقسمِ 

 .ُمدسمرُي٤م قمغم أقم٘م٤مِبؿ ظم٤مؾمئلم سمام يردُّ 
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 املبخح الجاىٕ

 أثياء القتاليف التعامل مع امليافقني 

ٛاحذ٠ ٚاألسبعٕٛ ِ يص٤ٞ :ايكاعذ٠ اي ّ تٛيٝتٗ اٙ عذ ٚ طشٜا ات ادتٝض أ ٔ سٜا َ 

ّل ـ ث٧ٌم قمَ مل يَ  وٓ  ،ُمـ اًمٖمزواتهَمزَوة ا ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم  أطمدً أٟمف وممَّ  ط اًمٜمٌَّ

قن ٗمُ ؿ ذًمؽ وهؿ اعمرضمِ ك هلَ وأٟمَّ  ،ديٜم٦مه ذم اعمَ وٓ اؾمتخٚمٗمف ُمـ سمٕمدِ  ،ـ اًمناي٤م٦م ُمِ يَّ َه 

ا ُمـ رارً ٌقن ًمألقمذار اًمٙم٤مذسم٦م ومِ اعمتٓمٚم ،ضمقن ًمٚمِم٤مئٕم٤متٜمًحٌقن اعمروِّ اعمُ  ،اعمخذًمقن

 .اعمقت أو اًم٘متؾ
 :أٓ وهق ،وهٜم٤م ؾم١مال ُيًـ اجلقاب قمٚمٞمف

ّل  نَ عم٤مذا أذِ   ؟وهذا طم٤مهلؿ وشمٚمؽ ُمقاىمٗمٝمؿ ،زوِ ٜم٤موم٘ملم سم٤مخلروج إمم اًمٖمَ ًمٚمٛمُ  ط اًمٜمٌَّ
 :واجلقاب

ّل ؾ ٕم٤مُمُ راطمؾ شمَ ـ ُمَ ٤من ذم ُمرطمٚم٦م ُمِ ذن يمَ أن هذا اإلِ  -1  ًمؽ أنَّ ذَ  ،ُمٕمٝمؿ ط اًمٜمٌَّ

ٝمؿ إْذ ٓ ُي١مُمـ ضم٤مٟمٌٝمؿ ذم ىمٞم٤مُمِ  ،ا قمغم اعمًٚمٛملمؾ ظمٓمرً ِمٙمِّ ؿ ذم اعمديٜم٦م يُ ٘م٤مءهسمَ 

ٝمقد أو سمتح٤مًمٗمٝمؿ ُمع اًمٞمَ  ،ٜمٙمرة أو اقمتداء قمغم قمقرات اعمًٚمٛملمسم٢مطمداث أُمقٍر ُمُ 

 .ًمتدسمػم ُمٙم٤مئد أو إٟمٗم٤مذ خمٓمٓم٤مت أو ٟمحق ذًمؽ
ف شمٕم٤ممم أٟمزل اهلل ىمقًم ،٦مح هلؿ ؿم٠من وُمٜمٕمَ ٌَ قي٧م ؿمقيم٦م اعمًٚمٛملم وأْص  أن ىمَ ومٚمامَّ  -2

ـ  طسمٕمد قمقده  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ } :شمٌقكهَمزَوة ُم

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 .[83 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ھ ھ ھ ے

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

ٝم٤مد ومُٞمخِمك ُمـ زًمقا قمـ اعمِم٤مريم٦م ذم اجلٚمقا وقمُ إن أمْهِ  ،ٜم٤موم٘ملم ٌذ يمٚمفاعمُ  ؿم٠منُ 

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹} :ٌقا وظمرضمقا ُمع اعمًٚمٛملمحِ ّْم وإن اؾمتُ  ،همقائٚمٝمؿ وُمٙم٤مئدهؿ
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       ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

 .[47 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {  

٤من ذم إٓ إذا يمَ  ،٘ملم ًمٚمجٝم٤مد ُمع اعمًٚمٛملم٤مومِ إصؾ قمدم اإلذن سمخروج اعمٜمَ  -1

 .ًدة أيمؼم ُمـ ظمروضمٝمؿسم٘م٤مئٝمؿ ُمٗم
 ،٤مد ُمع اعمًٚمٛملمٝمَ ٝمؿ ُمـ اخلروج ًمٚمجِ ٕمِ ٛمٜمْ ٙمٞمؿ ضم٤مء أُمره سمِ احلَ  ٤مرعُ إذا يم٤من اًمِمَّ  -2

وىمٓم٤مقم٤مت  رار وَم٤مًمس اإلداراِت ٝمؿ ذم دوائر اًم٘مَ ٕمقا ُمـ ُمِم٤مريمتِ ٛمٜمَ ومٙمذًمؽ يُ 

 .ًمنمهؿ ودؾم٤مئًٝمؿ ٤م هلؿ واشم٘م٤مءً ِّتٛمٞمًِم  ،رف اًمٕمٛمٚمٞم٤مت وهمػمه٤ماًمتٕمٚمٞمؿ وهمُ 

تشطٝخ ٚحذ٠ ايصف ٚعذّ إقا١َ اذتذٚد  :سبعٕٛايكاعذ٠ ايجا١ْٝ ٚاأل

 .ع٢ً املٓافكني حاٍ ايػضٚ

ّل ٤م ُمع وٟمَ همزَ » :ىم٤مل ڤاهلل  ٌدِ سمـ قمَ  قمـ ضم٤مسمر  ٤مٌس ٤مب ُمٕمف ٟمَ وىمد صمَ  ط اًمٜمٌَّ

أي - ٤مومٙمًع أٟمّم٤مريًّ  ،ٝم٤مضمريـ رضمؾ ًمٕم٤مب٤من ُمـ اعمُ ويمَ  ،ثرواك يمَ ـ اعمٝم٤مضمريـ طمتَّ ُمِ 

 :وىم٤مل إٟمّم٤مريُّ  ،ا طمتك شمداقمقا٤م ؿمديدً ّم٤مري همْمًٌ ْم٥م إٟمْ ومٖمَ  -ضسمف قمغم دسمره

ّل ومخرج  ،ٝم٤مضمريـي٤م ًمٚمٛمُ  :وىم٤مل اعمٝم٤مضمريُّ  .ي٤م ًمألٟمّم٤مر  ٤مُل ٤م سمَ ُمَ » :٤ملوم٘مَ  ط اًمٜمٌَّ

 ،ًٕم٦م اعمٝم٤مضمري إٟمّم٤مريوم٠مظمؼم سمٙمَ  ،ش؟ؿْ هُنُ ٠مْ ٤م ؿَم ُمَ » :صمؿ ىم٤مل .ش؟٦مِ ٞمَّ ٚمِ ٤مهِ اجلَ  ؾِ هْ ى أَ قَ قمْ دَ 

ّل وم٘م٤مل  :٤ملىمَ  َ ٢مِ ٤م ومَ قهَ قمُ دَ » :ط اًمٜمٌَّ أىمد  :سمـ أب اسمـ ؾمٚمقل اهلل وىم٤مل قمٌد ،ش٦مٌ ٞمثَ ٌِ ٤م ظَم هنَّ

 .شًمئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ًمٞمخرضمـ إقمز ُمٜمٝم٤م إذل ،شمداقمقا قمٚمٞمٜم٤م
 :٘مقلسمـ أب يَ  اهلل ٛمٕم٧م قمٌدًَ ومَ  ،ذم همزاة ٧ُم يمٜمْ » :ىم٤مل ڤسمـ أرىمؿ  قمـ زيد

ضمٕمٜم٤م ُمـ قمٜمده ـ رَ وًمئِ  ،ك يٜمٗمْمقا ُمـ طمقًمفاهلل طمتَّ  ٘مقا قمغم ُمـ قمٜمد رؾمقلٜمٗمِ ٓ شمُ 

 طومذيمره ًمٚمٜمٌل  ،أو ًمٕمٛمر ،ومذيمرت ذًمؽ ًمٕمٛمل ،لُّ ٜمٝم٤م إذَ ُمِ  زُّ ًمُٞمخرضمـ إقم

٤م قا ُمَ ومحٚمٗمُ  ،سمـ أب وأصح٤مسمف اهلل إمم قمٌد طاهلل  وم٠مرؾمؾ رؾمقل ،٤مين ومحدصمتفقمَ ومدَ 

ومجٚم٧ًم  ،ّمٌٜمل ُمثٚمف ىمطُّ مل يُ  ٤مسمٜمل هؿٌّ وم٠مَص  ،وصدىمف طاهلل  ٜمل رؾمقلسمَ ومٙمذَّ  ،ىم٤مًمقا
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 ٌَ وم٠مٟمزل اهلل  ،وُم٘متؽ طاهلل  ذسمؽ رؾمقُل إمم أن يم َت ردْ ُم٤م أَ  :وم٘م٤مل زم قمٛمل ،ٞم٧ِم ذم اًم

ّل ومٌٕم٨م إزم  [1 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ک ک گ} :شمٕم٤ممم  نَّ إِ » :وم٘مرأ ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

 .(1)شدُ يْ ٤م زَ يَ  َؽ ىمَ دَّ َص  دْ ىمَ  اهللَ

قم ١ماظمذة يمؼماء اًم٘مَ رك ُمُ شمَ  :قائددي٨م ُمـ اًمٗمَ وذم احلَ » :$ىم٤مل اسمـ طمجر 

ٝمؿ وىمٌقل أقمذارهؿ وشمّمديؼ ٌتِ ٤مر قمغم ُمٕم٤مشمَ تَّم وآىمْ  ،ؿٜمٗمر أشم٤ٌمقمٝمال يَ ًمئَ  اِت سم٤مهلٗمقَ 

٠مٟمٞمس ٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمتَّ عمَِ  :رؿمد إمم ظمالف ذًمؽ٤مٟم٧م اًم٘مرائـ شمُ يمَ  وإنْ  ،أيامهنؿ

ي٤مر ؾ طمتك اًمرضمقع إمم دِ ١مضمَّ ويُ  ،٤م ذم اجلٝم٤مدُمٓمٚم٘مً  ٘م٤مم قمٚمٞمٝمؿ احلدُّ سمؾ ٓ يُ  ،(2)٠مًمٞمِػ واًمتَّ 

- خم٤موم٦م أن يٚمحؼ أهٚمٝم٤م رِب ذم دار احلَ  ٘م٤مم احلدودٓ شمُ  :سمـ صم٤مسم٧م ومٕمـ زيد ،اعمًٚمٛملم

 .(3)شسم٤مًمٕمدو -ُمـ اىمؽمومقا ُم٤م يقضم٥م احلدَّ 

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

  َغم أظمر ُمـ ٤م قمَ مِه ٞمٞمز رضمح٤من أطمدِ ومتَ  ،ّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمداعمَ  ٘مديرِ وم٘مف شم

 .دل ُمع اعمٜم٤موم٘ملم وهمػمهؿـ يريد اًمتٕم٤مُمؾ سمحٙمٛم٦م وقمَ ورات اًمٕمٚمؿ عمِ َض 

ٚاألسبع ٕ ملالقا٠ ايعذٚ :ٕٛايكاعذ٠ ايجايج١  ذعٛ ٔ ادتٝض فالٜ   .إرا اْظخبٛا َ
ّل ـ قمَ  مل يث٧ٌْم   ،دٞمش يقم أطُم ح٤مِبؿ ُمـ اجلَ ًَ ٜم٤موم٘ملم قمٜمد اٟمْ إمم اعمُ  ٗم٧َم ف اًمتَ أٟمَّ  ط اًمٜمٌَّ

ًٓ سمَ  ،وٓ يقم شمٌقك ،زابوٓ يقم إطْم  ٝمؿ همػم مل ُيزن قمغم اٟمٍماومِ  وَ ؾ مل ُيٚمؼ هلؿ سم٤م

﮾  } :ٕهنؿ ،فام يم٤من أطم٥م إًمٞمسمَّ سمؾ ًمرُ  ،ُم٠مؾمقف قمٚمٞمٝمؿ ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹

﮿ ﯀ ﯁        

 .[47 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4911رىمؿ: )ش صحٞمح اًمٌخ٤مري»( 1)

 (.11/713ش: )ومتح اًم٤ٌمري»يٜمٔمر ( 2)

 (.2/218) ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ:شإقمالم اعمقىمٕملم»(، 9/115ش: )ًمٙمؼمىؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل ا»يٜمٔمر ( 3)
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 ڤسمـ طمرام  اهلل ٌد٤مم ُمقىمػ اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ قمَ وًمٜمًتحي ذم هذا اعم٘مَ 

قط سملم اعمديٜم٦م ك إذا يم٤مٟمقا سم٤مًمِمَّ طمتَّ » :طم٤مدصمتف وم٘م٤مل إؾمح٤مقد أورد اسمـ وم٘مَ  ،يقم أطمد

ّل ل قمـ اٟمخزَ  ،أطمدو ؿ ٝمُ أـم٤مقمَ  :وىم٤مل ،ٚم٨م اًمٜم٤مسثُ سمـ ؾمٚمقل سمِ  سمـ أب اهلل قمٌد ط اًمٜمٌَّ

ف ٛمـ اشمٌٕمف ُمـ ىمقُمِ رضمع سمِ ومَ  ،هٜم٤م أُي٤م اًمٜم٤مس ٤مؾ أٟمٗمًٜم٤م هَ ٘متُ دري قمالم ٟمَ ُم٤م ٟمَ  ،وقمّم٤مين

سمٜمل  أظمق ،ڤسمـ طمرام  ـ قمٛمروسمْ  اهلل واشمٌٕمٝمؿ قمٌد ،ُمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق واًمري٥م

ي ُمـ ٙمؿ قمٜمد ُمـ طَم ٌٞمَّ ذًمقا ىمقُمٙمؿ وٟمَ ؿ اهلل أٓ ََّت ريميمِّ ي٤م ىمقم أذَ  :٘مقليَ  ،ؾمٚمٛم٦م

ٙمقن وًمٙمٜم٤م ٓ ٟمرى أٟمف يَ  ،٤ميمؿٜمَ ٚمٛمْ ًمق ٟمٕمٚمؿ أٟمٙمؿ شم٘م٤مشمٚمقن عم٤م أؾْم  :وم٘م٤مًمقا ،قمدوهؿ

ديمؿ اهلل أقمداء ٕمَ أسمْ  :ىم٤مل ، اؾمتٕمّمقا قمٚمٞمف وأسمقا إٓ آٟمٍماف قمٜمٝمؿومٚمامَّ  :ىم٤مل ،ىمت٤مل

 .(1)شٖمٜمل اهلل قمٜمٙمؿ ٟمٌٞمفٞمُ ًَ ومَ  اهللِ

 ّمػِّ ام هق شمٜم٘مٞم٦م ًمِ ٘ملم إٟمَّ ٤مومِ اٟمًح٤مب اسمـ ؾمٚمقل سم٤معمٜمَ  أنَّ  اًمٙمريؿُ  نُ وىمد سملم اًم٘مرآ

 ھ ھ ھ ہ} :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ك ومٞمٝمؿ ُمـ يرضمػ وخيذل٘مَ ومال يٌْ  ،ؿاعم١مُمٜملم ومتٞمٞمز هلَ 

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

             ﯁ ﯀ ﮿

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} ،[179 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ

 .(2)[167-166 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

ؿ ٚمَ ومَ  ،قصٝمؿ يقم إطمزابٙمُ ٝمؿ قمـ اعمًٚمٛملم وٟمُ ٍماومُ ر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اٟمْ ٙمرَّ وىمد شمَ 

ّل وٓ ذم اًمث٤ٌمت ُمع  ٜمدِق يِم٤مريمقا ذم طمٗمر اخلَ   :واعم١مُمٜملم ذم ُمالىم٤مة اًمٕمدو ط اًمٜمٌَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.598، د/حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر أسمقوم٤مرس: )ص: شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م»يٜمٔمر ( 1)

 (.382-2/381ش: )اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م»يٜمٔمر ( 2)
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ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ }

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

﮾ ﮿ ﯀﯁              ﮼ ﮽

    ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  یجئ حئ مئ ىئ يئ جب

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .[17-12 :إطمزابؾمقرة ] {ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

يمام ومٕمؾ ذم  ،شمٌقكهَمزَوة سمٌٕمض اجلٞمش ذم  ٥َم ة واٟمًحَ رَّ اسمـ ؾمٚمقل اًمٙمَّ  ًم٘مد قم٤مودَ 

ومٚمام  ،ـ أصح٤مسمف وطمٚمٗم٤مئفئ٤مم ُمِ ًٙمر ذم و٤مطمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م ُمع ومِ قمَ  طمٞم٨ُم  ؛أطمدهَمزَوة 

ّل ؾم٤مر   .(1)ػ سمٙمؾ ُمـ ُمٕمفَّتٚمَّ  ط اًمٜمٌَّ

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

ٌف ُمِ ذم اعمُ  -1 ؾمقرة ] {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ} :ـ ُيقدٜم٤موم٘ملم ؿم

 .٤مقم٦م اجلٝم٤مدون إذا طم٤مٟم٧م ؾمرُ ٝم٘مَ ويت٘مَ  ،ٝم٦ماضَم ٜمٙمّمقن قمٜمد أدٟمك ُمقَ يَ  ًمَؽ وًمذَ  ،[96 :اًمٌ٘مرة
ع رضمقا ُمَ ٢من ظَم ومَ  ،واتزَ ِم٤مريم٦م ذم اًمٖمَ ٜم٤موم٘ملم سم٤معمُ دم اإلذن ًمٚمٛمُ قمَ  إصُؾ  -2

ب قمٚمٞمٝمؿ إذا ٟمٙمّمقا وٓ ُيثرَّ  ،٤ٌمرتَ اقمْ  ٟمكٓ يٚم٘مك هلؿ أدْ وَ  ،ؿ وزنٌ هلَ  ١مُمٜملم ومال ي٘م٤ممُ اعمُ 

 .ووًمقا ُمدسمريـ
ـٌ طمداد  ،ؿ يمذًمؽٜم٤موم٘مقا زُم٤مٟمٜم٤م هُ ٛمُ ومَ  :ف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًم٤ٌمرطم٦مٌَ ُم٤م أؿْم  !وؾمٌح٤من اهللِ أًمً

وًمٙمـ ُم٤م أضمٌٜمٝمؿ قمٜمد  ،وأىمالم ؿمداد ذم اًمقىمٞمٕم٦م سم٤مًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة وأهؾ اإلصالح

 .قرهؿ يٜمخذًمقنوذم ضمحُ  ،ونومٗمل خم٤مسمئٝمؿ يًتؽمُ  !٦مٜمَّ زال وُم٘م٤مرقم٦م إؾِم اًمٜمِّ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(598، د/حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر أسمقوم٤مرس: )ص: شاًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م»يٜمٔمر ( 1)
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 املبخح الجالح

 القْاعد الغزعٔ٘ يف التعامل مع امليافقني بعد القتال

ُٜ :ايشابع١ ٚاألسبعٕٛ ايكاعذ٠ َٓال   .ا٥ِعطٕٛ َٔ ايػ

ٌْ ملَ  ّل ـ قمَ  ٧ُم  يث وهؿ  !ؿ ذًمؽك هلَ وأٟمَّ  ،ك اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿٓمَ ف أقمْ أٟمَّ  ط اًمٜمٌَّ

 .واعمٕمقىمقن قمـ اعمِم٤مريم٦م ومٞمف ،اعمتٓمٚمٌقن ًمألقمذار ،اعمتخٚمٗمقن قمـ اًمٖمزو
 :ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ } :٤مممشمٕمَ  ىم٤مل اهللُ  -1

وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

ي٘مقل  ،[15 :اًمٗمتحؾمقرة ] {حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يبیی جئ 

ّل يـ َّتٚمٗمقا قمـ اًمذِ  شمٕم٤ممم خمؼًما قمـ إقمراِب  ّل ه٥م ذَ  إذْ  ،احلديٌٞم٦مهَمزَوة ذم  ط اًمٜمٌَّ  اًمٜمٌَّ

وىمد  ،ؿ إمم اعمٖمٜمؿٝمُ قن أن خيرضمقا ُمٕمَ ؿ ي٠ًمًمأهنَّ  :ٞمؼم يٗمتتحقهن٤م ظَم ٤مسمف إمَم وأصحَ  ط

ؿ أٓ ي٠مذن هلُ  طؾمقًمف رَ  اهلُل وم٠مُمرَ  ،٤مًمدِّتؿ وُمّم٤مسمرِّتؿٗمقا وىم٧م حم٤مرسم٦م إقمداء وَُم ٚمَّ َّتَ 

ٞمؼم احلديٌٞم٦م سمٛمٖم٤مٟمؿ ظَم  َؾ اهلل شمٕم٤ممم ىمد وقمد أهْ  ٢منَّ ومَ  .ؿ ُمـ ضمٜمس ذٟمٌٝمؿُمٕم٤مىم٦ٌم هَلُ  ،ذم ذًمؽ

٤م ومال ي٘مع همػم ذًمؽ ذقمً  ،ٚمٗملمـ إقمراب اعمتخهؿ ُمِ ٓ ينميمٝمؿ ومٞمٝم٤م همػمُ  ،وطمدهؿ

 .(1)[15 :اًمٗمتحؾمقرة ] {ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ} :وهلذا ىم٤مل ؛اوىمدرً 

ـُ اعمُ  ک ک ک گ گ گ } :٤مس قمٜمد ُمالىم٤مة اًمٕمدواًمٜمَّ  ٜم٤موم٘مقن أضمٌ

طمزابؾمقرة ] {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ  ٤من شمقزيعُ وم٢مذا طمَ  ،[19 :ٕا

 .قن قمٜمد اًمٗمزع ويٙمثرون قمٜمد اًمٓمٛمعي٘مٚمِّ  ،أمل ٟمٙمـ ُمٕمٙمؿ :٤مًمقاىمَ  ،سمام ذع اهلل ٜم٤مئؿاًمٖمَ 
قيمؿ ذم اًمٖمزوات يمُ قن أن ًمق ؿم٤مرَ ٜمَّ يتٛمَ  ،٤مر احلنة واًمٜمدمسمٜمَ  قيإن ىمٚمقِبؿ شمٙمتَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/337ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
ٌَّ ٕهنَّ  :ٛمٝم٤م٤مئِ ـ همٜمَ ُمِ  ٌمءقا سمِ ٔمَ ٤مل ومٞمٝم٤م ًمٞمحْ تَ اًمتل ٓ ىمِ  وًم٤ًمن طم٤مًمف  ،رهؿ وديٜم٤مر٤مد دِ ؿ قم

 .[73 :اًمٜم٤ًمءؾمقرة ] { ﮿ ﯀ ﯁  } :وُم٘م٤مًمف

 :(1)ڤسمـ اهل٤مد  قمـ ؿمداد ،١مُمٜمقن اًمّم٤مدىمقن ومٕمغم قمغم ظمالف ذًمؽ٤م اعمُ أُمَّ 
وم٠موص  ،ؽٕمَ أه٤مضمر ُمَ  :ٌٕمف وم٘م٤ملواشمَّ  ـَ ومآُمَ  ط ُمـ إقمراب ضم٤مء إمم اًمٜمٌك ضماًل رَ  أنَّ »

 ،٤مؿمٞمئً  ط اهلل قلؾُم ظمٞمؼم همٜمؿ رَ هَمزَوة  ٧ْم  يم٤مٟمَ ومٚمامَّ  .سمٕمض أصح٤مسمف طسمف اًمٜمٌك 

٤مء دومٕمقه ومٚمام ضَم  ،رهؿٝمْ ويم٤من يرقمك فمَ  ،وم٘مًؿ وىمًؿ ًمف وم٠مقمٓمك أصح٤مسمف ُم٤م ىمًؿ ًمف

٤م هذا ُمَ  :وم٘م٤مل طذه ومج٤مء سمف اًمٜمٌك ٠مظَم ومَ  ،ىمًؿ ىمًٛمف ًمؽ :ىم٤مل ؟ُم٤م هذا :وم٘م٤مل ،إًمٞمفِ 

غم أن ؽ قمَ ٌٕمتُ اشمَّ  وًمٙمٜمل ،ٕمتؽٌَ ذا اشمَّ غم هَ ٤م قمَ ُمَ  :ىم٤مل .شَؽ ًمَ  فُ تُ ٛمْ ًَ ىمَ  ؿٌ ًْ ىمَ » :ىم٤مل ؟ي٤م حمٛمد

 اهللَ  ِق دُ ّْم شمَ  نْ إِ » :٘م٤ملومَ  .وم٠مُمقت وم٠مدظمؾ اجلٜم٦م ًٝمؿٍ سمِ  ،إمم طمٚم٘مف وأؿم٤مرَ  ،ك ه٤م هٜم٤مُمَ رْ أ

ٞم٨م طَم  د أص٤مسمف ؾمٝمؿٌ ىمَ ؾ وَ ٛمَ ُُيْ  طسمف اًمٜمٌك  ِي وم٠مُ  ،دوصمؿ هنْمقا إمم ىمت٤مل اًمٕمَ  .شَؽ ىمْ دُ ّْم يَ 

ف ٜمَ ومٙمٗمَّ  .شفُ ىمَ دَ َّم ومَ  اهللَ  َق دَ َص » :ىم٤مل .ٕمؿٟمَ  :٤مًمقاىمَ  .ش؟قَ هُ  قَ هُ » :طوم٘م٤مل اًمٜمٌك  .أؿم٤مر

 ؿَّ ٝمُ اًمٚمَّ » :ط٤م فمٝمر ُمـ صالة اًمٜمٌك ومٙم٤من ِمَّ  ،ُمف وصغم قمٚمٞمفدَّ ىمَ  ؿَّ صمُ  ،تفٌَّ رم ضُم  طاًمٜمٌك 

 .(2)شٞمدٌ ٝمِ ؿَم  فِ ٞمْ ٚمَ ٤م قمَ ٟمَ ا أَ ٞمدً ٝمِ ؿَم  َؾ تِ ىمُ  ،َؽ ٞمٚمِ ٌِ ؾَم  ا ذِم رً ٤مضمِ ٝمَ ُمُ  َج رَ ظَم  كَ دُ ٌْ ا قمَ ذَ هَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ  سمـ قمٌدُمٜم٤مة سمـ سمٙمر سمـ اهل٤مد، ُمـ سمٜمل ًمٞم٨م سمـ ؿمداد اهلل اعمدين، واًمد قمٌدسمـ اهل٤مد اًمٚمٞمثل  هق: ؿمداد( 1)

سمـ قمٛمرو، وؿمداد ًم٘م٥م،  سمـ ُمي. ىمٞمؾ: اؾمٛمف أؾم٤مُم٦م سمـ اًمٞم٤مس سمـ ُمدريم٦م سمـ ظمزيٛم٦م سمـ يمٜم٤مٟم٦م قمكم

سـم  اهلل سمـ قمٌد سمـ قمٛمرو سمـ اهل٤مد، واؾمؿ اهل٤مد أؾم٤مُم٦م سمـ ظمٞم٤مط: ؿمداد هق قمٛمرو. وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م واهل٤مد

سمـ سمٙمر. وىم٤مل همػمه: إٟمام ىمٞمؾ ًمف: اهل٤مد ٕٟمف يم٤من  سمـ ًمٞم٨م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر سمـ قمتقارة سمـ سمنم ضم٤مسمر

ٚمٞمثل ي٘م٤مل: سمـ اهل٤مد اًم سمـ احلج٤مج: ؿمداد يقىمد اًمٜم٤مر سم٤مًمٚمٞمؾ عمـ ؾمٚمؽ اًمٓمريؼ ًمألوٞم٤مف. وىم٤مل ُمًٚمؿ

ّل  سمـ قم٤مُمر سمـ قمتقارة سمـ سمر اهلل سمـ قمٌد سمـ قمٛمرو اؾمؿ اهل٤مد أؾم٤مُم٦م ، طسمـ ًمٞم٨م. روى قمـ: اًمٜمٌَّ

ِّتذي٥م »و (،12/415،: )شِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»سمـ ُمًٕمقد. يٜمٔمر  اهلل وقمـ قمٌد

 (.3/1457ٕب ٟمٕمٞمؿ: )ش ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»و (،4/319ش: )اًمتٝمذي٥م

 (.3756ش: )صحٞمح اجل٤مُمع»و (،1336ش: )٥م واًمؽمهٞم٥مصحٞمح اًمؽمهمٞم»يٜمٔمر ( 2)
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ } :ىم٤مل شمٕم٤ممم -2

 .[58 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 ،{چ چ} :اعمٜم٤موم٘ملم ـَ وُمِ  :أي» :{ڀ} :ىم٤مل اسمـ يمثػم قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم

َدىَم٤مِت إذا ومرىمتٝم٤م قمٚمٞمؽ ٕمٞم٥ُم يَ  :أي ؿ اًمّمَّ ًْ قن ٛمُ ٝمَ وهؿ اعمتَّ  ،ؽ ذم ذًمؽٛمُ ٝمِ ويتَّ  ،ذِم ىَم

وهلذا  ؛وإٟمام يٜمٙمرون حلظ أٟمٗمًٝمؿ ،يـؿ ُمع هذا ٓ يٜمٙمرون ًمٚمدِّ وهُ  ،(1)شاعم٠مسمقٟمقن

 :أي ،[58 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ} :إن
 .يٖمْمٌقن ٕٟمٗمًٝمؿ

ّم٦م ذي قمـ أب ؾمٚمٛم٦م قمـ أب ؾمٕمٞمد ذم ىم ،ُمـ طمدي٨م اًمزهريروى اًمِمٞمخ٤من 

ّل عم٤م اقمؽمض قمغم  :-واؾمٛمف طُمْرىمقص-اخلَُقيٍمة   ،ٜم٤مئؿ طمٜملمؿ همَ ًَّ لم ىمَ طمِ  ط اًمٜمٌَّ

 .وم٢مٟمؽ مل شمٕمدْل  ،لدِ اقمْ  :وم٘م٤مل ًمف
ْ  نْ ُت إِ ِنْ ظَم ٧ُم وَ ظِمٌْ  دْ ٘مَ ًمَ » :وم٘م٤مل آه وىمد رَ  طاهلل  قلصمؿ ىم٤مل رؾُم  .شْل دِ قمْ أَ  ـْ يمُ أَ  مَل

 فُ ٤مُمَ ٞمَ ِص وَ  ،ؿْ ِِّتِ اَل َص  عَ ُمَ  فُ شمَ اَل َص  ؿْ يمُ دُ طَم ُر أَ ٘مِ َُيْ  مٌ قْ ا ىمَ ذَ هَ  ِوْئِْمئِ  ـْ ُمِ  ُج رُ خَيْ  فُ ٟمَّ إِ » :٤مُم٘مٗمٞمً 

ـِ اًمدِّ  ـَ ُمِ  قنَ ىمُ رُ ٛمْ يَ  ،ؿْ ٝمِ ٤مُمِ ٞمَ ِص  عَ ُمَ  ًَّ  وَق ُُمرُ  ي ُِمٞم٦َّمِ  ـَ ُمِ  ؿِ ٝمْ اًم  ؿْ قهُ ٛمُ ٞمتُ ٘مِ  ًمَ اَم ٜمَ يْ ٠مَ ومَ  ،اًمرَّ

ُ ٢مِ ومَ  ،ؿْ قهُ ٚمُ تُ ٤مىمْ ومَ  ًَّ  يؿِ دِ أَ  ٧َم  حَتْ غَم تْ ىمَ  َذُّ  ؿْ هنَّ  .(2)وذيمر سم٘مٞم٦م احلدي٨م شءاَم اًم

ٌِّٝمً ٕمَ شمَ  صمؿ ىم٤مَل  ڑ ڑ ک ک } :وم٘مـ٤مل ،غم ُم٤م هق ظمػم هلـؿ ُمــ ذًمـؽ٤م قمَ ٤ممم ُُمٜمَ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ا  وهًّ ٤م قمٔمـٞماًم ٦م أدسمً ريٛمَ ومتْمٛمٜم٧م هذه أي٦م اًمٙمَ  ،[59 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ں ں

وهـق  ،واًمتقيمـؾ قمـغم اهلل وطمـده ططمٞم٨م ضمٕمؾ اًمرو٤م سمام آشم٤مه اهلل ورؾمقًمف  :٤مذيٗمً 

ــف ــ ،{گ گ} :ىمقًم ــؼ ًمٓم٤مقَم ــده ذم اًمتقومٞم ــ٦م إمم اهلل وطم ــذًمؽ اًمرهمٌ  ٦مِ ويم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/352ش: )اًمزاهر ذم ُمٕم٤مين يمٚمامت اًمٜم٤مس»هق اعمٕمٞم٥م. يٜمٔمر : اعم٠مسمقن( 1)

 (.1164(، ورواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ: )3344رواه اًمٌخ٤مي سمرىمؿ: )( 2)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 .(1).واىمتٗم٤مء آصم٤مره ،وشمّمديؼ أظم٤ٌمره ،وشمرك زواضمره ،واُمتث٤مل أواُمره ط اًمرؾمقل

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

ـ ذيمر اهلل ذم يمت٤مسمف طملم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفٜم٤مئؿ طمٌؼ ي١مشمَ اًمٖمَ  -1 ٱ ٻ ٻ ٻ } :٤مه ُم

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ 

ٟمٗم٤ملؾمقرة ] {ڄ ڄ ڄ  .هلؿ ومٞمٝم٤م وٓ ي٘مرسمقن ظَّ أُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن ومال طَم  ،[41 :ٕا

 .ٝم٤م ريض ُمـ ريض وؾمخط ُمـ ؾمخطقر يمٚمِّ ٤مف ذم إُمُ َّم شمقظمل اًمٕمدل واإلٟمْ  -2

قبٍٛ أعزاسِٖ ٚأمياِْٗ ايفادش٠ َع عذّ  :ايكاعذ٠ ارتاَظ١ ٚاألسبعٕٛ

 .ِٗايشضا عٓ

 :قمغم أٟمف ٜمّمٞمُص شملم ُمْمت٤م اًمتَّ دَ ىمد ؾمٌؼ ذم ىم٤مقمِ 
 .قم٤مءاِّتؿحديثٝمؿ وٓ يّمدىمقن ذم ادِّ قصمؼ سمِ ٓ يُ  (أ

 .و٤م قمٜمٝمؿ ُمٝمام طمٚمٗمقا ُمـ أيامناًمرِّ  قمدمُ  (ب
ّل ُم٤ًمرقمتٝمؿ إمم هَمزَوة  ٕمد يمؾِّ سمَ  لمَ ضمرت قم٤مدة اعمٜم٤موم٘مِ  ٗمقن ًمف أن ٚمِ َُي  ط اًمٜمٌَّ

 .اهلل طمج٦م وسمره٤من ام يم٤من قمـ قمذر هلؿ ومٞمف قمٜمدٝمؿ إٟمَّ ٗمَ ٚمُّ َّتَ 
أقمذار اعمٜم٤موم٘ملم اًمتل أورده٤م  ٕمُض أن ُُجٕم٧م سمَ  ٨ِم ٞمام ُم٣م ُمـ اًمٌحْ ومِ  اهللُ  وىمد ينَّ 

 :اعمٜم٤موم٘مقن ًمتخٚمٗمٝمؿ قمـ اجلٝم٤مد هذا خمتٍمه٤م

﮴﮵ } :ؿ أن سمٞمقِّتؿ قمقرةٝمُ زقمٛمُ  -1 ﮳   ﮲  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

      ﯀﯁ ﮿   ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷   {﮶
طمزابؾمقرة ]  .[13 :ٕا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/164ش: )شمٗمًػم اسمـ يمثػم»( 1)
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ـ يٚم٘مقا قمدوً اعمُ  ؿ أنَّ ٝمُ زقمٛمُ  -2 ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ } :ا١مُمٜملم ًم

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

آل ؾمقرة ] {ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[167 :قمٛمران

3-  ُ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ } :ؿ خي٤مومقن قمـغم أٟمٗمًـٝمؿ ومتٜمـ٦م اًمٜمًـ٤مءزقمٛمٝمؿ أهنَّ

 {ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
 .[49 :اًمتقسم٦مؾمقرة ]

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ} :ًمِم٤مريمقا ذم اجلٝم٤مدِ  ٤مل قمٜمدهؿ وإُٓمَ  ف ٓؿ أٟمَّ زقمٛمٝمُ  -4

  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .[42 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

ڤ ڦ } :٤مدِ ٖمٚمتٝمؿ قمـ اخلروج ًمٚمجٝمَ ؿَم  ؿ وأهٚمٞمٝمؿ ىمدْ اهلُ أُمقَ  أنَّ  ؿْ زقمٛمٝمُ  -5

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ 

 .[11 :اًمٗمتحؾمقرة ] {گ گ گ

ّل مل يٙمـ  ذِبؿ ر يمَ ٙمرُّ ٘مقسم٦م يٗمروٝم٤م قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ُمع شمَ ك قمُ ًمٞمتخذ أدٟمَ  ط اًمٜمٌَّ

 :وومجقرهؿ ذم أيامهنؿ ًمًٌٌلم ومٞمام أقمٚمؿ
 ؾْمالمن اإلِ ققمُ ومٝمؿ يدَّ  ،٤مهرهؿتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ قمغم فمَ يَ  يم٤منَ  ۴ ٕٟمف -1

ؿمٕم٤مئر اًمٕم٤ٌمدات إظمرى طمتك ي٠مُمٜمقا  َض ون سمٕمْ ١مدُّ وىمد يُ  ،ع اعمًٚمٛملمويّمٚمقن ُمَ 

 .قمغم أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ
ا يم٤مومٞم٦م ذم يمِمػ ٞمٝمؿ يقم اًمزطمػ ُمرارً قًمِّ ٗمٝمؿ وشمَ ٚمُّ ََّت  قاىمُػ ًم٘مد يم٤مٟم٧م ُمَ  -2
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سمام يٖمٜمل قمـ ُم١ماظمذِّتؿ وإٟمزال  ،٤مسٞم٤من ٟمٗم٤مىمٝمؿ وومْمحٝمؿ سملم اًمٜمَّ طم٘مٞم٘متٝمؿ وسمَ 

 :ؿ ودوٟمؽ هذا اعمقىمػاًمٕم٘مقسم٦م ِب
سمـ  سمـ أب اهللِ ويم٤من قمٌدُ  ،اعمديٜم٦م طاهلل  ؾمقلدم رَ ٤م ىمَ عمََّ » :إؾمح٤مقىم٤مل اسمـ 

٤م ًمف ٦م ٓ يٜمٙمر ذومً ٕمَ ٤مم ي٘مقُمف يمؾ ُجُ ًمف َُم٘م ،صمٜمل اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهرييمام طمدَّ  ،ؾمٚمقل

ٕم٦م وهق ٛمُ يقم اجلُ  طاهلل  إذا ضمٚمس رؾمقل ،٤مذم ٟمٗمًف وذم ىمقُمف ويم٤من ومٞمٝمؿ ذيٗمً 

ؿ اهلل ٙمُ ُمَ أيمرَ  ،ريمؿٝمُ سملم أفمْ  طاهلل  هذا رؾمقل ،٤م اًمٜم٤مسأُيُّ  :٘م٤ملومَ  ٤مس ىم٤ممَ خيٓم٥م اًمٜمَّ 

طمتك إذا صٜمع يقم  ،جيٚمس ؿَّ صمُ  ،وم٤مٟمٍموه وقمزروه واؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا ،وأقمزيمؿ سمف

٤مسمف ُمـ ٞمَ وم٠مظمذ اعمًٚمٛمقن سمثِ  ،ف يم٤من يٗمٕمٚمُ ىم٤مم يٗمٕمؾ ذًمؽ يمامَّ  ،٤مسٜمع ورضمع سم٤مًمٜمَّ أطمد ُم٤م َص 

ج رَ ومخَ  ،ٜمٕم٧م ُم٤م صٜمٕم٧موىمد َص  ،ًم٧ًم ًمذًمؽ سم٠مهؾ دو اهللِ اضمٚمس أي قم :ٟمقاطمٞمف وىم٤مًمقا

ف ٞمَ ومٚم٘مِ  ،إن ىمٛم٧م أؿمدد أُمره ،اسمجرً   ىمٚم٧ُم اَم واهلل ًمٙم٠مٟمَّ  :قل٘مُ يتخٓمك رىم٤مب اًمٜم٤مس وهق يَ 

قصم٥م ه ومَ رَ ٛم٧م أؿمدد أُمْ ىمُ  :ىم٤مل ؟ُم٤م ًمؽ ويٚمؽ :وم٘م٤مل ،ـ إٟمّم٤مر سم٤ٌمب اعمًجدُمِ  رضمٌؾ 

 ،ا أن ىمٛم٧م أؿمدد أُمرهىمٚم٧م سمجرً  ًمٙم٠مٟمام ،سمقٟمٜمل ويٕمٜمٗمقٟمٜملذِ قمكم رضم٤مل ُمـ أصح٤مسمف جَي 

 .(1)ُم٤م اسمتٖمل أن يًتٖمٗمر زم واهللِ  :ىم٤مل ،طاهلل  رؾمقل ع يًتٖمٗمر ًمَؽ ضمِ ويٚمؽ ارْ  :ىم٤مل

ًِ ف قمغم ٟمَ إٟمف خلزي ُم٤م آعمََ  ٛمٝم٤م قمغم ٔمَ ٦م ُم٤م أقمْ وُمذًمَّ  ،١ماده٤مر ُم٤م أؿمده قمغم ومُ وقمَ  ،فٗم

 .ؿمخّمٞمتف وؾمٛمٕمتف وُمٙم٤مٟمتف سملم ىمقُمف

ّل اد يم٤من اًمِم٠من ُمـ ٘مَ ف ومَ ٚمِّ وُمع ذًمؽ يمُ  ف أن اُمتثؾ أُمر رسمف ٤مشمِ ل طمٞمَ ٜمِ ذم آظمر ؾِم  ط ًمٜمٌَّ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } :ؾمٌح٤مٟمف طملم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وذم 3/293ش: )روض إٟمػاًم»اًمدواهل. يٜمٔمر : اًمٌجر إُمر اًمٕمٔمٞمؿ واًمٌج٤مري: سمجرا( 1)

 (.2/112ش: )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم»
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ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

  ﯁  ﯀  قاضمٝم٦م ٤مزُم٦م واعمُ ٗم٤مصٚم٦م احلَ إهن٤م اعمُ  ،[84-83 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {﮿

 .احل٤مؾمٛم٦م اًمتل ضم٤مءت سمٕمد أن ـمٗمح اًمٙمٞمؾ وسمٚمغ اًمًٞمؾ اًمزسمك
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  ٍَخَت  :ْاعدذِ الَقاو 

 .ايصرب ٚايتك٣ٛ ع٢ً َٛاد١ٗ حضب ايٓفام :ايكاعذ٠ ايظادط١ ٚاألسبعٕٛ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ} :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

       ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻

ؾمقرة ] {ڭ ڭ ڭ         

 .[121-118 :آل قمٛمران

 أنَّ  ،واًمًٕمدي وهمػمهؿ ،واسمـ أب طم٤مشمؿ ،يم٤مسمـ يمثػم :ـ اعمٗمنيـُمِ  ددٌ ذيمر قمَ 

 ،٤مء هذا اًمتٜمقيروقمٚمٞمف وم٘مد ضَم  ،ام هؿ اعمٜم٤موم٘مقن٤مذه٤م إٟمَّ راد سم٤مًمٌٓم٤مٟم٦م اعمٜمٝمل قمـ اَّتِّ اعمُ 

ُ  ،حذيرذا اًمتَّ وهَ  ٞمٝم٤م ًمٙمٞمد أقمدائٝم٤م ويققمِّ  ،امقم٦م اعمًٚمٛم٦م سمح٘مٞم٘م٦م إُمراجلَ  يٌٍمِّ

٤مدهؿ ُمقدة ُمـ اعمًٚمٛملم وٓ شمٖمًؾ أطم٘مَ  ،اّمقن هل٤م أسمدً ٚمِ اًمذيـ ٓ خيْ  ،ٌٞمٕمٞملماًمٓمَ 

قمغم ومؽمة شم٤مرخيٞم٦م  اقرً ُّم ذا اًمتٜمقير وهذا اًمتحذير ًمٞمٙمقن ُم٘مْ ومل جيلء هَ  .٦مٌَ وصحْ 

يمام ٟمرى ُمّمداق هذا ومٞمام سملم أيديٜم٤م ض ؛ دائاًم  ٤ماىمٕمً شمقاضمف وَ  ،ومٝمق طم٘مٞم٘م٦م دائٛم٦م ،ُمٕمٞمٜم٦م

 .ُمـ طم٤مض ُمٙمِمقف ُمِمٝمقد
 ًْ ٤مس هؿ ٓم٤مٟم٦م ُمـ ٟمَ سمِ  ،٦م ُمـ دوهنؿخذوا سمٓم٤مٟمَ تَّ أٓ يَ  :ٛمقن ذم همٗمٚم٦م قمـ أُمر رِبؿٚمِ واعم

 .وأٓ جيٕمٚمقهؿ ُمقوع اًمث٘م٦م واًمن وآؾمتِم٤مرة ،ٞمٚم٦مؾِم دوهنؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م واعمٜمٝم٩م واًمقَ 
 ـ أُمث٤مل ُمِ  قمـ أُمر رِبؿ هذا يتخذونَ  اعمًٚمٛمقن ذم همٗمٚم٦م

ِ
ذم يمؾ  ٤مُمرضمٕمً  َه١ُمٓء

 ويمؾ ـمريؼ! ،ويمؾ ُمٜمٝم٩م ،ويمؾ شمّمقر ،ويمؾ ٟمٔم٤مم ،ويمؾ ووع ،ويمؾ ؿم٠من ،أُمر



 

 

616 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 ؛ط اهلل ورؾمقًمف ـ طم٤مدَّ ون ُمَ قادُّ يُ  ،ير اهلل هلؿذِ واعمًٚمٛمقن ذم همٗمٚم٦م ُمـ حتْ 
إومم يمام  واهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل ًمٚمجامقم٦م اعمًٚمٛم٦م ،قن هلؿ صدورهؿ وىمٚمقِبؿويٗمتحُ 

ٚمٛم٦م ذم أي ضمٞمؾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ } :ي٘مقل ًمٚمجامقم٦م اعم

 .[118 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {گ گ
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ } :واهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 

﮽  ﮼  ﮿  } :واهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل ،[119 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {﮻ ﮾

 .[121 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {﯀ ﯁     

ة ٟمٙمتِمػ ٕمد ُمرَّ رة سمَ وُمَ  ،وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمٗمٞمؼ ،ةٕمٜم٤م اًمتج٤مرب اعُمرَّ ٗمَ ة شمّْم رَّ وُمرة سمٕمد ُمَ 

ٚم٧م ٗمَ ٕمد ُمرة شمٜمْ ة سمَ وُمرَّ  .ٓ ٟمٕمتؼم ٜم٤مٙمٜمَّ أن اعمٙمٞمدة واعم١ماُمرة شمٚمٌس أزي٤مء خمتٚمٗم٦م وًمَ 

ًٝم٤م ٚمِ وٓ شمٖمْ  ،يٌذًمف اعمًٚمٛمقن ذه٥م ِب٤م ودٌّ قمـ أطم٘م٤مدهؿ اًمتل ٓ يَ  أًمًٜمتٝمؿ ومتٜمُؿُّ 

ؿ روم٘م٤مء ذم ٝمُ ؿ ىمٚمقسمٜم٤م وٟمتخذ ُمٜمْ ومٜمٗمتح هلَ  ،ع ذًمؽ ٟمٕمقدوُمَ  ،ؾمامطم٦م يتٕم٤مُمؾ ِب٤م ُمٕمٝمؿ

٦م أن ٟمج٤مُمٚمٝمؿ ذم ٞمَّ زيٛم٦م اًمروطمِ سمٜم٤م اهلَ  أو شمٌٚمغ ،سمٜم٤م اعمج٤مُمٚم٦م غٌٚمُ وشمَ  احلٞم٤مة واًمٓمريؼ!

وذم  ،ؾْمالماإلِ  ٤مسِ ٤م ومال ٟم٘مٞمٛمف قمغم أؾَم ٜمَ وذم ُمٜمٝم٩م طمٞم٤مشمِ  ،قم٘مٞمدشمٜم٤م ومٜمتح٤مؿمك ذيمره٤م

 يمر أي صدام يم٤من سملم أؾمالومٜم٤م ول ٟمت٘مل ومٞمف ذِ يمَ  ٜم٤م وـمٛمس ُمٕم٤معمفِ شمزوير شم٤مرخيِ 
ِ
 َه١ُمٓء

 .إقمداء اعمؽمسمّملم! وُمـ صمؿ ُيؾ قمٚمٞمٜم٤م ضمزاء اعمخ٤مًمٗملم قمـ أُمر اهلل
ه أقمداؤٟم٤م ٜم٧م اًمذي يقدُّ ٤م ٟمٚم٘مك اًمٕمَ وُمـ هٜمَ  ،ػ وٟمًتخذيٕمُ ْْم ل وٟموُمـ هٜم٤م ٟمذِ 

ؿ يمام قمٚمَّ -ٜم٤م ٛمُ يٕمٚمِ  وه٤م هق ذا يمت٤مب اهللِ ،ٜم٤مقومِ وٟمٚم٘مك اخل٤ٌمل اًمذي يدؾمقٟمف ذم صٗمُ  ،ًمٜم٤م

ق ُمـ اًمنم اًمذي ٜمجُ وٟمَ  ،ع أذاهؿومَ وٟمدْ  ،٘مل يمٞمدهؿتَّ ٟمَ  يمٞمَػ  -اجلامقم٦م اعمًٚمٛم٦م إومم

  } :ِمقاظوشمٌقح أًمًٜمتٝمؿ ُمٜمف سم ،دورهؿف ُص ٙمٜمُّ شمُ  ﯁  ﯀  ﮿  ﮾

              

 .[121 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ڭ ڭ ڭ
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هؿ رِ ٤مم ُمٙمْ وأُمَ  ؛ِّتؿ إن يم٤مٟمقا أىمقي٤مءٛمقد أُم٤مم ىمقَّ واًمّمُّ  زمُ ؼم واًمٕمَ ومٝمق اًمّمَّ 

 ؛واًمتامؾمؽ ٓ آهنٞم٤مر واًمتخ٤مذلؼم اًمّمَّ  ،ريؼ اًمقىمٞمٕم٦م واخلداعهؿ إن ؾمٚمٙمقا ـمَ ويمٞمدِ 
٘م٤مء ًمنمهؿ اعمتقىمع أو يم٤ًٌم ًمقدهؿ وٓ اًمتٜم٤مزل قمـ اًمٕم٘مٞمدة يمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م اشمِّ 

 .اخلقف ُمـ اهلل وطمده وُمراىمٌتف دون ُمـ ؾمقاه :صمؿ هل اًمت٘مقى ،اعمدظمقل
وٓ  ،فجِ ٜمٝمَ ٘مل ُمع أطمد إٓ ذم ُمَ ومال شمٚمتَ  ،رسمط اًم٘مٚمقب سم٤مهلل٘مقى اهلل اًمتل شمَ هل شمَ 

 ؛ؾ ىمقة همػم ىمقشمفر يمُ ح٘مِّ ّمؾ اًم٘مٚم٥م سم٤مهلل وم٢مٟمف ؾمٞمَ تَّ لم يَ وطمِ  ..إٓ طمٌٚمفِ  شمٕمتّمؿ سمحٌؾ
اهلل  ٤مدَّ ُمـ طَم  وٓ يقادَّ  ،ومال يًتًٚمؿ ُمـ ىمري٥م ،ذه اًمراسمٓم٦م ُمـ قمزيٛمتفُ ِمد هَ وؾمتَ 

 ًمٚمٕمزة! ٤مًمٚمٜمج٤مة أو يمًًٌ  ٤مـمٚمًٌ  ،ط ورؾمقًمف

٤م وُمَ  .وآقمتّم٤مم سمحٌؾ اهلل ؾمُؽ اًمتامَّ  ،اًمّمؼم واًمت٘مقى :ذا هق اًمٓمريؼهَ 

٘مقا ُمٜمٝم٩م اهلل ذم طمٞم٤مِّتؿ ٘مَّ وطَم  ،ف سمٕمروة اهلل وطمده٤ماؾمتٛمًؽ اعمًٚمٛمقن ذم شم٤مرخيٝمؿ يمٚمِّ 

 .ويم٤مٟم٧م يمٚمٛمتٝمؿ هل اًمٕمٚمٞم٤م ،ؿ اهلل يمٞمد أقمدائٝمؿ٤مهُ ووىمَ  ،إٓ قمزوا واٟمتٍموا ،يمٚمٝم٤م
ـَ  ،روة أقمدائٝمؿ اًمٓمٌٞمٕمٞملمٕمُ ف سمِ وُم٤م اؾمتٛمًؽ اعمًٚمٛمقن ذم شم٤مرخيٝمؿ يمٚمِّ  ٤مرسمقن ُُي  اًمذي

واَّتذوا ُمٜمٝمؿ سمٓم٤مٟم٦م  ،واؾمتٛمٕمقا إمم ُمِمقرِّتؿ ،اوضمٝمرً  اقم٘مٞمدِّتؿ وُمٜمٝمجٝمؿ هًّ 

ـ وُمٙمَّ  ،اهلل قمٚمٞمٝمؿ اهلزيٛم٦م ٥َم إٓ يمتَ  ،وظمؼماء وُمًتِم٤مريـ ٤موأصدىم٤مء وأقمقاٟمً 

ف ؿم٤مهد قمغم أن ٤مريخ يمٚمُّ واًمتَّ  ،وأذاىمٝمؿ وسم٤مل أُمرهؿ ،رىم٤مِبؿ لَّ وأذَ  ،ٕقمدائٝمؿ ومٞمٝمؿ

 ،ـ ؾمٜم٦م اهلل اعمِمٝمقدة ذم إرضـ قمٛمل قمومٛمَ  .اهلل ٟم٤مومذة ٦مَ ؾمٜمَّ  وأنَّ  ؛يمٚمٛم٦م اهلل ظم٤مًمدة

 (1)..ومٚمـ شمرى قمٞمٜم٤مه إٓ آي٤مت اًمذًم٦م وآٟمٙم٤ًمر واهلقان

 :َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ٠

ع سمٛم٘م٤مرقمتٝمؿ نُّ وقمدم اًمتَّ  ،ٜم٤موم٘ملم١مُمٜملم سم٤مًمّمؼمقمغم اعمُ رآين يقيص اعمُ ٜمٝم٩م اًم٘مُ اعمَ  -1

سمؾ  ،اطم٦مٗمر سؿ مل يٕمٚمٜمقا اًمٙمُ ًمؽ ٕهنَّ ذَ  ،ح٦م يمٛم٘م٤مرقم٦م اًمٙم٤مومريـُم٘م٤مرقم٦م قمٚمٜمٞم٦م واِو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، سمتٍمف يًػم.453 – 1/452ش: )ذم فمالل اًم٘مرآن»يٜمٔمر ( 1)
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٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ّمؾ إمم درضم٦م اإلداٟمَ ٤مىمٝمؿ قمغم أُم٤مرات مل شمَ اىمتٍمت دٓئؾ يمٗمرهؿ وٟمٗمَ 

 .وًمذًمؽ أُمرٟم٤م سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع فمٝمرهؿ واًمّمؼم قمٚمٞمٝمؿ ًمٕمٚمٝمؿ ُيتدون ،ةدَّ سم٤مًمٙمٗمر واًمرِّ 
ٓ صؼم  ،يٌٕم٨م مه٦م وَ ٤مُمؾ اًمذي يٜمٛمل قمٛماًل ٜم٤م سمٛمٗمٝمقُمف اًمِمَّ راد هُ اًمّمؼم اعمُ  -2

 .اًمٕم٤مضمز واعمتخ٤مذل
 ،ٜم٤موم٘ملم ُمع رصد ًمتحريم٤مِّتؿوٟمّمؼم قمغم اعمُ  ،اهلؿقَ ؼم ٕطْم غم اعمٜم٤موم٘ملم ُمع ؾَم  قمَ ؼِم ومٜمّْم 

وذم هذا إقمامل ًمٚمٛمٜمٝم٩م  ،ْمح عمخٓمٓم٤مِّتؿ وهتؽ ٕؾمت٤مرهؿغم اعمٜم٤موم٘ملم ُمع ومَ  قمَ ّمؼِم وٟمَ 

ًم٧م قمدد غم اعمٜم٤موم٘ملم هق هق اًمذي شمٜمزَّ قمَ  اًمذي يقصٞمٜم٤م سم٤مًمّمؼمِ  وم٤مًم٘مرآنُ  ،اًم٘مرآين اعمتٙم٤مُمؾ

 .٤مهؿ وسمٞم٤من دؾم٤مئًٝمؿ وقمالىم٤مِّتؿ سم٠مقمداء اًمديـُمـ ؾمقره سمٙمِمػ ٟمقاي
 :إُمر سم٤مًمت٘مقى واعمِمتٛمٚم٦م قمغم ُمٕمٜمٞملم -3

وٓ ؾمٞمام ذم اًمتزام  ،٤م هنك قمٜمفُمَ  واضمتٜم٤مِب  ذاسمف سمٗمٕمؾ ُم٤م أُمر سمفِ وقمَ  خط اهللِاشم٘م٤مء ؾَم  (أ

 .هنٞمف قمـ أن ٟمتخذ ُمٜمٝمؿ سمٓم٤مٟم٦م
٤م ي٘متيض قمدم ِمَّ  ائٛم٦مراىم٦ٌم اًمدَّ وٕمٝمؿ ُمقوع اعمُ قَ وسمِ  ،اشم٘م٤مء ُمٙمرهؿ واحلذر ُمٜمٝمؿ (ب

 .خم٤مًمٚمتٝمؿ أو ُمّم٤مدىمتٝمؿ أو شمقًمٞمتٝمؿ قمغم ُمراومؼ اعمًٚمٛملم إمم همػم ذًمؽ

ومٝمق اعمحٞمط ؾمٌح٤مٟمف سمٛمخٓمٓم٤مِّتؿ ومٞمٗمِمٚمٝم٤م  ،٤مدهتَ غم اهلل قمدة اعم١مُمـ وقمَ قيمؾ قمَ اًمتَّ  (ج

ؾمقرة ] {ڦ ڦ ڦ} :واعمحٞمط سمٛمٙمرهؿ ويمٞمدهؿ ومٞمحٌٓمف ويٌٓمٚمف

 .(1)[47 :إٟمٗم٤مل

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، د/قمٌداًمرمحـ اعمٞمداين.312 -1/311ش: )فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق»يٜمٔمر ( 1)
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
 مالحق

ََع٢ً ُش شدُّاي ايٓب٠ٛ األٍٚ بٗاَض ٚاطع  ِٔب١ٗ إٔ املٓافكني قذ حظٛا يف ص

 :َٔ اذتش١ٜ

 ٌْ  ،إسمراهٞمؿ اًمًٙمران .ٞمخ /دأطمدمه٤م ًمٚمِمَّ  :ديـأن أظمتؿ سمٛمٌحثلم ضمٞمِّ  ٧ُم أطمٌ

 سمـ ص٤مًمح اًمٕمجالن وأظمر ًمٚمِمٞمخ/حمٛمد

 .ٝمام دون شمٍمف ومٞمٝماموىمد ٟم٘مٚمتُ 

 
 
 24 ،سمـ قمٛمر اًمًٙمران اًمِمٞمخ اًمديمتقر إسمراهٞمؿ :ة املنافقنيشبهة حري

 .هـ1431ُج٤مدى أظمرة 

 :ُمدظمؾ

 ،٤مم ٟمًٌٞمًّ ٘مدِّ ٜم٤موم٘ملم سمت٤مريخ ُمتَ ًمٚمٛمُ  ط ٌٝم٦م شمرك اًمرؾمقلشمتٛمتع ؿُم  ،ٕمدوسمَ  احلٛمد هللِ 

إدوات ًمتٕمٓمٞمؾ اًمٕم٘مقسم٤مت  طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمًتٕمٛمؾ هذه اًمِمٌٝم٦م يمقاطمدة ُمـ أهؿِّ 

 .ِمقيش قمغم ضمٝمقد اعمّمٚمحلم واعمحتًٌلمواًمتَّ  ،اًمنمقمٞم٦م

سمـ  اإلُم٤مم حمٛمد :ٌٝم٦مٝمؿ ِبذه اًمِمُّ يـ اًمذيـ مت٧م ُمقاضمٝمتُ وُمـ أئٛم٦م اًمدِّ 

ق وهُ  ،(اًمٙمريؿ سمـ قمٌد أمحد) :ي٘م٤مل ًمف قمٚمؿٍ  ٞم٨م يم٤من هٜم٤مك ـم٤مًم٥ُم طَم  ،قمٌداًمقه٤مب

 اقمددً صمؿ إن  ،ٌقراًم٘مُ  ٦مَ قطمٞمد وقم٤مرض ؾمدٟمَ ٦م أُمره ٟمٍم اًمتَّ وذم سمدايَ  ،ُمـ أهؾ إطم٤ًمء

سمـ  صمؿ راؾمؾ اًمِمٞمخ حمٛمد ،ستٙمَ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وم٤مٟمْ  ِمٍئ وه سمِ ٤مت أهمرَ يمٞمَّ ُمـ دقم٤مة اًمنمِّ 

ّل ٤م أن ُمٜمٝمَ  :واطمت٩م سمجٛمٚم٦م أُمقرٍ  ،ف قمـ ُمقاىمٗمف إوممٕمِ اًمقه٤مب خيؼمه سمؽماضُم  ٌدقمَ   ط اًمٜمٌَّ

قضمقدة ذم اًمرؾم٤مئؾ ُمَ  ٦مٍ سمـ قمٌداًمقه٤مب سمرؾم٤مًمَ  قمٚمٞمف اًمِمٞمخ حمٛمد دَّ ومرَ  ،ٜم٤موم٘ملماعمُ  شمركَ 

 :$ دي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛم ،وهل اًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمثالصمقن ،٦م ًمٚمِمٞمخخّمٞمَّ اًمِمَّ 

 ،ـ ٓ يًٛمع وٓ يٌٍم٧م ِمَّ ٤م أشمَ يم٠مهنَّ  ،ٚمؽ اًمتل ذيمرتج٥م ُمـ دٓئِ اًمٕمَ  َـّ وًمٙمِ »

ّل ؽ سمؽمك دًٓمُ ٤م اؾمتِ أُمَّ  رف اخل٤مص وم٘مد قمَ  :ٜم٤موم٘ملم وىمتٚمٝمؿٕمده شمٙمٗمػم اعمُ وُمـ سمَ  ط اًمٜمٌَّ
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 ٌَ ـ قم٤ٌمدة ُمِ  اواطمدً  ؿ ًمق ئمٝمرون يمٚمٛم٦ًم واطمدة أو ومٕماًل ٦م اًمٕم٘مؾ أهنَّ دُيَ واًمٕم٤مم سم

ـَ  ٜم٧م شمزقمؿ أنَّ وم٢من يمُ  ،تٚم٦مىمِ  ٘متٚمقن أذَّ أهنؿ يُ  ،قطمٞمداًمتَّ  أو ُم٦ًٌم ،إوصم٤من  اًمذي

أو  فِ ٦م شمٔمٝمر قمغم صٗمح٤مت اًمقضْم إٓ أؿمٞم٤مء ظمٗمٞمَّ  ٤ٌمع اًمديـ ومل يٌَؼ ٜمديمؿ أفمٝمروا اشمِّ قمِ 

وهدُمقا  ،قاهمٞم٧موىمتٚمقا اًمٓمَّ  ،٤مسمقا ُمـ ديٜمٝمؿ إولوىمد شمَ  ،ومٚمت٦م ًم٤ًمن ذم اًمن

 .[(215) ص ،سمـ قمٌداًمقه٤مب اًمِمٞمخ حمٛمد :ٞم٦ماًمِمخّماًمرؾم٤مئؾ ] .شوم٘مؾ زم :اًمٌٞمقت اعمٕمٌقدة

ـ يمت٥م قمـ ٥م ُمَ هم٤مًمِ  وم٢منَّ  ،آظمر ارك اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمدً ٦م شمَ ٌٝمَ ت ؿُم ٟم٤م هذا أظمذَ ٍِم وذم قمَ 

حت٧م  ،دة٤مر طمد اًمرِّ ٙمَ إٟمْ  أو ،اإلٟم٤ًمن ٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وطم٘مقِق قمٜمَ َذْ  أو ،طمري٦م اًمرأي

 وٓ ،ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ط ّل اًمٜمٌَّؽ دمده ُيت٩م سمِمٌٝم٦م شمرك وم٢مٟمَّ  :وٖمقط أيديقًمقضمٞم٤م اًمٖمرسمٞم٦م

 :٤م أن ٟمِمػم ًمٌٕمض اًمٜمامذجًمٙمـ يٛمٙمـ ًمٜمَ  ،ٛمٙمـ قمرض يمؾ ُمـ اؾمتٕمٛمؾ هذه اًمِمٌٝم٦ميُ 

يًٛمك سمرُمقز  أي٤مم ُم٤م ُمٜمذُ  اٌٙمرً اوح أن هذه اًمِمٌٝم٦م ـمرطم٧م وراضم٧م ُمُ ُمـ اًمقَ 

جد إؾمت٤مذ ٜم٤م ٟمَ ٤مُمؾ اًمذي يقطمل سمذًمؽ أٟمَّ واًمٕمَ  ،ٝمْم٦م إوائؾ يم٤مٕومٖم٤مين وقمٌدهاًمٜمَّ 

وُمـ ٟمامذج  ،قاوع ُمـ شمٗمًػمهرد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م ذم ُمَ ي (م1935ت) رؿمٞمد رو٤م

 :ذًمؽ ىمقل إؾمت٤مذ رؿمٞمد رو٤م

٦م أهؾ اًمٙمت٤مب ٤مُمٚمَ ذم ُمٕمَ  ؾْمالمل اُمت٤مز ِب٤م اإلِ ُم٘مت٣م طمري٦م اًمديـ اًمتِ  إنَّ  :وم٢من ىمٞمؾ»

٤ًٌمهنؿ هؿ وطُم ٛمع سملم إفمٝم٤مر يمٗمرِ إن اجلَ  :٤مٚمٜمَ ىمُ  !ٜم٤موم٘ملم سم٠من ئمٝمروا يمٗمرهؿًمٚمٛمُ  َح أن يًٛمَ 

ٓ  شمٜم٤مىمٌض  :٤ٌمِت ؿ ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمقاضمِ ؿ ُم٤م هلؿ ُمـ احل٘مقق وًمٞمس قمٚمٞمٝمِ هلَ  ،ُمـ اعمًٚمٛملم

ًُّ إن اًم٘مرآن ىمد ومَْم  :ىمٞمَؾ  وم٢منْ  ..،ي٘مقل سمف قم٤مىمؾ قرة وطمٙمؿ ح سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم ذم هذه اًم

ّل ومل يٜمٗمذ  ،سمٙمٗمرهؿ ٝمؿ هق ٚمُ ؾ سم٘مل يٕم٤مُمِ سمَ  ،ؾْمالمرشمديـ قمـ اإلِ ٤مم اعمُ قمٚمٞمٝمؿ أطمٙمَ  ط اًمٜمٌَّ

٤م ٜم٤موم٘ملم إٟمام يم٤من وصٗمً ف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ طم٤مل اعمُ ٜمَ ٤م سمٞمَّ ُمَ  إنَّ  :ٚمٜم٤مىمُ  !وأصح٤مسمف ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمٛملم

ّل اًمذيـ قمرف  ويم٤منَ  ..،ٕٟم٤مس همػم ُمٕمٞمٜملم سم٠مؿمخ٤مصٝمؿ أصح٤مسمف  وسمٕمُض  ط اًمٜمٌَّ

 .[(129) ،اًمتقسم٦م :شاعمٜم٤مرشمٗمًػم »] .شاأؿمخ٤مصٝمؿ ىمٚمٞمٚملم ضمدًّ 
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 معهم
٦م ٞمَّ اجلدًمِ ٦م إزهري٦م خّمٞمَّ اًمِمَّ  -٤مأيًْم -٦م ٌٝمَ وُمـ أوائؾ ُمـ اؾمتٕمٛمؾ هذه اًمِمُّ 

د وىمَ  ،شؾْمالم٦م ذم اإلِ ٞمَّ ري٦م اًمديٜمِ احلُ » ت٤مسمف يمِ ذِم  (م1966ت) ٕم٤مل اًمّمٕمٞمديتَ اعمُ  قمٌد

ُمـ ُم١مرظمل اًمٗمٙمر اًمًٞم٤مد اًمٕمرب اقمتٜمقا سم٠مـمروطم٤مت  آطمٔم٧م أن قمددً 

ٞم٦م ؾْمالُماإلِ  ٦مُ اًمًٞم٤مؾَم » اًمّمٕمٞمدي ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف أظمر ٧م أنَّ ًمٙمـ اًمالومِ  ،ٞمدياًمّمٕمِ 

قمـ طمرب  ٤مُمًتٛمٞمتً  ٤ماومع ومٞمف دوم٤مقمً دَ  ،م1961اعمٜمِمقر  شٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـذم قمَ 

 .(61ص) رشمديـأب سمٙمر ًمٚمٛمُ 

ي اعمٕمروف أمحد صٌحل اًمديمتقر اعمٍِم  -٤مأيًْم -ؾ هذه اًمِمٌٝم٦م ٛمَ وِمـ اؾمتٕمْ 

ـمرح قمدة  ؿَّ صمُ  ،سمج٤مُمٕم٦م إزهر ٤مؾًم ويم٤من ُمدرِّ  ،ق ُمـ همالة اًمٕمٚمامٟمٞملموهُ  ،ُمٜمّمقر

سمٞمٜمف وسملم قمٚمامء إزهر ؾمج٤مٓت رت ومجَ  ،ٜم٧م إٟمٙم٤مر اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦ميمت٥م شمْمٛمَّ 

صم٦م دوي ووجٞم٩م ذم ٤من هلذه احل٤مدِ ويمَ  ،م٧1987م سمٗمّمٚمف ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م قم٤مم ٝمَ اٟمتَ 

 .قمغم قمٚمامء إزهر ٤موم٤مؾمتٛمر طم٤مٟم٘مً  ،٦مٍميَّ اًم٤ًمطم٦م اًمٗمٙمري٦م اعمِ 

 ،شواعمًٚمٛملم ؾْمالمطمري٦م اًمرأي سملم اإلِ » راؾم٦م سمٕمٜمقانم ٟمنم دِ 1994وذم قم٤مم 

وي٘مقل اًمديمتقر ذم  ،سمٜم٤مء قمغم آي٤مت اعمٜم٤موم٘ملم احلري٦مس ومٞمٝم٤م ُمٗمٝمقم ٤مول أن ي١مؾمِّ وطَم 

وهك اًمتك  ،ٜمك اؾمتِمٝمد سمآي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿٟمَّ ٚمٞمف سم٠مقمَ  رددُت ) :٘مدهتَ إؿم٤مرة عمـ اٟمْ 

 طوأُمر اًمٜمٌك  ،قمـ طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملم اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م يم٤مُماًل  ا٘مريرً شمَ  ٜم٧ْم شمْمٛمَّ 

 .(واعم١مُمٜمٞملم سم٤مإلقمراض قمٜمٝمؿ

٦م ذم يمتٌف ٌٝمَ ُمٜمّمقر ذم قمرض هذه اًمِمُّ وىمد اؾمتٛمر اًمديمتقر أمحد صٌحل 

 :م طمٞم٨م ي٘مقل ومٞمف1995اًمذي ٟمنمه قم٤مم  ،شاحل٦ًٌم» وُمٜمٝم٤م يمت٤مسمف قمـ ،إظمرى

٤مًمٗمقن ُمع أقمداء يتحَ  ايم٤مٟمق طمٞم٨ُم  :كٛمَ يم٤من شمآُمر اعمٜم٤موم٘ملم يٌٚمغ درضم٦م اخلٞم٤مٟم٦م اًمٕمٔمْ )

٤مٟم٧م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم أي أٟمف يمَ  ،اعمًٚمٛملم وىم٧م احلرب تآُمرون ُمٕمٝمؿ ودَّ أو يَ  ،اًمدوًم٦م

اًم٘مرآن يٜمزل  ويم٤منَ  ،يـ واًمدوًم٦م يمٞمٗمام ؿم٤مؤوإم٤مرو٦م ًمٚمدِّ اعمُ  اد وُج٤مقم٤مت طمري٦مُ رَ يم٠مومْ 
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ّل وًمٙمـ ي٠مُمر  ،ح شمآُمرهؿَْم ويٗمْ  ،ُيٙمؿ سمٙمٗمرهؿ واعم١مُمٜملم سم٤مإلقمراض  ط اًمٜمٌَّ

دراؾم٦م أصقًمٞم٦م  :شاحل٦ًٌم»] (ايمتٗم٤مء سمام يٜمتٔمرهؿ ُمـ ُمّمػم سم٤مئس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،قمٜمٝمؿ

 .[(61) ص ،أمحد صٌحل ُمٜمّمقر .د ،شم٤مرخيٞم٦م

احلري٦م أو » ػمي يمت٤مسمف ذائع اًمّمٞم٧مٟمنم اًمديمتقرطم٤ميمؿ اعمٓم (م2113) وذم قم٤مم

٤مرة ف مل ينم إٓ إؿَم ْموم٢مٟمّ  ،قم احلري٦م اًمٖمربٗمٝمُ ف عمَ تِ ٌٞمؾ ذقمٜمَ ف ذم ؾَم ًمٙمٜمَّ  ،شاًمٓمقوم٤من

ّل قم٤مسمرة ًمٙمقن  سمٞمٜمام  ،[(61) ص ،شاحلري٦م أو اًمٓمقوم٤من»] ٜم٤موم٘ملممل يتٕمرض ًمٚمٛمُ  ط اًمٜمٌَّ

ٌُ  اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ احل٤مٓت اًمتل ٓيمثػ شم٠مصٞمٚمف قمغم ُم٤مذيمره   ،قارجٖم٤مة واخلَ ي٘م٤مشمؾ ومٞمٝم٤م اًم

 َٓ  .قم احلري٦م اًمٖمربٝم٤م وأظمرضمٝم٤م قمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م ًمػميُمز ومقىمٝم٤م ُمٗمٝمُ ٓمَ ت وُمٓمَّ وسمٕم٩م هذه احل٤م

اإليامن  اًمٗمرىم٤من سملم طم٘م٤مئؼ» اًمديمتقر طم٤ميمؿ سمٕمد يمت٤مسمف إظمػم واحل٘مٞم٘م٦م أن

طم٤مد ُمٜم٤مىمْمتف  ومٞمف سمِمٙمؾٍ  ْمحاشمَّ  ،م2111ٜمِمقر ذم اعمَ  شوأسم٤مـمٞمؾ اًمنمك واًمٓمٖمٞم٤من

واىمؽماسمف  ،(اًمتٙمٗمػم واخلروج) صالطمٞملم ذم ُم٤ًمئؾ٤مر اًمتٜمقيريلم واإلاجلقهري٦م ًمتٞمَّ 

 .ُمـ ًمٖم٦م قمٌداًمًالم ومرج ص٤مطم٥م اًمٗمريْم٦م اًمٖم٤مئ٦ٌم

ٓ إيمراه ذم » سمٕمٜمقان ٤مم ٟمنم اًمديمتقر ـمف ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين سمحثً 2116وذم قم٤مم 

ّل ُمٜمٝم٤م شمرك  ،ًمردة سمجٛمٚم٦م أُمقرا ومٞمف قمغم احلري٦م وشمٕمٓمٞمؾ طمدِّ  ٩مَّ اطمتَ  ،شاًمديـ  ط اًمٜمٌَّ

 .ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم

سمتّمٛمٞمؿ  ىم٤ممَ  (ٕمٞمد اًمٙمثػمي=ؾَم ) ٟمؽمٟمتل اعمٕمروف زائر اًمقؾمٓمٞم٦مصمؿ إن اًمٙم٤مشم٥م اإل

 شدمديد ومٝمؿ اًمقطمل» ة ؾمٜمقات قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م اؾمٛمفه ىمٌؾ قمدَّ يمت٤مب ٟمنَم 

(www.tajdeedat.com)  م2117وىمد رأيتف أول ُمرة قمغم اًمِمٌٙم٦م قم٤مم. 

 ،ِب٤م قمغم احلري٦م ٤مجًّ يمر ومٞمف آي٤مت اًمٜمٗم٤مق حمتَ وذَ  ،أدري هؾ وضمد ىمٌؾ ذًمؽ أم ٓ وٓ

ويًتٖمؾ  ،دوري أضمزاًء ويٕمٞمد طم٘مٜمٝم٤م ذم اعمٜمتدي٤مت احلقاري٦م سمِمٙمؾٍ  ويم٤من يًتؾ ُمٜمفُ 

ؾ ذم اجلدل وي٘محؿ دظُم ٦م ًمٞمَ أي ضمدل يث٤مر هٜم٤م أوهٜم٤مك ذم اعمٜمتدي٤مت احلقاريَّ  ٤مهم٤مًمًٌ 
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ذات آي٤مت اًمٜمٗم٤مق ٟمنمه٤م سمٛمٜمتدى حم٤مور سمت٤مريخ  ثاًل اٟمٔمر ُم) .أضمزاًء ُمـ ُم٤مدة يمت٤مسمف

 .(م4/2117/ 21

٤ٌمقم٦م هذا ىم٤مُم٧م اًمِمٌٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمألسمح٤مث واًمٜمنم سمٓمِ  ٦مٍ صمؿ ذم ومؽمة ٓطم٘مَ 

 اُمًتٕم٤مرً  ًمٙمـ ووٕمقا ًمٚمٛم١مًمػ اؾماًم  ،شدمديد ومٝمؿ اًمقطمل» سمٜمٗمس اًمٕمٜمقان اًمٙمت٤مب

 .(سمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦مإ) آظمر وهق

ذم  (=زائر اًمقؾمٓمٞم٦م) ٕؾمت٤مذ اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦مِم٤م ىم٤مًمف ا اخمتًٍم  اوؾم٠مقمرض ضمزءً 

 :ي٘مقل اعم١مًمػ ،غم احلري٦مقمَ  ًٓم٦م آي٤مت اًمٜمٗم٤مِق يمت٤مسمف هذا طمقل دِ 

ُمـ  ثػمُ قا أؾمقأ ِم٤م ىم٤مًمف وومٕمٚمف اًمٙمَ ٚمُ وومٕمَ  طٜم٤موم٘مقن ذم قمٝمد اًمرؾمقل ٤مل اعمُ ًم٘مد ىمَ )

قمـ  طي٘مقل اعمٜم٤موم٘مقن ذم قمٝمد اًمرؾمقل  ُم٤مذا يم٤منَ  .اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمديـ ذم قمٍمٟم٤م

 .وقمـ اًمّمح٤مسم٦م؟! أٟمٗمًٝمؿ

ۀ ہ ہ } :ويّمٗمقن اًمّمح٤مسم٦م سم٠مهنؿ ؾمٗمٝم٤مء ،ؿ ُمّمٚمحقنيم٤مٟمقا ي٘مقًمقن إهنَّ 

 .[13 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ

ڑ ک } :١مُمٜملم وُيٛمٚمقن اًمٕمداء ٕهٚمفع اعمُ ٛمَ اعمٜم٤موم٘مقن يم٤مٟمقا يٌٖمْمقن َمتَ 

 .[118 :قمٛمران آلؾمقرة ] {ک ک ک

ٹ } :ٛمٕمٝمؿ وًمق سم٤مٕىمقال وأراء واًمققمقدتَ اعمٜم٤موم٘مقن يم٤مٟمقا يدقمٛمقن أقمداء َمْ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .[11 :احلنمؾمقرة ] {ڃ ڃ

 ؾمقرة] {ڱ ں ں ڻ ڻ} :ؾمقلقن قمغم اًمرَّ سمُ ٜم٤موم٘مقن يٙمذِ يم٤من اعمُ 

 .[3 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ} يم٤مٟمقا يم٤مومريـ سم٤مًمٗمٕمؾ ،[1 :اعمٜم٤موم٘مقن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ } :ؾمقل هلؿرومْمقن اؾمتٖمٗم٤مر اًمرَّ يم٤مٟمقا يَ 

 .[5 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {پ پ ڀ
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ـ اًمرؾمقلغم وم٘مراء اًمّمَّ قمَ  تآُمرونَ يم٤مٟمقا يَ  ڄ ڄ ڃ ڃ } :ح٤مسم٦م ًمٞمتٗمرىمقا قم

 .[7 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ

ڱ ں } :قن ويًتٝمزئقن سمققمقد اًمرؾمقل هلؿ٤مٟمقا يًتخٗمُ ٤مت يمَ ذم ىمٚم٥م إزُمَ 

طمزابؾمقرة ] {ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  .[12 :ٕا

٤مرة ثَ تِ قن إمم اؾْم ًٕمَ ويَ  ،ّمح٤مسم٦م ذم أطمٚمؽ اًمٔمروفؾمقل واًمذًمقن اًمرَّ يم٤مٟمقا خَي 

 ًْ ﮳ } :ٛملمٚمِ اًمٜمزقم٤مت وشمٗمريؼ صٗمقف اعم ﮲   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

      ﯀﯁ ﮿   ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮴﮵

 {            ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
 .[14-13 :إطمزابؾمقرة ]

سمؾ  ،٤مسم٦م أو اًمٕمٚمامء واًم٘مْم٤مةٙمقن ذم ٟمزاه٦م اًمّمحَّ ٙمقٟمقا يِمٙمِّ سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم مل يَ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ } :٤مٟمقا يِمٙمٙمقن ذم ٟمزاه٦م اًمرؾمقليمَ 

 .[58 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ّل ن ٤مٟمقا ي١مذوسمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم يمَ  ۈ ۈ } :ويّمٗمقٟمف سم٠مٟمف ضم٤مؾمقس اًمٜمٌَّ

 .؟[61 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ

وهؾ  .٦م أي اظمتالف أو شمقىمػ أو حتٗمظ؟يَّ قىمػ ُمـ ىمٞمٛم٦م احلرِّ ؾ اعمَ هؾ يتحٛمَّ 

قمروٝم٤م إلصم٤ٌمت ُمنموقمٞم٦م وضورة إقم٤مدة شمرشمٞم٥م ؾمٚمؿ  ؿَّ شمٙمٗمل أي٤مت اًمتل شمَ 

 .[ُمع طمذف سمٕمض اًمٗم٘مرات ،(447) ص ،اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م ،شلومٝمؿ اًمقطمدمديد »] (.اًم٘مٞمؿ؟!

 :قص١ املاد٠ املظتعاس٠

ة ٤مدَّ رض ذات اعمَ طمٞم٨م أقم٤مد قمَ  ،ت٤مذ ٟمقاف اًم٘مديٛمل٤مسمع هذا آدم٤مه إؾْم وِمـ شمَ 

 ُمَ -اًمتل ص٤مهمٝم٤م زائر اًمقؾمٓمٞم٦م 
ٍ
ت٤مسمف ذم يمِ  :ذم صمالصم٦م ُمقاوع -ُمـ آظمتّم٤مر ع رء

غم ُمقىمػ اًمًٚمٗمٞم٦م ُمـ قمَ  دِّ اًم٘مديٛمل ًمٚمرَّ  طمٞم٨م اؾمتٕم٤مره٤م :(56ص) ٦مريَّ اق احلُ أؿمقَ 
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قمغم ه٤مُمش ومتقى ) :ى ذم ُم٘م٤مًمتفرَ اؾمتٕم٤مر ذات اعم٤مدة ُمرًة أظْم  ؿَّ صمُ  ،يٛم٘مراـمٞم٦ماًمدِّ 

صمؿ اؾمتٕم٤مره٤م  ،اًمرمحـ اًمؼماك قمغم ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم قمٌد ا٤مٟم٧م ردًّ ويمَ  ،(اًمؼماك

غم قمَ  ردِّ ًمٚم ،(ه٤مُمش احلري٦م واًمقرـم٦م أُم٤مم اًمٜمص اًمنمقمل) :ُمرًة صم٤مًمث٦م ذم ُم٘م٤مًمتف

قمٌداًمٚمٓمٞمػ  ،سمدر سم٤مؾمٕمد ،حمٛمد اًم٘مّم٤مص ،ومٝمد اًمٕمجالن) :اعمِم٤ميخ اًمٗمْمالء

 ينِم إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل ًمٚمٛمّمدر اًمذي وذم يمؾ اعمقاوع اًمثالث ملَ  .(اًمتقجيري

 .اؾمتٕم٤مر ُمٜمف هذه اعم٤مدة

٤مذ تَ ٜمل طملم ىمرأت يمت٤مب إؾْم ًمؽ أٟمَّ ذَ  ،٦م ـمريٗم٦م ُمع هذه اعم٤مدةّمَّ وىمد وىمٕم٧م زم ىمِ 

 : ىمقل إؾمت٤مذومقر صدوره ُمر ِب  (اق احلري٦مأؿمق) اًم٘مديٛمل

لّ ٤مٟمقا ي١مذون ويمَ ) ًُّ ويّمٗمقٟمف سم٤مًمتَّ  ط اًمٜمٌَّ  {ۈ ۈ ٴۇ ۋ} :سج
 .[(57) ،اًم٘مديٛمل ،شاحلري٦مأؿمقاق »] .([61 :اًمتقسم٦مؾمقرة ]

ًُ اًمٕم٤ٌمَرُة وهل   اومتقىمٗم٧م حمت٤مرً  ،قمغم اًمؼماك دِّ ل أقم٤مده٤م ذم ُم٘م٤مًمتف ذم اًمرَّ اًمتِ  ٝم٤مٟمٗم

٤مم سم٠مٟمف اِّتِّ  ،{ۅ ۅۉ} :ٞم٨م ومن إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل ىمقًمف شمٕم٤مممطَم  ،ذا اًمتٗمًػمهَ  أُم٤مم

 ،ٕمٜمك أي٦م ىمٌؾ ؾمٜمقاتر أٟمف ىمد أؿمٙمؾ قمكم ُمَ ذيمَّ سمٞمٜمام يمٜم٧م أشمَ  ،سم٤مًمتجًس طًمٚمٜمٌل 

ـِ راضمٕم٧م قمَ ومَ   اًمٕمرب شم٘مقل ًمٚمِمخص ومقضمدت اعمٕمٜمك أنَّ  ،يمثػم غم قمجؾ شمٗمًػم اسم

 :ئف وىمٚم٧م ذم ٟمٗمزًمٙمٜمل ِّتٞم٧ٌم أن أظمٓمِّ  ،فًمَ  ي٘م٤مُل  ق يمؾ ُم٤مويّمدِّ  ُؾ ي٘مٌَ  :أي ،(أذن)

 .ٗمًػم اعمقؾمٕم٦مًمٕمٚمف اـمٚمع قمغم هذا اعمٕمٜمك ذم أطمد يمت٥م اًمتَّ 

 ،واسمـ أب طم٤مشمؿ ،اًمٓمؼمي :ٗم٤مؾمػم اًمٕمنميـ اعمِمٝمقرةٕم٧م اًمتَّ صمؿ سمٕمد ومؽمة راضَم 

 ،واًمرازي ،واًمزخمنمي ،واسمـ اجلقزي ،واسمـ قمٓمٞم٦م ،واسمـ يمثػم ،واًمٌٖمقي

 ،واسمـ ضمزي ،واًمٜمًٗمل ،واًمٌٞمْم٤موي ،واخل٤مزن ،أسمق طمٞم٤منو ،واًم٘مرـمٌل

 .واسمـ قم٤مؿمقر ،واًمًٕمدي ،وإًمقد ،واًم٘م٤مؾمٛمل ،واًمِمقيم٤مين ،سمقاًمًٕمقدوأ

ۅ } :اًمٕمٚمؿ ىم٤مل أن ُمٕمٜمك ؾِ ـ أهْ ُمِ  اوذم يمؾ هذه اًمتٗم٤مؾمػم اًمٕمنميـ مل أضمد أطمدً 



 

 

606 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 ،ي٘م٤مل ًمف ق وي٘مٌؾ ُم٤مّمدِّ دون أن ُمٕمٜم٤مه٤م أٟمف يُ ١ميمِّ ٝمؿ يُ وإٟمام يمٚمُّ  ،ضم٤مؾمقس :أي ،{ۅۉ

وهذا ُمٕمٜمك ٓصٚم٦م ًمف  ،٦مٗمٚمَ سم٤مٟٓمخداع وآهمؽمار واًمٖمَ  طأرادو شمٜم٘مّمف  :أي

 سم٤مجل٤مؾمقؾمٞم٦م!

 ً  :ُمـ أيـ أشمك إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل ِبذا اًمتٗمًػم ًمٕم٤ٌمرة اوُمع ذًمؽ سم٘مٞم٧م ُمتحػمِّ
 سم٠مهن٤م اًمتجًس؟ ،{ۅ ۅۉ}

طمٞم٨م  ،٤مح٦م وضمدت اعمٗمتَ ائر اًمقؾمٓمٞمىمٌؾ أُمس ُمٓم٤مًمٕم٦م يمت٤مب زَ  ُت وعم٤م أقمدْ 

 :ي٘مقل ذم يمت٤مسمف ذات اًمٕم٤ٌمرة (=اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م) ائر اًمقؾمٓمٞم٦مت زَ وضمدْ 

ـّل يم٤من سمٕمـض اعمٜمـ٤موم٘ملم يـ١مذون ) ۈ } :ويّمـٗمقٟمف سم٠مٟمـف ضم٤مؾمـقس ط اًمٜمٌَّ

 ،شومٝمـؿ اًمـقطملدمديـد »] .([61 :اًمتقسمـ٦مؾمقرة ] {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ

 .[(452) ،اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م

ؾمٞمام سمال  ،ّمؼص واًمٚمَّ ٤مـمر اًم٘مَ عمخَ  اضمديدً  ٤مهذه اًمقاىمٕم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم زم ٟمٛمقذضًم ويم٤مٟم٧م 

 .قمزو وٓ ٟم٦ًٌم

ٕمض أهؾ ذا اًمتٗمًػم هق أٟمف رأى سمَ ذم هَ  (زائر اًمقؾمٓمٞم٦م) وفمٜمل أن ؾم٥ٌم ظمٓم٠م

يِمٌف وصػ  ،{ۅۉ} ي٘م٤مل ًمف سم٠مٟمف ق ُم٤ماًمٚمٖم٦م ي٘مقًمقن أن وصػ ُمـ يًٛمع ويّمدِّ 

 .٦ٌم٤مؾِم المه٤م ؾمٛمل سم٤مجل٤مرطم٦م اعمٜمَ ومٙم ،(قملم) فاجل٤مؾمقس سم٠مٟمَّ 

 ،٤مقؾًم ي٘م٤مل ًمف ضم٤مؾُم  ّمدق ُم٤م٦م ومًٛمك ُمـ يُ ٓمٞمَّ ُمقر قمٜمد زائر اًمقؾَم وم٤مظمتٚمٓم٧م إُ 

ِمٌٞمف الىم٦م سم٤مًمٕمالىم٦م ٓ شمَ اىمع أن هذا شمِمٌٞمف ًمٚمٕمَ ! واًمقَ ٤مك إذن قمٞمٜمً ٛمَّ أي أٟمف ؾَم 

 ًمٚمج٤مرطم٦م سم٤مجل٤مرطم٦م!

 :وعم٤م ىمرأت ىمقل إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل ذم يمت٤مسمف وُم٘م٤مًمتف قمـ اعمٜم٤موم٘ملم

ٖمْم٤مء ًمٚمٛم١مُمٜملم) ڑ ک ک ک ک گ گ } :ويم٤مٟمقا ئُمٝمرون اًٌم

 .([118 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {گ گڳ
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اًمٕمٚمؿ ذم سم٤مب اًمقٓء واًمؼماء قمـ أهؾ  ُؾ ذه أي٦م يذيمره٤م أهْ ٕن هَ  ،٤مشمقىمٗم٧م أيًْم 

 :ٕمٝم٤م سم٘مقًمفٌَ وأشمْ  ،[118 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ڌ ڌ ڎ} :وأول أي٦م ،اًمٙمت٤مب

٤م ذم أهؾ هذا اعمٕمٜمك أهنَّ  دُ سمام ي١ميمِّ  ،[119 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ۀ ہ}

ًمٕمؾ إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل جيٕمؾ هذا اًمّمٜمػ ُمـ أهؾ  :ٗمزٚم٧م ذم ٟمَ ًمٙمـ ىمُ  ،اًمٙمت٤مب

 .اًمٕمٚمؿ ُمـ ذه٥م ًمذًمؽ ؾِ ؾمٞمام أن هٜم٤مك ُمـ أهْ  ،لمٜم٤موم٘مِ اًمٙمت٤مب ُمـ اعمُ 

زم أن  اؾمت٤ٌمنَ  ،٤ٌمرة ومٞمفاًمٕمِ  ٞم٦م ووضمدت ذاِت ائر اًمقؾمٓم٤م ـم٤مًمٕم٧م يمت٤مب زَ ًمٙمـ عمَّ 

 :ي٘مقل زائر اًمقؾمٓمٞم٦م ذم يمت٤مسمف ،يٕمدو يمقٟمف ىمص وًمّمؼ إُمر ٓ

ژ ژ ڑ } :ٜملم وُيٛمٚمقن اًمٕمداء ٕهٚمفٌٖمْمقن َمتٛمع اعم١مُمِ ٜم٤موم٘مقن يم٤مٟمقا يُ اعمُ )

 .[118 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ

 .[(447) ،اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م :شؿ اًمقطملومٝمدمديد »]

 :وعم٤م ىمرأت ذم يمت٤مب إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل وُم٘م٤مًمتف ىمقًمف

ــ٤مٟمقا يَ ) ــقلويم ــغم رؾم ــآُمرون قم ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ } :اهلل ت

 .([7 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {چ چ ڇ ڇڇ

 ،{چ چ چ چ} :ٜم٤موم٘مقن يرومْمقن اإلٟمٗم٤مق قمغم٦م! وم٤معمُ مل شمتْمح زم اًمٕمالىمَ 

 جيٕمٚمٝمـ٤م وملَ  ،ط ؾمقلٝم٤م ُم١ماُمرة قمغم اًمرَّ ري عم٤مذا ضمٕمٚمَ ومال أدْ  ،(اهلل قلؾُم رَ ) س قمغَم وًمٞمَ 

 ؟ط اهلل ُم١ماُمرة قمغم اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ قمٜمد رؾمقل

 زم أن قمٛمٚمٞم٦م آظمتّم٤مر هذه اعمرة يم٤مٟم٧م ٌلمَّ وعم٤م ىمرأت يمت٤مب زائر اًمقؾمٓمٞم٦م شمَ 

 :طمٞم٨م ي٘مقل زائر اًمقؾمٓمٞم٦م ،ذم اعمٕمٜمكاًمذي ؾم٥ٌم هذا اًم٘مٗمز  قم٤مضمٚم٦م سم٤مًمِمٙمؾِ 

ڄ ڄ ڃ ڃ } :ىمقا قمـ اًمرؾمـقلرَّ غم وم٘مراء اًمّمح٤مسم٦م ًمٞمتٗمَ يم٤مٟمقا يتآُمرون قمَ )

ــ٤موم٘مقن] {ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ــقرة اعمٜم ــد »] .([7 :ؾم ــؿ دمدي ومٝم

 .[(448) ،سمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦مإ :شاًمقطمل
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ات وضمقه ذَ وسمِ  ،٤مآي٤مِِّت  سمذاِت  ،اعم٤مدة اًم٘مديٛمل ذم اؾمتٕم٤مرة ت٤مذُ ٛمر إؾْم صمؿ اؾمتَ 

 :وُمـ ذًمؽ ُمثاًل  ،٤مُمـ آظمتّم٤مر واًمتٍمف أطمٞم٤مٟمً  ئٍ ُمع ؿَم  ،ـ يمؾ آي٦مآؾمتدٓل ُمِ 

 :ي٘مقل زائر اًمقؾمٓمٞم٦م

ًٕمقن إمم اؾمتث٤مرة اًمٜمزقم٤مت ويَ  ،اًمٔمروف ِؽ ؾمقل واًمّمح٤مسم٦م ذم أطمٚمَ قن اًمرَّ يم٤مٟمقا خيذًمُ )

﮴﮵ } :ٚمٛملموشمٗمريؼ صٗمقف اعمُ  ﮳   ﮲  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

     ﮶  ﯀﯁ ﮿   ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸   {﮷
طمزابؾمقرة ]  ([13 :ٕا

 :ويت٤مسمٕمف إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل

ھ ھ ھ } :ف وأزُم٤مشمِـفويم٤مٟمقا خيِذًمقن اعُمجتٛمع اعمًٚمؿ ذم أطمٚمـؽ فمروومِـ)

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

 .[13 :ؾمقرة إطمزاب] {{﮾ ﮿ ﯀﯁     

 :وي٘مقل زائر اًمقؾمٓمٞم٦م

( ًْ ڱ ں ں ڻ } :قل هلـؿٗمقن ويًتٝمزئقن سمققمـقد اًمرؾُمـتخِ يم٤مٟمقا ي

 .([12 :إطمزابؾمقرة ] {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 :ًم٘مديٛملويت٤مسمٕمف إؾمت٤مذ ا

ڱ ں ں ڻ ڻ } :اهلل وطمـدي٨م رؾمـقًمف سمؾ ويٙمُٗمـُرون سمٛمققمـقدِ )

 ([12 :ؾمقرة إطمزاب] {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

٥م شمَّ ٤مومظ قمغم شمرشمٞم٥م أيمثر أي٤مت يمام رَ ريػ أن إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل طَم ـ اًمٓمَّ سمؾ وُمِ 

 .قمروٝم٤م زائر اًمقؾمٓمٞم٦م ذم يمت٤مسمف اعمِم٤مر إًمٞمف

ًتٗمٞمد إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل ُمـ يمت٤مب زائر  أيمـ أؾمتٌٕمد أن يَ ٜمل ملَ ٘مٞم٘م٦م أٟمَّ واحل

إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل هق  ٕنَّ  ،ًٛمك دمديد ومٝمؿ اًمقطملاعمُ  (=اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م) اًمقؾمٓمٞم٦م
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ـَ  ،ًتف اًمِمٌٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمألسمح٤مث واًمٜمنم١مؾمَّ ؼم ُمُ ٤مب قمَ ٤مم قمغم ـمٌع اًمٙمتَ اًمذي ىمَ   وُم

ٜم٧م آُمؾ أن ٜمل يمُ ًمٙمٜمَّ  ،ة يم٤مومٞم٦منمه سمٛمدَّ ٟمَ ٤مًمع اًمٙمت٤مب ىمٌؾ ٌٞمٕمل أن يٙمقن ـمَ اًمٓمَّ 

ون أن يِمػم وًمق إؿم٤مرة دُ  ،ٕم٤مركُمَ  ٜمٗمًف ويًتٕمٛمٚمٝم٤م ذم صمالصم٦مِ ٜم٥ًم هذه اعم٤مدة ًمِ ٓيَ 

 ًِ  .(=اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م) ٦م إمم أٟمف ٟم٘مؾ اعم٤مدة ُمـ يمت٤مب زائر اًمقؾمٓمٞم٦مٞمٓمَ سم

ٗمًػم ٞمػ خيقض ذم شمَ يمَ  :٥م قمغم إؾمت٤مذ اًم٘مديٛملتِ ٜمل أقمْ وم٢مٟمَّ  ،٤مٟم٥م آظمروُمـ ضَم 

ٛمٞمع يٕمرف أن زائر واجلَ  ،ٓمٞم٦مؾَم قمغم ىمص وًمّمؼ ُمـ يمت٤مب زائر اًمقَ  ٜم٤مءً سمُ  اًم٘مرآن

ُمثؾ  ،ٌقءاتٝمجقس سمت٠مويؾ اًمٜمُّ ٝمق ُمَ ومَ  ،٤مطم٥م شمٗمٙمػم همرائٌل ٓ قم٘ماليناًمقؾمٓمٞم٦م َص 

٤مٓت إًمٙمؽموٟمٞم٦م وظمقوف ؾمجَ  ،٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م٤ٌمت أن اعمًٞمح اًمدضم٤مل هق احلَْم ٤مؾمف إلصمْ مَح 

قمؿ سم٠من اعمًٞمح اًمدضم٤مل هق ٜم٤م ٓ ٟمؽمدد ذم اًمزَّ وم٢مٟمَّ ) :ًمؽ ىمقًمفوُمـ ذَ  ،ة إلصم٤ٌمت ذًمؽيمثػمَ 

 .(ُمقىمع دمديد ومٝمؿ اًمقطمل :اٟمٔمر) .(احلدي٨م أو احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م رُب اًمٖمَ 

ـْ  سمـ  قمقة اًمِمٞمخ حمٛمد٦م ىمرن اًمِمٞمٓم٤من هل دَ تٜمَ ٤مره اخلراومٞم٦م أن ومْ ٙمَ أومْ  وُم

ٞم٘مٞم٦م ٚمق طم٘مقاٟم٥م همُ ذم أومٙم٤مر اًمِمٞمخ وذم ضمٝمقده ضَم ) : ي٘مقل ذم يمت٤مسمفيماَم  ،اًمقه٤مب قمٌد

ل ٘مديرٟم٤م هوهذه ذم شمَ  ،ٙمٗمػم واًمٕمٜمػشمدور طمقل ُم٤ًمئؾ اًمتَّ  ،وُم١ميمدة

 .[(91) ص :شدمديد ومٝمؿ اًمقطمل»] .(سمٜمٌقءة ىمرن اًمِمٞمٓم٤من اعم٘مّمقدة

رضمؿ اًمزاين اعمحّمـ  ٤مء طمدِّ ٖمَ قل سمجقاز إًمْ اًم٘مَ  -٤مأيًْم -٤مره اًمتل ـمرطمٝم٤م وُمـ أومٙمَ 

ُمـ  ٤موإيمثر إوح٤ميمً ؾ سمَ  ،[(151 ،149) ص ،شدمديد ومٝمؿ اًمقطمل»] خلٛمرٚمد ؿم٤مرب اوضَم 

 ،اعمٖمرب) ٦مريَّ ام هل اًمّمٚمقات اجلٝمْ ٚمقات اعمٗمروو٦م اًمقاضم٦ٌم إٟمَّ ف يٕمت٘مد أن اًمّمَّ أٟمَّ  ًمَؽ ذَ 

 :٤م ُمًتح٦ٌم وم٘مطػمى أهنَّ ومَ  (اًمٕمٍم ،اًمٔمٝمر) أُم٤م صٚمقات اًمٜمٝم٤مر ،(اًمٕمِم٤مء ،اًمٗمجر

سم٘مٞم٦م ٤م أُمَّ  ،ًتٛمرةاضم٤ٌمت اًمث٤مسمت٦م واعمُ ؾ ذم إـم٤مر اًمقَ دظُم إن اًمّمٚمقات اجلٝمري٦م شمَ ) :ومٞم٘مقل

 .(161ص) .(ؾ وٛمـ ىمًؿ اًمتزيمٞم٦مدظُم اًمّمٚمقات ومتَ 

٤مل هذه ثَ وًمف ُمـ أُمْ  ،تٞمج٦م٦م اًمتل أوصٚمتف هلذه اًمٜمَّ ٌٞمَّ ٤مشمف اًمٕمج٤مئِ تٜم٤ٌمـمَ ذح اؾْم  صمؿَّ 
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ٙم٤مه٦م ٤مسم٤مشمف حتٛمؾ قمغم حمٛمؾ اًمٓمراوم٦م واًمتًٚمٞم٦م واًمٗمُ اًمت٘مٚمٞمٕم٤مت اًمالقم٘مالٟمٞم٦م اًمٙمثػم ومٙمتَ 

 قمٚمٛمٞم٦م! ٤موًمٞم٧ًم سمحقصمً 

ت٤مب ذا اًمٙمِ ُمثؾ هَ  (ِمٌٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمألسمح٤مث واًمٜمنماًم) أشم٤ًمءل يمٞمػ شمٓمٌع سمؾ يمٜم٧ُم 

ـ ٚم٦م ُمِ ُُج  وجيحدُ  ،ؾْمالماإلِ  ٛمقدُ رولم ُمـ اًمّمٚمقات اخلٛمس اًمتل هل قمُ اًمذي جيحد ومَ 

اًمقه٤مب ىمرن اًمِمٞمٓم٤من؟!  سمـ قمٌد ؾ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمدوجيٕمَ  ،دود اجلٜم٤مئٞم٦م اًمنمقمٞم٦ماحلُ 

 ٤مُمٚمتزُمً  ٞم٤مشمٙمؿ رضماًل ذم طَم  ريّمقن قمٚمٞمٝم٤م؟! هؾ رأيتؿ٘مقًمقا ٟمحـ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م احلَ يَ  صمؿَّ 

ٛم٦ًم وجيحد طمدود ٤مب يٜمٙمر صالشملم ُمـ اًمٗمرائض اخلَ قل أهؾ اًمًٜم٦م يروج ًمٙمتَ سم٠مُص 

 سم٠مهنؿ ىمرون اًمِمٞمٓم٤من؟! ؾْمالمويتٝمؿ أئٛم٦م اإلِ  ،اهلل ورؾمقًمف

ثؾ هذا اًمرضمؾ ٤مدح أن ُيٕمتَٛمد قمغم صٞم٤مهم٦م ُمِ يم٤من ُمـ اخلٓم٠م اًمٗمَ  ..٤مل٦م طَم قمغم أيَّ 

ًِ  -ٓمٞم٦مأقمٜمل زائر اًمقؾم-اًمٖمري٥م إـمقار  ػمه ٔي٤مت اًمٜمٗم٤مق ووضمف دًٓمتٝم٤م قمغم وشمٗم

ًَّ صمؿ شمًتٕمٛمؾ هذه اعم٤مدة اعمُ  ،ي٦مرِّ ه٤مُمش احلُ   ،ٚمٗمٞم٦مًتٕم٤مرة ذم صمالث ُمٕم٤مرك ود اًم

٤مؿمٞمف ظمػم ُمـ وُجٚم٦م ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ! ومٝمذا ُم٤م يم٤من حَت  ،اًمرمحـ اًمؼماك واإلُم٤مم قمٌد

 .ًمٙمـ ىمدر اهلل وُم٤مؿم٤مء ومٕمؾ ،ٛمفشم٘محُّ 

َّ  :٘ ىتائج الغبَُ٘صي

ٌٝم٦م يمام ص٤مهمٝم٤م زائر اًمقؾمٓمٞم٦م واؾمتٕم٤مره٤م إؾمت٤مذ ٜم٤مىمش هذه اًمِمُّ ن ٟمُ ىمٌؾ أ

 .دقمقٟم٤م ٟمًٚمط اًمْمقء قمغم هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمـ زاوي٦م أظمرى ،اًم٘مديٛمل

دون سم٠مهنؿ ُمٚمتزُمقن سم٠مصقل أهؾ اًمتٜمقيريلم واإلصالطمٞملم يردِّ  عُ يمٜم٧م أؾمٛمَ 

ْمٕمٝمؿ ذم ُمقاضمٝم٦م أصقل أهؾ ُمٝمؿ ُمـ أي رضمؾ يَ ٌدون اٟمزقم٤مضمٝمؿ وشمؼمُّ ويُ  ،اًمًٜم٦م

 .ًمقضمف ٤ماًمًٜم٦م وضمٝمً 

ٜمقيريلم واإلصالطمٞملم سم٠مصقل أهؾ اًمتَّ  ؼم صح٦م دقمقى متًِؽ تَ دقمقٟم٤م ٟمخْ  ..٤مطمًٜمً 

سمؾ ؾمٜمختؼمه٤م  ،ٙم٤مرهؿقمقى سمتٛمحٞمص ُجٞمع ُم٘م٤مِّٓتؿ وأومْ ًمـ ٟمختؼم هذه اًمدَّ  ،اًمًٜم٦م
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وٓطمظ  ،(ٌٝم٦م طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملمؿُم ) وهل ، وقء ومٙمرة واطمدة وم٘مط ُمـ أومٙم٤مرهؿقمغَم 

 .ة وم٘مط ُمـ أومٙم٤مرهؿُمٕمل أهن٤م َمرد ومٙمرة واطمد

ّل  جٛمٞمع ـمقائٗمٝمؿ قمغم قم٘مقسم٦م ؾم٤مبِّ أهؾ اًمًٜم٦م سمِ  اشمٗمَؼ  ٛمٝمقر يٌٚمٖمقن واجلُ  ،ط اًمٜمٌَّ

ّل  ٥مَّ ٚمؿ قمغم أن ُمـ ؾَم ع قمقام أهؾ اًمٕمِ أُْجَ » :٤مل اسمـ اعمٜمذرىمَ  ،تؾ٦م اًم٘مَ سم٤مًمٕم٘مقسمَ   .شي٘متؾ ط اًمٜمٌَّ

ّل  ٤مبُّ ؾَم  ٥ُم يٕم٤مىمَ  ٓ :ي٘مقًمقن (طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملم) سمٞمٜمام أصح٤مب ؿمٌٝم٦م  .٤مذقمً  ط اًمٜمٌَّ

ذم سمٕمض  اوان اظمتٚمٗمق) درشمَ اعمُ  ٦مِ واشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م سمجٛمٞمع ـمقائٗمٝمؿ قمغم قم٘مقسمَ 

وًمٙمـ أصح٤مب ؿمٌٝم٦م طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملم ي٘مقًمقن  ،[(459/ 2) :شاعمجتٝمدسمداي٦م »] (اًمتٗم٤مصٞمؾ

 .٤مٓيٕم٤مىم٥م اعمرشمد ذقمً 

قسم٦م قم٘مُ  :ُمثؾ ،٦م اًمتل ذيمره٤م أهؾ اًمًٜم٦مقمٞمَّ ٘مقسم٤مت اًمنمَّ ؾ ذم اًمٕمُ وهٙمذا شم٠مُمَّ 

ٗمٓمر ٦م اعمُ قسمَ وقم٘مُ  ،٦م ُمـ ي٘مذف اًمّمح٤مسم٦مقسمَ قم٘مُ  ،وقم٘مقسم٦م اجل٤مؾمقس ،مم اًمٌدقم٦م٦م إٞمَ اًمداقم

 ؾْمالمٗم٦م متتٜمع قمـ ذيٕم٦م ُمـ ذائع اإلِ ـم٤مئِ  ٦مقسم٦م أيقم٘مُ  ،اذم هن٤مر رُمْم٤من ضمٝم٤مرً 

 .اًمخ ،يم٤مٕذان

١مول يمالُمٝمؿ أصح٤مب هذا اعمذه٥م يَ  أنَّ  دمدُ  ،٤م سمٛمدرؾم٦م طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملموىم٤مرهْنَ 

ري٦م احلُ  ا٤مطمقهنؿ أشمَ َّٕ  :قمل٤مت ُمـ طمٞم٨م أصؾ ووٕمٝم٤م اًمنمَّ اًمٕم٘مقسم ؾِّ يمُ  إمم ضمحدِ 

 .ًمؽ ومٝمق أومم سم٤محلري٦مدون ذَ  ُم٤م ٘مقًمقن أنَّ وص٤مرو يَ  ،ٕهمٚمظ أٟمقاع اًمٙمٗمر

٦م ُمـ طمٞم٨م أصؾ ووٕمٝم٤م قمٞمَّ ٘مقسم٤مت اًمنمَّ ومآل هذا اًم٘مقل إمم إًمٖم٤مء يم٤موم٦م اًمٕمُ 

 ًمٚمقىم٧م! ٤مل يم٤مٟم٧م شمْمٞمٞمٕمً ؾْمالُمومٝمذا يٕمٜمل أن أسمقاب احلدود ذم اًمٗم٘مف اإلِ  ،اًمنمقمل

٤مت ٤مف ظمٓم٠م ومروٞمَّ َِم درؾم٦م ي٘مقدٟم٤م إمم ايمتِ ي شمقرـم٧م سمف هذه اعمَ هذا اًمالزم اًمذِ 

ٗمًػمي٦م ٤مٟم٧م ومروٞمتٝمؿ اًمتَّ يمَ  إذ ًمق ،٤مل اعمٜم٤موم٘ملمٕمَ درؾم٦م ذم شمٗمًػمه٤م ٔي٤مت أومْ هذه اعمَ 

٦م اًمتل شمٚمٖمل قمنمات ٞمَّ ت هلذه اًمٜمتٞمج٦م اًمٙم٤مرصمِ ٦م عم٤م أدَّ ٤مت أومٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم صحٞمحَ ٔيَ 

 .ٕم٤مت إظمرىاًمٜمّمقص واًمتنمي
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 ًُّ درؾمقن ًمقازم ؿ يَ وم٢مهنَّ  ،٦م ذم حتٚمٞمؾ شمٗمًػمات اًمٜمّمقصٜمَّ وهذه ـمري٘م٦م أهؾ اًم

 ،٦م اًمٜمّمقص قمٚمٛمقا صحتٝم٤م٘مٞمَّ ٢مذا اٟمًجٛم٧م ُمع سمَ ومَ  ،ٗمًػمات اعمٓمروطم٦موآصم٤مر اًمتَّ 

قل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وًمذًمؽ ي٘مُ  ،وإذا أدت ًمٚمقازم وم٤مؾمدة قمٚمٛمقا سمٓمالن هذا اًمتٗمًػم

٦م قم٘مٚمٞم٦م ٞمَّ وهل آًمِ  ،شوم٤ًمد اًمالزم يًتٚمزم وم٤ًمد اعمٚمزوم» :ذم ُمقاوع يمثػمة ُمـ يمتٌف

 .وأظمؼم اًمٜم٤مس ِب٤م أهؾ اًمًٜم٦م ،ااؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اًم٘مرآن يمثػمً 

وا ٘مرُّ ويُ  ،اضمٕمقا قمٜمفؽَم يَ  ؿ إٓ أنْ ٞمس هلَ ًمَ  (إًمٖم٤مء اًمٕم٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦م) موهذا اًمالزِ 

ٔي٤مت أومٕم٤مل  ٤مذٜم٘مْمقا شمٗمًػمهؿ اًمِمَّ ويَ  ،ره٤م أهؾ اًمًٜم٦م٦م اًمتل ىمرَّ قمٞمَّ سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت اًمنمَّ 

ًُّ وإُمَّ  ،اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مء ُمع ٜم٤م أن يٙمقٟمقا ُس هُ  ٚمٞمٝمؿ ه٤مومٕمَ  ،ٝمؿ ِبذا اًمالزمٙمَ ٤م أن يقاصٚمقا مت

ذه ذم هَ -وقمغم رأؾمٝم٤م  ،قل أهؾ اًمًٜم٦مؿ ُمٗم٤مرىملم جلٛمٚم٦م ُمـ أُص ٕمؽمومقا أهنَّ ويَ  ،أٟمٗمًٝمؿ

ًُّ أصقل أهْ  -٠ًمًم٦ماعمَ  ٤مقمٞم٦م وهل أصقل يمٚمٞم٦م إُج ،ٟمٙم٤مر واحل٦ًٌم٦م ذم اًمٕم٘مقسم٤مت واإلٜمَّ ؾ اًم

 .٤مدي٦م يٖمٛمض ُم٠مظمذه٤م وٓيثرب ومٞمٝم٤م قمغم اعمخ٤مًمػٝمَ وًمٞم٧ًم ُم٤ًمئؾ اضمتِ 

 :اجلقاب اإلُج٤مزم قمـ اًمِمٌٝم٦م

٤مء اًمٕم٘مقسم٤مت ٖمَ قرة ي١مول إمم إًمْ ه اًمّمُّ ٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ِبذِ ػم آي٤مت أومٕمَ ًِ إذا يم٤من شمٗمْ 

حٞمح هلذه أي٤مت اًمتل ق اًمتٗمًػم اًمّمَّ ومام هُ  ،ٕمػمة احل٦ًٌم واإلٟمٙم٤مراًمنمقمٞم٦م وؿَم 

 هَ ده٤م َه 
ِ
 إذن؟ ١ُمٓء

 ًُّ  ،ٛمقد اًمٗم٘مري هلذه اعم٘م٤مًم٦مزء اًمرئٞمس أو اًمٕمَ ١مال ي٘مقدٟم٤م أن إمم اجلُ هذا اًم

 اجلقاُب  :ًتقيلم ُمـ اجلقابإمم ُمُ  ٤مت أومٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ُيت٤مُج ٘مٞم٘م٦م أن شمٗمًػم آيَ واحلَ 

 .ٚمؽ أي٤مت اًمتل اؾمتدًمق ِب٤م آي٦ًم آي٦مواجلقاب اًمتٗمّمٞمكم قمـ أومراد شمِ  ،٤مزماإلُْج 

أو  ،ٜم٤موم٘ملمٝمق أن أىمقال وأومٕم٤مل اعمُ ومَ  :٤مزم قمـ هذه اًمِمٌٝم٦ماإلُجَ  قاُب وم٠مُم٤م اجلَ 

 ا٤م أن شمٙمقن ِهًّ ومٝمل إُمَّ  :واطمدة ًمٞم٧ًم قمغم طم٤ملٍ  ،قم٤مم ع سمِمٙمؾٍ خ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمَّ اعمُ 

رت وٟم٘مٚم٧م ٤م أن شمٙمقن فمٝمَ وإُمَّ  ،-٥ُم وهذا هق إصؾ واًمٖم٤مًمِ -يتداوًمقهن٤م سمٞمٜمٝمؿ 
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 .ًمٙمٜمٝمؿ أٟمٙمروه٤م أو شم٤مسمقا وشمراضمٕمقا قمٜمٝم٤م طًمٚمرؾمقل 

ًمٙمـ اًمرؾمقل  ،ومل يٜمٙمروه٤م ومل يتقسمقا قمٜمٝم٤م ط ٙمقن ٟم٘مٚم٧م ًمٚمرؾمقلشمَ  ٤م أنْ إُمَّ و

ومل  ط٤م أن شمٙمقن ٟم٘مٚم٧م ًمٚمرؾمقل وإُمَّ  ،قمل راضمحَذ  ٘مقسم٦م عم٤مٟمعٍ شمرك إي٘م٤مع اًمٕمُ  ط

 .٤م ومل ي٘مؿ ُم٤مٟمع وشمؿ إي٘م٤مع اًمٕم٘مقسم٦ميٜمٙمروهَ 

ٝمل ومَ  :تًؽم ِب٤مون وجيتٝمدون ذم اًمنِّ ؿ يُ ٤مهلِ قن أىمقاهلؿ وأومٕمَ رشم٦ٌم إومم وهل يمَ وم٠مُم٤م اعمَ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ } :وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ،اًمٖم٤مًم٥م قمغم اعمٜم٤موم٘ملم

لم أنَّ  ،[111 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چڇ  وٌم

ّل   .ومٞمٝمؿ اًمتًؽم سم٠مومٕم٤مهلؿ َؾ إْص  وأنَّ  ،ٝمؿ يمٚمٝمؿ سم٠مقمٞم٤مهنؿٛمُ ٕمٚمَ يَ  ٓ ط اًمٜمٌَّ

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀڀ} :وىم٤مل شمٕم٤ممم
 .ام يٛمٙمـ اًمتٕمرف إًمٞمٝمؿ سم٤مًم٘مرائـ ٓ ساطم٦موإٟمَّ  ،مل يره إي٤مهؿ اهللَ ومٌلم أنَّ  ،[31 :حمٛمدؾمقرة ]

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ } :وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[64 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

٤مىمٝمؿ ذم ىمٚمقِبؿ طمتك ظم٤مومقا أن ٤مدهؿ ذم ؾمؽم ٟمٗمَ تٝمَ  اضْم إمَم  وم٠مؿم٤مرت هذه أي٦مُ 

 .شمٗمْمحف أي٤مت

ذيٗم٦م طُم  :د سم٤معمٜم٤موم٘ملم؟ ًم٘م٤مل قمغم اًمٗمقر٦م حمٛمَّ ٚمؿ أُمَّ ـ أقمْ ُمَ  :وًمق ىمٞمؾ ٕي ُمًٚمؿ

 .ڤ

ٜمٝمؿ ُمِ  ٜم٤موم٘ملم اًمٞمقم ذٌّ اعمُ  نَّ إِ » : شصحٞمح اًمٌخ٤مري» ي٘مقل طمذيٗم٦م ذم ٤موم٤مؾمٛمع ُمَ 

ّل اًمقمغم قمٝمد   .[(7113) :شاًمٌخ٤مري»] .شقم جيٝمرونواًمٞم ،يم٤مٟمقا يقُمئذ ينون ،ط ٜمٌَّ

 (اعمٜم٤موم٘ملم) ذا اًمٚم٘م٥مقا هَ ٘مُّ ًمؽ اؾمتحَ ٚمذَ ار ومَ ؿ اإلْهَ ٥ًٌم يمقن إصؾ ومٞمٝمِ وسمِ 

 .واًمذي متٞمزوا سمف قمـ قم٤مُم٦م اًمٙمٗم٤مر
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ٚمٗمٝمؿ إيامن وطَم  ،ؿٜم٥ًم إًمٞمٝمِ ٤مر اعمٜم٤موم٘ملم ُم٤ميُ ٙمَ إٟمْ  ل طم٤ملوهِ  ،٤مٟمٞم٦ماًمثَّ  وأُم٤م احل٤مل

ـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ومٝمل يمثػمة ،هدِ حْ سمج ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ } :وُم

ٺ ٺ ٺ ٿ } :قًمف شمٕم٤ممموىمَ  ،[95 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڃ ڃ ڃچ

ٿ ٿ ٹ } :٤ممموىمقًمف شمٕمَ  ،[74 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٿ ٿ ٿ ٹ

 .[56 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٹ ٹ ٹ ڤ

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ} :٤ممَم ًمف شمٕمَ وىمق
 .[62 :اًمتقسم٦مؾمقرة ]

ہ ہ } :٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم٤مُمَّ ـ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م قمٜمدهؿ يم٘م٤مقمدة قمَ اهلل قمَ  سمؾ أظمؼمَ 

ات هقن سم٤مًمٕم٤ٌمرَ تٗمقَّ ومٞمَ  ،٤مًتجٜمقن ِبَ ووىم٤مي٦م يَ  ٤مأي شمرؾًم  ،[16 :اعمج٤مدًم٦مؾمقرة ] {ہ

 طمٚمٗمقا ُم٤مىم٤مًمقا وأٟمٙمروا وضمحدوا! ط ؾمقلوم٢مذا سمٚمٖم٧م اًمرَّ  ،يٕم٦منمَّ ّم٤مدُم٦م ًمٚماعمُ 

٤مذا عمَ  :٦م ي٠ًمل ٟمٗمًفٞمَّ قمـ احل٘م٤مئؼ اًمنمقمِ  ٨ِم قوققمل اًمّم٤مدق ذم اًمٌحْ واًم٤ٌمطم٨م اعمَ 

ؿ قمغم هلُ  ٤مٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ؟ ًمق يم٤من إُمر ُمؽمويمً يُ  يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن ُيٚمٗمقن ذم إٟمٙم٤مر ُم٤م

ؿ ُيٚمٗمقن ُمٜمٙمريـ ٟمٙم٤مر؟ ويمقهُن ٦م ومٝمؾ يم٤مٟمق سمح٤مضم٦م إمم احلٚمػ واإلريَّ ؾمٌٞمؾ احلُ 

ُمًٌ٘م٦م اوٓمرِّتؿ  (٘مٞمؼدقم٤مء وُم٤ًمءًم٦م وحَت تِ اؾْم  ٤ملطَم ) ل أن هٜم٤مكٜمِ هذا يٕمْ  ،ضم٤مطمديـ

 .إمم احلٚمػ واإلٟمٙم٤مر

 :ـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممموُمِ  ،٤مل يمثػمة أيًْم ٝمِ ٕمؾ وآقمتذار قمٜمف ومَ ٤مًمٗمِ ىمرار سمِ وأُم٤م طم٤مُل اإل

گ } :قًمف شمٕم٤ممموىمَ  ،[94 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ}

 .[66 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {گ گ گ ڳ ڳڳ

ث٧ٌم ٟمًٌتف ذرون قمـ ُم٤م شمَ ٕمتَ ٤مذا يعمَ  :-٤مأيًْم -ٜم٤م هُ  ٗمًف ه٤مٟمَ  ٤مطم٨م اعمقوققمل ي٠ًمُل واًمٌَ 

 ٦م اًمِمخّمٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م اطمت٤مضمقا ًمالقمتذار؟ر قمغم ؾمٌٞمؾ احلريَّ إُمْ  يم٤منَ  قإًمٞمٝمؿ؟ هؾ ًمَ 

 ٙمـ يٛمٜمع ُمـ إىم٤مُمتٝم٤م ُم٤مٟمعٌ ًمَ  ،وط اًمٕم٘مقسم٦مُذ  ُؼ تح٘مَّ وذم سمٕمض إطمقال ىمد شمَ 
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 معهم
 ـ أَب ُمع اسمْ  طاهلل  ٤م يم٤من يراقمٞمف رؾمقلوهذا ِمَّ  ،ٔمؿ٦م أقمْ ٜمَ وهق ىمٞم٤مم ومتْ  ،ذقمل راضمح

ًَّ ٞم٦م ًمَ ف سم٘مل ذم سمٕمض اًم٘مٚمقب مَح وم٢مٟمَّ  ،٤مّمقًص ظُم  ٤مسمؼ سملم ف ٕضمؾ ُمريمزه اًمًٞم٤مدي اًم

 .إوس واخلزرج

ّل  وم٢منَّ  ،اضمح٦مٝم٤م اًمرَّ ُمقاٟمٕمُ ٦م واٟمتٗم٧م قسمَ وط اًمٕم٘مُ ٘م٘م٧م ُذ وأُم٤م إذا حتَ  يم٤من  ط اًمٜمٌَّ

ّل وعم٤م ومتح  ،ٗمقاٚمِّ الصم٦م اًمذيـ ظُم ٤مىم٥م اًمثَّ وًمذًمؽ قمَ  ،٦م٤مذ اًمٕم٘مقسمَ ٗمَ ر سم٢مٟمْ ي٠مُمُ  ٦م ُمٙمَّ  ط اًمٜمٌَّ

سمـ  اهلل قمٌدُ  :ويم٤من ُمٜمٝمؿ ،هؿف أراق دُم٤مءَ وم٢مٟمَّ  ،ٗمرإٓ شمًٕم٦م ٟمَ  ٤مـ اًمٜم٤مس ُجٞمٕمً أُمَّ 

ومٚمؿ ي٘مؾ  .اًٚمٛملم صمؿ ارشمدَّ ٤مٟم٤م ُموهذيـ يمَ  ،سمـ ص٤ٌمسم٦م وُم٘مٞمس ،ب اًمنحسمـ أ ؾمٕمد

ّل   هلؿ طمري٦م اًمرأي! ط اًمٜمٌَّ

ّل ويمذًمؽ أصح٤مب  سمٙمر أم ىمروم٦م  تؾ أسمقوىمَ  ،ٙمر اعمرشمديـسمَ  ٤مشمؾ أسمقىمَ  طملمَ  ط اًمٜمٌَّ

سمـ ضمٌؾ اًمٞمٝمقدي اًمذي  ُمقؾمك وُمٕم٤مذ سمقؾ أوىمتَ  ،ت سمٛمحي اًمّمح٤مسم٦مدَّ عم٤م ارشمَ 

 .شاًمّمحٞمحلم» يمام ذم دَّ أؾمٚمؿ صمؿ ارشمَ 

  ي٘مؾ ه٤مُمش طمري٦م اًمرأي!وملَ  ،٠مل قمـ ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن٤م ؾَم ٛمر ضمٚمد صٌٞمغ عمَّ قمُ  سمؾ إنَّ 

ومٌٚمغ ذًمؽ  ،ىمٝمؿرَ كم سمزٟم٤مدىم٦م وم٠مطْم أي قمَ  :قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل ،شيخ٤مرِ حٞمح اًمٌُ َص » وذم

ٝمؿ ًم٘مقل وًم٘متٚمتُ  ،طاهلل  ٝمل رؾمقلًمٜمَ  ،ىمٝمؿرِ أٟم٤م مل أطْم  ًمق يمٜم٧ُم  :٤ملاسمـ قم٤ٌمس وم٘مَ 

 .شقهُ ٚمُ تُ ٤مىمْ ومَ  فُ يٜمَ دِ  َل دَّ سمَ  ـْ ُمَ » :اهلل رؾمقل

ام ٞمٜمَ سمَ  ،ٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم٦م يمٚمٝم٤م مل شمٗمٝمؿ آي٤مت أومْ يَّ ٦م واًمراؿمدِ ٌقيَّ ه إىمْمٞم٦م اًمٜمَّ ذِ ومٝمؾ هَ 

ح٤مسم٦م وٓ ٦م اًمّمَّ ٞمس هلؿ قمٌقديَّ ٕم٤مس اًمذيـ ًمَ ٜمتًٌلم ًمٚمٗمٙمر اعمُ ٦م ُمـ اعمُ ققمَ ومٝمٛمٝم٤م َمٛمُ 

 ؟!٘مؾ واًمٕم٘مالٟمٞم٦م ذم رءيٕم٦م؟! أومٝمذا ُمـ اًمٕمَ ٚمٛمٝمؿ سم٤مًمنمَّ قمٛمؼ قمِ 

 ٕمض وسمَ 
ِ
ّل ا إنَّ  :ُيت٩م وي٘مقل َه١ُمٓء ٕمف ٚمَ أـمْ  طمٞم٨ُم  :يٕمٚمؿ سمٕمض أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم ط ًمٜمٌَّ

ًْ هَ  ٦م أنَّ اهلل قمغم ذًمؽ؟ واحل٘مٞم٘مَ  ّل جيرُي٤م  ؾْمالم٤مم اإلِ ققم٥م أن أطمٙمَ تَ ذا اعمٕمؽمض مل ي  اًمٜمٌَّ

اهلل  قلٚمؿ رؾُم ىمد قمَ » :شإم» ٤مومٕمل ذم يمت٤مسمفوًمذًمؽ ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِمَّ  ،٤مهرقمغم اًمٔمَّ  ط

 .[(264/ 4) ،اًمِم٤مومٕمل :شإم»] .شءهؿ سم٤مًمٔم٤مهر٘مـ دُم٤مقن وطَم سمُ ٜم٤موم٘ملم يم٤مذِ اعمُ  أنَّ  ط
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 :اجلْاب التفصٔلٕ عً الغبَ٘

- ارِ ٤مِّٓتؿ سملم اإلْه راوح طَم ل شمَ وهِ  :قاب اإلُج٤مزم قمـ اًمِمٌٝم٦ماجلَ   هقَ ُم٤م ُم٣َم 

أو  ،راضمح ٤مٟمعٍ ذار أو شمرك اًمٕم٘مقسم٦م عمَ تِ لم اإلٟمٙم٤مر أو آقمْ وسمَ  ،-وهق إصؾ واًمٖم٤مًم٥م

 .قاٟمٕمٝم٤مٗم٧م ُمَ وـمٝم٤م واٟمتَ ُذ ا اؾمتقوم٧م ٤م إذَ هَ ر سم٢مٟمٗم٤مذِ إُمْ 

واحل٘مٞم٘م٦م  ،آي٦م ٤م آي٦مً ِِب  اٗمّمٞمكم قمـ أي٤مت اًمتل اؾمتدًمققاب اًمتَّ دقمقٟم٤م أن ٟمٜمت٘مؾ ًمٚمجَ 

 :وهل يم٤مًمت٤مزم ،آي٦م (11) غم اًمِمٞمخ اًمؼماك شمْمٛمٜم٧مقمَ  دِّ اعم٤مدة اعمًتٕم٤مرة ذم اًمرَّ  أنَّ 

ہ  ۀ} :٤مسم٦م سم٤مًمًٗمٝم٤مء٤مٟمقا يّمٗمقن اًمّمحَ يمَ  :اًمٙم٤مشم٥م ي٘مقُل  :أي٦م إومم - 1

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

 .[13 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {﮸ ﮹

ٞم٤مىمٝم٤م ٘مرأ أي٦م ذم ؾِم ًمٜمَ  ،قا سمفجُّ ٘مٞمض ُم٤م اطمتَ ٟمَ  ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م ذاشمفِ  ذه أي٦مُ هَ  :اجلقاب

٤مذةٜمٔمُ وٟمَ  ٝم٤م ُم ٔي٦م اًمتل شمٕم٘م ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے } :ر ا

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ے ۓۓ ﮲ 

 .[14-13 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {﯀ ﯁         

 ،ٔمٝمرون ود ذًمؽسمؾ يُ  ،٘م٤مًمتٝمؿ هذهُمَ  أمٝمرو٘مقا اًمذيـ آُمٜمق مل يُ ؿ إذا ًمَ ومٌلم اهلل أهنَّ 

 .إُمر ًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ احلري٦م إٓ ٕنَّ ومل ئمٝمروا ود ذًمؽ 

ُو  :٤مشم٥ماًمٙمَ  ي٘مقُل  :أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م - 2  ،قن اًمٙمٗم٤مر قمغم َُمتٛمٕمٝمؿويم٤مٟمقا ُيرِّ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ } :ويدقمقهنؿ حلرب اعمًُٚمٛملم

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 .[11 :احلنمؾمقرة ] {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 ٩مُّ ت٠مُمؾ هذا اعمحتَ يَ  أملْ  :ٜم٧م أىمقل ذم ٟمٗمزيمُ  ،٘مرأ ؾمٞم٤مق أي٦مٟمَ  ىمٌؾ أنْ  :اجلقاب

 ٤مذا يٕمٜمل اطمتج٤مضمف هذا؟!ُمَ 
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 معهم
قل ي٤مرٟم٤م واطمتالل طم٘مُ دِ  رض أُمريٙم٤م قمغم همزوِ ُُي  ق وضمدٟم٤م رضماًل ل أٟمف ًمَ هذا يٕمٜمِ 

يتٕم٤مون ُمع  ضماًل رَ  أو ،سمالدٟم٤مسم٠مُمـ احلجٞم٩م ذم  ٨ٌِم ض إيران قمغم اًمٕمَ أو ُيرِّ  ،اًمٜمٗمط

ض اًمّمٝم٤ميٜم٦م قمغم رِّ ُيَ  اٟمٜم٤م ذم مح٤مس رضماًل قَ أو وضمد إظْم  ،ٜمقبٞملم ود ضمٜمقدٟم٤م ذم اجلَ احلقصمِ 

حرض ُمٕم٤مىم٦ٌم هذا اعمُ  ٤مقز ذقمً جَي  ف ذم يمؾ ذًمؽ ٟٓمَّ وم٢مِ  .اًمخ ،ة ويدقمقهؿ حلرِبؿزَّ أهؾ همَ 

ف ٓجيقز ًمَ  ٌؼ وهذا طَم  ،ظ ًمف طمريتفٗمَ ؾ جي٥م أن حتْ سمَ  ،واعم١مًم٥م قمغم طمرب اعمًٚمٛملم

 هذا آؾمتٜم٤ٌمط اًمذي يٙمٗمل شمّمقره إلسمٓم٤مًمف! آقمتداء قمٚمٞمف! أي ذع هذا؟! وُم٤م

ٞم٤مق ُمِم٤مطمٜمتٝمؿ ٓمػمة ذم ؾِم ت٦ٌم قمـ ٟمت٤مئ٩م ظَم ذهؾ يمثػم ُمـ اًمٙمَ ٞمػ يَ ج٥م يمَ ي٤مهلل اًمٕمَ 

 ًُّ قوع وم٘مط يم٤مٍف ًمٙمِمػ اًمتخٌط اًمٕمٛمٞمؼ ذم شمٗمًػمهؿ هذا اعمَ  ،٦مٜمَّ ٕهؾ اًمٕمٚمؿ واًم

 .ٔي٤مت أومٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم

ٜمل سمَ  ـ اعمٜم٤موم٘ملم اٟمٓمٚم٘مقا إممُمِ  ا٦م هذه أي٦م أن ٟمٗمرً وىمّمَّ  ،ًممي٦م دقمقٟم٤م ٟمٕمقدُ  ..اعمٝمؿ

 ون شمٕمٞملم اًم٘م٤مئؾِ ح اهلل اعم١ماُمرة دُ َْم ومٗمَ  ،اعمًٚمٛملم ِّتؿ ودَّ ٍَم سمٜمُ  اًمٜمْمػم ووقمدوهؿ

ًْ  وٓ ذم أي٦م ُم١ماُمرة يمِمٗم٧م  ومٖم٤مي٦م ُم٤م ،٦مقيَّ رآن ُمٙمتقُم٦م ُمٓمْ ٞمتف سمؾ سم٘مٞم٧م ذم اًم٘مُ ٛمِ شم

 ٧م طمري٦م رأي!أوص٤مومٝم٤م وًمٞمً

 :ورؾمقًمف ويم٤مٟمقا يٙمذسمقن قمغم اهللِ  :٤مشم٥ماًمٙمَ  ي٘مقُل  :أي٦م اًمث٤مًمث٦م - 3

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }

 .[42 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڃ چ

٤مٟم٤م إي٤مه ضمزاه اهلل وم٘مد يمٗمَ  ،٤مشمفريد إصمٌَ ٟمُ  ٜم٤م هق قملم ُم٤مهُ  ٤مًمف اًمٙم٤مشم٥م ه٤مىمَ  ُم٤م :اجلقاب

 اهلل رؾمقلِ ويٕمتذرون ًمِ  ،ٜم٤موم٘ملم ئمٝمرون سمخالف طم٘مٞم٘متٝمؿاعمُ  نَّ ـ ٟم٘مقل إٜمحومَ  ،ا!ظمػمً 

وم٠مذن  ،ٗمقن ذم هذه إقمذار يمام ذيمرت هذه أي٦مٚمِ سمؾ وُيْ  ،يٙمذسمقن ومٞمٝم٤م اذارً أقمْ  ط

دًٓم٦م ذم  ٦مٚمٞمٙمؿ أيوم٤ٌمهلل قمَ  ،عم٤م طمٚمٗمقا ًمف ُمٕم٤مُمٚم٦ًم هلؿ سمٔم٤مهرهؿ طؾمقل ؿ اًمرَّ هلَ 

زقمقُم٦م؟! سمؾ هذا يٗمٞمد ٟم٘مٞمض يمالُمٝمؿ وهق أن اقمتذار اعمٜم٤موم٘ملم قمغم طمري٦م اًمرأي اعم
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 اعمٜم٤موم٘ملم مل يٙمقٟمقا َم٤مِبلم سمٛمّم٤مدُم٦م اًمنمع سمؾ يتدؾمًقن ويٕمتذرون!

 :۴ويم٤مٟمقا يٚمِٛمزون اًمرؾمقل  :٥ماًمٙم٤مشمِ  ي٘مقُل  :اًمراسمٕم٦م أي٦مُ  - 4

 .[58 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {چ چ چ ڇ ڇ}

 يمام ي٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم ،ٗم٤مء ظَم ص ذِم ٜم٘مُّ يٙمقن ُمـ اًمتَّ  ق ُم٤مٛمز هُ أصؾ اًمٚمَّ  :اجلقاب

٤مب ٌَ وطمٙمل ذم أي٦م أؾْم  ،شؽ وي٠مظمذ ُمٜمؽ ذم اًمٖمٞم٦ٌمٕمٞمٌُ ُمٕمٜم٤مه يَ  :كزُ يٚمٛمِ » :ششمٗمًػمه»

 .(اقمدل) :ط ٌلومٞمٝم٤م أن سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل ًمٚمٜمَّ  ٤مٟمزول هم٤مي٦م ُمَ 

 .ٜمؽ إذا أشمتؽ اًمّمدىم٤متُمِ  ٥ُم ٠ًمًمؽ ويٓمٚمُ يَ  :أي ،{چ} :وىمٞمؾ ذم أي٦م أن

ْمح اهلل وصٗمف دون ٛمز اًمذي ومَ ٤مي٦م ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا هق اًمٚمَّ يمقن اعمٜم٤موم٘ملم همَ  أنَّ  :رادواعمُ 

 .قمغم ود ُم٘مّمقد أصح٤مب طمري٦م اًمرأي هذا دًمٞمٌؾ  ،ٚمفٞم٤من ىم٤مئِ أقمْ 

ًَ أي٦م اخلَ  - 5 ّل قا ي١مذون ويم٤مٟمُ  :ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م :٦مُ ٤مُم ويّمٗمقٟمف  ط اًمٜمٌَّ

 .[61 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ} :سم٤مًمتجًس

ام وإٟمَّ  ،ًمٞمس هق اًمتجًس ،{ۅۉ} :ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم أن ُمٕمٜمك :اجلقاب

ًمٙمـ  .ًتٕم٤مرة يمام هقاعمُ  ةِ ذا اًمتٗمًػم اخل٤مـمئ اٟمت٘مؾ ُمع اعم٤مدَّ وأن هَ  ، ي٘م٤ملار سماَم آهمؽِمَ 

ّل ٜم٤موم٘مقن قمـ ٤مذا ىم٤مل اعمُ عمَ  زًم٧م ذم ٟمَ » :$قل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي ن؟ ي٘مُ أٟمف أذُ  ط اًمٜمٌَّ

ّل قا ي١مذون ٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمُ ـ اعمُ ٤مقم٦م ُمِ َُج  ٓ  :ٝمؿٕمُْم ٘م٤مل سمَ ومَ  ،وي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل ط اًمٜمٌَّ

 سمْؾ  :سمـ ؾمقيد ُمٜمٝمؿ وم٘م٤مل اجلالس ،سمٜم٤م قًمقن ومٞم٘مع٤م ٟمخ٤مف أن يٌٚمٖمف ُم٤م شم٘مُ وم٢مٟمَّ  ،ٚمقاٗمٕمَ شمَ 

 .شام حمٛمد ُأُذنوم٢مٟمَّ  ،ٜم٤م سمام ٟم٘مقلىمُ حٚمػ ومٞمّمدِّ ٚمٜم٤م وٟمَ ٟم٠مشمٞمف ومٜمٜمٙمر ُم٤م ىمُ  ؿَّ ٤م صمُ ٘مقل ُم٤م ؿمئٜمَ ٟمَ 

ّل ٕمتذرون قمـ أىمقاهلؿ إذا سمٚمٖم٧م ٕمٜمل أن اعمٜم٤موم٘ملم يَ وهذا ي حقن وًمٞمًقا يٛمٜمَ  ،ط اًمٜمٌَّ

 :ف قمٜمٝمؿ٥م اًم٘مرآن سمٕمد هذه أي٦م ُم٤ٌمذة سم٘مقًمِ ٘مَّ قمَ  قمٜمٝم٤م طمري٦م اًمرأي! وًمذًمَؽ 

 .[62 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ}

ًَّ  أي٦مُ  - 6 ڑ } :ُئمٝمرون اًمٌٖمْم٤مء ًمٚمٛم١مُمٜملم ٤مٟمقاويمَ  :٤مشم٥مي٘مقل اًمٙمَ  :ؾم٦م٤مدِ اًم
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 .([118 :آل قمٛمرانؾمقرة ] {ک ک ک ک گ گ گ گڳ

 ،اًمٙمت٤مب ؾِ ٌف أن شمٙمقن ذم أهْ إمم أن هذه أي٦م إؿْم  ةُ ٌ٘م٧م اإلؿم٤مرَ ؾَم  :اجلقاب

ي ضمح قمٜمدإرْ  ،ٌٝم٦م ِبذا اًمِمٙمؾِ ٞم٤مهم٦م اًمِمُّ ِص  وأنَّ  ،٤مهػم اعمٗمنيـ٤مل إًمٞمف َُج ٤م ُمَ وهق ُمَ 

 .٤م شمنب ُمع قمٛمٚمٞم٦م اًمؽمطمٞمؾ اًمٖم٤مُمْم٦م ُمـ يمت٤مب زائر اًمقؾمٓمٞم٦مف ِمَّ أٟمَّ 

ًَّ  أي٦مُ  - 7  ط اهلل ون قمـ رؾمقلقا يّمدُّ ويم٤مٟمُ  :ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م :٤مسمٕم٦ماًم

ًتٙمؼمون قمٚمٞمف ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ } :وي

 .[5 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ڀ ڀ ٺ ٺ

ـُ ا ي٘مقُل  :اجلقاب ىمد ذيمر همػم واطمد وَ » :قمـ ؾمٞم٤مق هذه أي٤مت $ثػم يمَ  سم

 ًَّ وىمد أٟمٙمر اسمـ  .شسمـ ؾمٚمقل سمـ أب اهلل ف ٟمزل ذم قمٌدٚمَّ ذا اًمًٞم٤مق يمُ ٚمػ أن هَ ُمـ اًم

ذا هق ٢مِ ومَ  ،طاهلل  ومدقم٤مه رؾمقل» : ي٘مقل ىمت٤مدةيماَم  ط اهلل رؾمقلًمِ  ٟم٘مؾ قمٜمفُ  ٤مأب ُمَ 

 .شًمؽػ سم٤مهلل ويتؼمأ ُمـ ذَ ٚمِ ُيْ 

ّل إذا ضمٚمس  يم٤منَ » : ضم٤مء ذم اخلؼميمام ٤مواسمـ أب قمٛمقُمً  ٕم٦م وهق ٛمُ اجلُ  يقمَ  ط اًمٜمٌَّ

وم٤مٟمٍموه  ،ريمؿٝمُ أفمْ  سملمَ  ط اهلل ذا رؾمقلهَ  ،٤مس٤م اًمٜمَّ أُيُّ  :ىم٤مم وم٘م٤مل ،٥م اًمٜم٤مسٓمُ خَي 

 .شٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقاواؾَم  ،وقمزروه

گ } :ِمػم ًمذًمؽ طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤مشمُ  ٌ٘م٧م هذه أي٦مإن ؾمٞم٤مق أي٤مت اًمتل ؾَم  صمؿَّ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ } [1 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {گ گ ڳ ڳڳ

 .[4 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ې ې ې ېى} ،[16 :اعمج٤مدًم٦مؾمقرة ] {ے ے ۓ

ّل ٌم ٤م ظَم إن اسمـ أب عمَّ  صمؿَّ  ذم ىمقُمف  ادً ٥ًٌم يمقٟمف ؾمٞمِّ ف سمِ وىمقع اًمٗمتٜم٦م سم٘متٚمِ  ط اًمٜمٌَّ

 .رف اًمزُمٜمل اعم١مىم٧مذم ذًمؽ اًمٔمَّ  ٤مراضمحً  ٤مذقمٞمً  ٤م٤مر هذا ُم٤مٟمٕمً َص  مؾْمالىمٌؾ اإلِ 

 ،أي اعمزقمقُم٦م٦م اًمرَّ ٦م هل٤م سمحريَّ ٚمَ الص٦م أن هذه اًمقاىمٕم٦م اًمتل طمٙم٤مه٤م اًم٘مرآن ٓ ِص واخلُ 

 .سمؾ واىمٕم٦م هل٤م ُمالسم٤ًمِّت٤م اخل٤مص٦م اعمختٚمٗم٦م
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ڄ ڄ } :اهلل ويم٤مٟمقا يتآُمرون قمغم رؾمقلِ  :٤مشم٥ماًمٙمَ  ي٘مقُل  :٤مُمٜم٦ماًمثَّ  أي٦مُ  - 8

 .([7 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ

ِبذه  ٗمًػم طملم اطمت٩مَّ راضمع أي يمت٤مب شمَ اًمٙم٤مشم٥م مل يُ  أنَّ  ٤ماوح ىمٓمٕمً وَ  :اجلقاُب 

ّل أن  َؽ أي٦م! ذًمِ   ،ذه ىم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م حت٘مٞمؼٚم٧م ًمف ُم٘م٤مًم٦م اعمٜم٤موم٘ملم هَ ٘مِ عم٤م ٟمُ  ط اًمٜمٌَّ

 .روا وضمحدواٙمَ ًمٙمـ اعمٜم٤موم٘ملم أٟمْ  ،ؿٌٚمغ قمٜمٝمُ دقمك إـمراف اعمتَ واؾْم 

 ،زاةذم همَ  ٜم٧ُم يمُ  :ىمؿ ىم٤ملرْ ـ أَ سمْ  يدقمـ زَ » :ىم٤مل شصحٞمحف» روى اًمٌخ٤مري ذم

ـ أب ي٘مقل اهلل ٌدقمَ  ٛمٕم٧ُم ًَ ومَ   {ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ} :سم
ومذيمرت ذًمؽ  ،لُّ ٤م إذَ ُمٜمٝم إقمزُّ  َـّ ـ قمٜمده ًمٞمخرضَم ضمٕمٜم٤م ُمِ ق رَ وًمَ  ،[7 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ]

سمـ  اهلل اهلل إمم قمٌد ؾ رؾمقلؾَم وم٠مرْ  ،صمتفومدقم٤مين ومحدَّ  طٌل يمره ًمٚمٜمَّ ومذَ  ،أو ًمٕمٛمر ،لٛمِّ ًمٕمَ 

٤مسمٜمل هؿ مل وم٠مَص  ،ىمفوصدَّ  طاهلل  ومٙمذسمٜمل رؾمقل ،ومحٚمٗمقا ُم٤م ىم٤مًمقا ،فأب وأصح٤مسمِ 

اهلل  سمؽ رؾمقلذَّ يمَ  ٤م أردت إمم أنْ ُمَ  :وم٘م٤مل زم قمٛمل ،جٚم٧ًم ذم اًمٌٞم٧مومَ  ،يّمٌٜمل ُمثٚمف ىمط

إزم  ٨َم ومٌٕمَ  ،[1 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {ک ک گ} :ل اهلل شمٕم٤مممزَ وم٠مٟمْ  ،وُم٘متؽ؟ ط

ّل   .ششدُ يْ ٤م زَ يَ  َؽ ىمَ دَّ َص  دْ ىمَ  اهللَ  نَّ إِ » :٘م٤ملوم٘مرأ ومَ  ط اًمٜمٌَّ

ّل ويمقن   ل أن هذه أي٦م دًمٞمٌؾ ٜمِ ا يٕمْ ومٝمذ ،ؼ ُمٕمٝمؿ٘مِّ ًتدقمل إـمراف وُيَ يَ  ط اًمٜمٌَّ

ًَ  ،ح٘مٞمؼ ذم إىمقال اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦مقمغم اعم٤ًمءًم٦م واًمتَّ  ٦م قمغم طمريَّ  ٧م دًمٞماًل وًمٞم

ّل وًمٙمـ  ،ٗمراًمٙمُ   .عم٤م أٟمٙمروا قم٤مُمٚمٝمؿ سمٔم٤مهرهؿ ط اًمٜمٌَّ

 :وطمدي٨م رؾمقًمف سمؾ ويٙمُٗمُرون سمٛمققمقد اهللِ :ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م :ت٤مؾمٕم٦مأي٦م اًمَّ  - 9

ؾمقرة ] {ھ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ}

 .[12 :إطمزاب

ظمقر  د طم٤ملسمؾ هل َمرَّ  ،أي اعمزقمقُم٦م٦م اًمرَّ حريَّ ٦م هل٤م سمِ ٕم٦م ٓ صٚمَ اىمِ ذه اًمقَ هَ  :اجلقاب

ڌ ڎ ڎ } :٤مل شمٕمـ٤مممىمَ  ،ذم حلٔم٦م طمرب ُمٗمزقم٦م يمام يٜمٌئ قمـ ذًمؽ ؾمٞم٤مق أي٤مت
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

ں ڻ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .[12-11 :إطمزابؾمقرة ] {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

ّل خذ تَّ يَ  ـ اًمٓمٌٞمٕمل أن ٓوُمِ  رك ػم شمَ وهذا ٟمٔمِ  ،٦م احلربٔمَ اء قم٘م٤مب ذم حلْ رَ أي إضْم  ط اًمٜمٌَّ

قمٛمر وأب  :ح٤مسم٦مـ صمالصم٦م ُمـ اًمّمَّ قمَ  ،شُمّمٜمٗمف» ب ؿمٞم٦ٌم ذمزو اًمذي رواه اسمـ أود ذم اًمٖمَ احلدُ 

ّل ًمٞمؾ قمغم أن هذه اًمٕم٤ٌمرة سمٚمٖم٧م ٘مؿ أي دَ قمـ أٟمف مل يُ  اًل ومْْم  ،اًمدرداء وطمذيٗم٦م قمـ  ط اًمٜمٌَّ

 . يمام هل قم٤مدة اًم٘مرآن ذم أومٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ململمَّ رآن ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ همػم ُمٕمَ واًم٘مُ  ،ىم٤مئؾ ُمٕملم

ًٚمؿ ذم أطمٚمؽ ِذًمقن اعمُجتٛمع اعمُ قا خَي ٤مٟمويمَ  :ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م :أي٦م اًمٕم٤مذة - 11

﮶ } :فمروومف وأزُم٤مشمِف ﮴﮵  ﮳   ﮲  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﯀﯁          ﮿  ﮽﮾   ﮼  ﮻   ﮺  ﮹  ﮷﮸ 

 .[13 :إطمزابؾمقرة ] {        ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ي٦م طمَ  :قاُب اجل ومم ،ٙمك اهلل ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مًمتلمهذه ٔا ﮲  } :اعم٘م٤مًم٦م ٕا ے ۓ ۓ

﮴﮵  ،فقُمِ سمـ ىمٞمٔمل ىم٤مهل٤م ًم٘مَ  أوس أنَّ  :ٞمٝم٤م وضمٝم٤منوومِ  ،[13 :ؾمقرة إطمزاب] {﮳ 

 شمًتقف ذوط ال اًمقضمٝملم ملَ وقمغم يمِ  ،سمـ أب اهلل ٝمقد ىم٤مًمقه٤م ًمٕمٌداًمٞمَ  أنَّ  :واًمث٤مين

 .ػم ُمٕملموُمع ذًمؽ وم٤مًم٘مرآن طمٙمك هذه اعم٘م٤مًم٦م قمـ همَ  ،ٞم٦مقم٦م اًمنمَّ اًمٕم٘مقسمَ 

﮽ } :لٝمِ وأُم٤م اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومَ  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ؾمقرة ] {﮶

 .ٓصٚم٦م ًمف سمٛمقوقع احلري٦م طٌل ًمٚمٜمَّ  ا اؾمتئذانٌ وهذَ  ،[13 :إطمزاب

ذومقن وي٘مْ  ،٦م قمغم اخلػم٤مٟمقا أؿمحَّ ويمَ  :ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م :ةأي٦م احل٤مدي٦م قمنَمَ  - 11

ٜم٦م طِمداد ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ } :اًمّمح٤مسم٦م سم٠مًم

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 .[19 :إطمزابؾمقرة ] {ۀہ
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ڻ ڻ ڻ ڻ } :ىمقًمف شمٕم٤ممم ٗمًػم قمغم أنَّ ؾ اًمتَّ أيمثر أهْ  :اجلقاب

 ٤مًتٙمره ـمٚمًٌ ٤مح سم٤مًمٙمالم اعمُ ٤مه٤م اإلحلَ ٜمَ ُمٕمْ  :أي ،[19 :رة إطمزابؾمق] {ۀ ۀہ

 .ٞمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م أىمقال أظمرىوىمِ  ،ًمٚمٖمٜمٞمٛم٦م

 ،وم٤مًم٘مذف ًمف قم٘مقسمتف اًمنمقمٞم٦م ،ٝم٤م قمغم يمؾ إطمقال إذا وصٚم٧م إمم اًم٘مذفًمٙمٜمَّ 

ُـّ وم٠مُم٤م إن يم٤من اًمٙم٤مشم٥م يَ  وقمٓمؾ اًمِم٤مرع طمد اًم٘مذف  ،اًمًٚمؼ هٜم٤م يّمؾ ًمٚم٘مذِف  أنَّ  ٔم

 .قص سمٌٕمْمٝم٤مومٝمذا ضب ًمٚمٜمّم

 .يتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب قمـ أقمٞم٤من أي٤مت اًمتل اطمتجقا ِب٤م آي٦ًم آي٦م ٤مهذا ُمَ 

٦م رح سملم احلريَّ ٤مذا يٗمّمؾ أصح٤مب هذا اًمٓمَّ عمَ  :ٙمث٧م ُمرًة أشم٠مُمؾٜمل ُمَ واحل٘مٞم٘م٦م أٟمَّ 

٦م ومػمون احلريَّ  ،٦ميَّ ٘مدِ ـ احلري٦م اًمٕمَ ؿ قمَ أيمثر طمديثٝمُ  جدُ اًمًٚمقيمٞم٦م واحلري٦م اًمٕم٘مدي٦م؟ ومتَ 

ـ يزين عمِ  ؾ هذه احلري٦م ُمٙمٗمقًم٦مٌ هَ  :ًمٙمـ ًمق ىمٚم٧م هلؿ ،ٗم٤مقًمٚمٙمٗمر واًمزٟمدىم٦م واًمٜمِّ 

ًَ  .ٓ! :وينمب اخلٛمر؟ ىم٤مًمقا قل ٞمػ يّمٌح اعمرشمد ُمٙمٗمُ يمَ  :٤مءل وأىمقلومٙمٜم٧م أشم

ة يمام دَّ ٦م ًمٚمرِّ ريَّ احلُ  أشم٤مَح  طٕم٤مىم٥م؟ إذا يم٤من اًمرؾمقل واًمزاين وؿم٤مرب اخلٛمر يُ  ،احلري٦م

 ومام دون اًمردة ُمـ اجلرائؿ أومم سم٤محلري٦م! ،ي٘مررون

ؾ ٘ملم ظم٤مًمٗم٧م أهْ ٦م طمري٦م اعمٜم٤مومِ ٌٝمَ ٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمُِم قائػ اًمٗمٙمريَّ اًمٓمَّ  ٞمػ أن هذهِ ٤مٟمٔمر يمَ وم

 ًُّ  ،ٌٝم٤مِّتؿ٦م واطمدة وم٘مط ُمـ ؿُم ٌٝمَ ًمؽ ذم ؿُم يمؾ ذَ  ،٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦ماًمٕمُ  ٦م ذم أصقلِ ٜمَّ اًم

ٌَّ ومٙمٞمػ ًمَ  قىمػ ُمـ واعمَ  ،ٚم٘مل وآؾمتدٓلاًمتَّ  ؿ ذم أصقلِ ٦م ؿمٌٝم٤مِّتِ ٞمَّ ع اًم٤ٌمطم٨م سم٘مِ ق شمت

٘مف اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م وٟمحق وومِ  ،تٞم٤موُمٜمٝم٩م اًمٗمُ  ،رأةِ وأطمٙم٤مم اعمَ  ،ٟمٞم٤مٜمزًم٦م اًمدُّ وُمَ  ،خ٤مًمػاعمُ 

ج٥م ٤مًمٗملم ٕهؾ اًمًٜم٦م؟ ي٤مهلل اًمٕمَ ٤مذا دمٕمٚمقٟمٜم٤م خُم عمَ  :صمؿ ي٠مشمقٟمؽ ُمًتٖمرسملم وي٘مقًمقن ،ذًمؽ

 ٌٍم اًمٕمٞمقن يمؾ هذه آٟمِم٘م٤مىم٤مت قمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م؟!شمُ  ٞمػ ٓيمَ 

 ويمقن 
ِ
ًُّ ٘مُ واومَ  َه١ُمٓء قهنؿ ُمـ ذا ٓ يٛمٜمع يمُ هَ  ٦م ذم سم٘مٞم٦م أصقل اًمًٜم٦مِ ٜمَّ قا أهؾ اًم

ر اعمٕم٤ميص ٜمٙمريـ ًمٙمقن اهلل ي٘مدِّ اعمُ ) ٦مدريَّ ُمـ اًم٘مَ  اوم٢من يمثػمً  ،أصح٤مب اعمحدصم٤مت
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ف ف ويمتٌِ تِ الئٙمَ يم٤مإليامن سم٤مهلل وُمَ  :٦م أصقل اإليامنٞمَّ ٘مقا أهؾ اًمًٜم٦م ذم سم٘مِ واومَ  ،(٤ميمقٟمً 

٤مًمٗمقا وًمٙمٜمٝمؿ ظَم  ،حق ذًمؽ٤مسم٦م وٟمَ ًمّمحَ ٤مقم٤مت واير اًمٓمَّ وذم شم٘مدِ  ،قم أظمرٚمف واًمٞمَ ورؾُم 

ًُّ  أهَؾ  هؿ اًمًٚمػ ُمـ ع ذًمؽ قمدَّ وُمَ  ،در وهق شم٘مدير اعمٕم٤ميص٦م ذم ضمزء ُمـ اًم٘مَ ٜمَّ اًم

ٙمذا وم٢من هذه اًمٓمقائػ وهَ  ،اء وأهؾ اًمٌدع وأهؾ اعمحدصم٤مت ذم ديـ اهللأهؾ إهقَ 

ًُّ  ٤م واوم٘م٧م أهَؾ قهِن اًمٗمٙمري٦م سمرهمؿ يمَ   ظم٤مًمٗم٧م أهَؾ ٤م ٝمَ ًمٙمٜمَّ  ، سمٕمض أصقل اًمديـذِم  ٦مِ ٜمَّ اًم

 ،ٚم٘مل وآؾمتدٓل وسمٕمض إصقل اًمتنميٕمٞم٦ماًمتَّ  أصقل ُمـ أصقلِ  ةِ اًمًٜم٦م ذم قمدِّ 

ومٝمؿ أهؾ إطمداث  ،وهذه اًمٕم٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل أٟمٙمروه٤م َمرد ٟمٛمقذج ًمذًمؽ

ـِ   .وأهؾ أهقاء ،اهللِ واسمتداع ذم دي

 وسمٕمض 
ِ
 ذهِ ٤مر اعمجتٛمع هتَ إذا اظْم  :ه اًمِمٌٝم٦م ي٘مقًمقنقن ِبذِ اًمذيـ ُيتجُّ  َه١ُمٓء

 ،ـ ؿمٜم٤مقم٦م ىمقهلؿُمِ  ؿ يتخٚمّمقنَ ٔمٜمقن سمذًمؽ أهنَّ يَ  ،ٞمج٥م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م٦م ومَ ٘مقسم٤مت اًمنمقمٞمَّ اًمٕمُ 

ٙمت٤مب اهلل ٧م سمِ هذه اًمٕم٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦م طملم أشمَ  وم٢منَّ  ،ٜم٤مقم٦مٚمٛمقا أن هذا أومٔمع ؿَم قمَ  وُم٤م

 وطملمَ  ،ًمٚمحري٦م ووٞمؼ أومؼ اورأوا أن ومٞمٝم٤م شم٘مٞمٞمدً  ،وه٤م واؾمتث٘مٚمقه٤مدُّ رَ  ط٦م ٟمٌٞمف وؾمٜمَّ 

 .ط نميع اًمِمٕم٥م ومقق شمنميع اهلل ورؾمقًمفومّم٤مر شمَ  ،٤ماًمتزُمقا ِبَ  أىمره٤م اعمجتٛمع

 ،ـ أهؾ اًمٕمٚمؿُمِ  ٤مٟمٞمقنَ سمَّ ر ُمٜمف اًمرَّ قم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمذي طمذَّ ذا هق ُم١مدى ُمٗمٝمُ هَ وَ 

أقمٜمل يمقن  ،٤مًمٙمٜمٝمؿ أن يٕمٚمٜمقٟمف قمٛمٚمٞمًّ  ٤موٟمف ٟمٔمريًّ ٜمٙمرُ يٛم٘مراـمٞمقن يُ وىمد يم٤من اًمدِّ 

 .۴ُمّمدر اًمتنميع هق اًمِمٕم٥م وًمٞمس رب اًمِمٕمقب 

اعمجتٛمع إذا اظمت٤مر مح٤مي٦م قم٘مٞمدشمف ومٞمج٥م آًمتزام  إنَّ  :٘م٤ملف ُمـ اًمٖمرائ٥م أن يُ ؿ إٟمَّ صم

٤مت اًمتل يمٗمٚمٝم٤م اًمنمع ذم ٟمٔمريمؿ؟ يَّ ؼ اعمجتٛمع قمغم احلرِّ ومٙمٞمػ يْمٞمِّ  ،ٞم٤مر اعمجتٛمعخِ سمِ 

ّل أٟمتؿ شمرون  يمٗمؾ احلري٦م ًمٚمٙمٗمر واًم٘مذف واًمزٟمدىم٦م واًمردة واًمت٠مًمٞم٥م قمغم  اًمٜمٌَّ

اهلل؟!  ٚمٝم٤م رؾمقله احلري٤مت اًمتل يمٗمَ ع أن يْمٞمؼ هذِ ٛمَ ومٙمٞمػ يًقغ ًمٚمٛمجتَ  ،اعمًٚمٛملم

 ؟!طاهلل  هؾ ٟمحـ أهمػم قمغم اًمٕم٘مٞمدة ُمـ رؾمقل
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 ،ٝمذا ىَمَٚم٥م اعمِمٙمٚم٦مومَ  ،(ّمقص اًمنمقمٞم٦م٦م ُمع اًمٜمُّ ؿ ذم ورـمَ أٟمتُ ) :وأُم٤م ىمقل اًم٘م٤مئؾ

ه٤م سمام ي١مول إمم إًمٖم٤مء نَّ ّمقص اًمنمقمٞم٦م هق ُمـ ومَ ي ذم ورـم٦م ُمع اًمٜمُّ سمؾ اًمذِ 

ًؼ ُمع يتَّ  ه٤م سمِمٙمؾٍ نَّ وأُم٤م ُمـ ومَ  ،ٕمػمة احل٦ًٌم واإلٟمٙم٤مر٦م وؿَم ٞمَّ قسم٤مت اًمنمقمِ ٘مُ اًمٕمُ 

ومٝمذا ذم  :٦م أهؾ اًمًٜم٦موأئٛمَّ  اًمٜمٌَّّل ُمع وم٘مف أصح٤مب  ًُؼ تَّ ويَ  ،سم٘مٞم٦م اًمٜمّمقص إظمرى

 .وًمٞمس ذم ورـم٦م ،راطم٦م واٟمًج٤مم

ٞم٤م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم تْ اعم٘م٤مًم٦م اًمتل شمِمقش قمغم ومُ  شَمٚم٦م اًمٕمٍم» وطمده أٟمف عم٤م ٟمنمت اهلُل ِمٝمدُ ويَ 

ل شمقىمٗم٧م ٜمِّ ًمٙمِ  ، ذم اًمردِز ف ىمد ٟم٤مزقمتٜمل ٟمٗمْ وم٢مٟمَّ  ،اًمرمحـ اًمؼماك ذم ظم٤مًمص ضمٚمٌل قمٌد

 ًِ  ٤م صدرت أن اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ىمٌؾ أُمس ذموًمٙمـ عمَّ  ،٦م ُمٕمٞمٜم٦م يمٜم٧م أدارُي٤مٞمَّ ٓقمت٤ٌمرات ٟمٗم

٤م شمٙمرر ٟمٗمس ٝمَ واعم٘م٤مًمت٤من اًمٚمت٤من أقم٘مٌت٤مه يمٚمُّ  شأؿمقاق احلري٦م» ت٤مُب يمِ  ومّم٤مرَ  ،شَمٚم٦م اًمٕمٍم»

ؿمٕمرت  :ًتٕم٤مرة ُمـ دردؿم٤مت زائر اًمقؾمٓمٞم٦م سمذات أظمٓم٤مئٝم٤مواعمُ  ،(طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملم) ٌٝم٦ماًمِمُّ 

 .ج٤مُمالت ذم ديـ اهللًمٚمٛمُ  طمٞمٜمذاك سم٠من اًمِمٌٝم٦م سمح٤مضم٦م ًمتٗمٙمٞمؽ قمٚمٛمل وأٟمف ٓ ُمٙم٤منَ 

  سمف إزم صديٌؼ ٣َم ُم٤م أومْ  -سم٢مذن اهلل-وٓ أؾمتٖمؾ  اُمٜمِمقرً  ٤مًمٙمٜمل ٓ أٟم٤مىمش إٓ ؿمٞمئً 

 وإىمقال اعمٜمِمقرة رء ،الىم٤مت اًمِمخّمٞم٦م رءوم٤مًمٕم ،ظم٤مص ذم اًمرد قمٚمٞمف ٙمؾٍ سمَِم 

 .وهذا ُمٌدأ ُمـ ُم٤ٌمدئ اعمروءة أمتٜمك أن أسم٘مك قمٚمٞمف ُم٤م طمٞمٞم٧م ،آظمر

٤مزم ذم ػم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد احلَ ظ اًمٞمقم شم٘مِّم ٜمل أٓطمِ ر ُم٤م آعمٜمل أٟمَّ ثَ ف ُمـ أيمْ ٦م أٟمَّ واحل٘مٞم٘مَ 

٤م ٨ٌم سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم ىمٜمقاشمٜمًمردقمٝمؿ قمـ اًمٕمَ  :اًمًٗمٝم٤مء دِ إظمذ قمغم يَ 

٦م إٓ وىمد يمت٧ٌم رسمٞمَّ يتٕم٤مرض ُمع اًمث٘م٤موم٦م اًمٖمَ  ٤مذقمٞمًّ  ومال أقمرف طمٙماًم  ،ح٤مومتٜم٤موَص 

ٔم٤مم اًمًٞم٤مد يزال اًمٜمِّ  وُمع ذًمؽ ٓ ،حٚمٞم٦م ذم شمٜم٘مّمف وشمًٗمٞمٝمف وحتريٗمفصح٤مومتٜم٤م اعمَ 

  حؼِّ اعمحكم مل يتخذ سمِ 
ِ
قن صمؿ ي٠مشمٞمٜم٤م أن ُمـ يًٛمُّ  ،اًمروادع اًمنمقمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م َه١ُمٓء

آصالطمٞملم وي٘مدُمقن ًمٚمًٞم٤مد ذقمٜم٦م ًمٚمٛمزيد ُمـ طمري٦م أٟمٗمًٝمؿ اًمتٜمقيريلم و

 اًمزٟمدىم٦م! ويم٠مٟمٜم٤م ؾمٜمٜمٝمض إذا أحتٜم٤م اعمزيد ًمٚمٙمٗمر وؾم٥م اًمرؾمقل وؿمتؿ اًمّمح٤مسم٦م!
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ومل  ،مل شمّمٚمح اخلٚمؾ اًمًٞم٤مد ٤موإصالطًم  اٝم٤م شمٜمقيرً ًَ ٟمٗمْ  هذه اًمٙمت٤مسم٤مت اًمتل شمًٛمل

 .واهلل أقمٚمؿ ....شمدع اًمنميٕم٦م ذم طم٤مهل٤م

 اهعجالن احملاضس جباًعْ املوم ضعٌد باهسٍاضبن صاحل  ًقاهْ اهػَخ / فود

ًُّ تَ ه٤م سمٕمض ُمـ أقمروقا قمـ اًمٙمِ ثػمُ ٦م يُ ٝمَ رد قمغم ؿمٌْ وهق ي وإن  ،٦مٜمَّ ٤مب واًم

ٔمقا ذم زُمـ ٜم٤موم٘ملم ىمد طَم قن أن اعمُ ٛمُ يزقمُ  ،سمٜمّمقص ُمٜمٝمام قمغم همػم وضمٝمٝم٤م اؾمتِمٝمدوا

 ؿِّ ُمـ أهَ  ٧م يمقاطمدةحَ ٌٝم٦م أصٌَ ه اًمِمُّ وهذِ  ،٤مُمش واؾمع ُمـ احلري٦مة إول ِبَ ٌقَّ اًمٜمُّ 

 .واًمتِمقيش قمغم ضمٝمقد اعمّمٚمحلم واعمحتًٌلم ،إدوات ًمتٕمٓمٞمؾ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦م
سمـ  اإلُم٤مم حمٛمد :قاضمٝمتٝمؿ ِبذه اًمِمٌٝم٦م٧م ُمُ اًمديـ اًمذيـ متَ  ٦مِ وُمـ أئٛمَّ 

ق وهُ  ،(سمـ قمٌداًمٙمريؿ أمحد) :قمٚمؿ ي٘م٤مل ًمف طمٞم٨م يم٤من هٜم٤مك ـم٤مًم٥ُم  :اًمقه٤مب قمٌد

 صمؿ إنَّ  ،ؾمدٟم٦م اًم٘مٌقر َض اًمتقطمٞمد وقم٤مرَ  أُمره ٟمٍم ٦مِ وذم سمدايَ  ،ُمـ أهؾ إطم٤ًمء

صمؿ راؾمؾ اًمِمٞمخ  ،ـ اًمدٟمٞم٤م وم٤مٟمتٙمسُمِ  ُمـ دقم٤مة اًمنميمٞم٤مت أهمروه سمٌمء اقمددً 

 .سمـ قمٌداًمقه٤مب خيؼمه سمؽماضمٕمف قمـ ُمقاىمٗمف إومم حمٛمد
ُيًٛمك سمرُمقز  أي٤مم ُم٤م ُمٜمذُ  ارطم٧م وراضم٧م ُمٌٙمرً هذه اًمِمٌٝم٦م ـمُ  أنَّ  وُمـ اًمقاوِح 

إؾمت٤مذ  دُ ل سمذًمؽ أٟمٜم٤م ٟمجِ ي يقطمِ واًمٕم٤مُمؾ اًمذِ  ،ٌدهوقمَ  ،يم٤مٕومٖم٤مين :اًمٜمٝمْم٦م إوائؾ

 .ششمٗمًػمه» ىمد رد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م ذم ُمقاوع ُمـ (م1935ت) رؿمٞمد رو٤م

٦م إزهري٦م اجلدًمٞم٦م خّمٞمَّ اًمِمَّ  -٤مأيًْم –ٌٝم٦م ؾ هذه اًمِمُّ ٛمَ ـ اؾمتٕمْ ائؾ ُمَ وُمـ أوَ 

 .شؾْمالمذم اإلِ احلري٦م اًمديٜمٞم٦م » ذم يمت٤مسمف (م1966ت) ٕم٤مل اًمّمٕمٞمديتَ اعمُ  قمٌد

ل حِ وف أمحد صٌْ ٕمرُ ٍمي اعمَ يمتقر اعمِ اًمدُّ  -٤مأيًْم –ؾ هذه اًمِمٌٝم٦م ٕمٛمَ تَ وِمـ اؾْم 

صمؿ ـمرح قمدة  ،رهَ سمج٤مُمٕم٦م إزْ  ٤مويم٤من ُمدرؾًم  ،ٞملمالة اًمٕمٚمامٟمِ ُمٜمّمقر وهق ُمـ همُ 

ومجرت سمٞمٜمف وسملم قمٚمامء إزهر ؾمج٤مٓت  ،يمت٥م شمْمٛمٜم٧م إٟمٙم٤مر اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

وي ووجٞم٩م ذم ٦م دَ صمَ احل٤مدِ  ويم٤من هلذه ،م1987ٗمّمٚمف ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م قم٤مم اٟمتٝم٧م سمِ 
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 ًَّ  .قمغم قمٚمامء إزهر ٤موم٤مؾمتٛمر طم٤مٟم٘مً  ،٦ميَّ ٤مطم٦م اًمٗمٙمري٦م اعمٍْم اًم

 ،شواعمًٚمٛملم ؾْمالمري٦م اًمرأي سملم اإلِ طم» :راؾم٦م سمٕمٜمقانَ م ٟمنم دِ 1994وذم قم٤مم 

يمتقر ذم وي٘مقل اًمدُّ  ،غم آي٤مت اعمٜم٤موم٘ملمسمٜم٤مء قمَ  ٤مول أن ي١مؾمس ومٞمٝم٤م ُمٗمٝمقم احلري٦موطَم 

ك ك اًمتِ هِ وَ  ،ٜمك اؾمتِمٝمد سمآي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿِ ِٟمَّ ٚمٞمف سم٠مددت قمَ ر) :إؿم٤مرة عمـ اٟمت٘مده

 طوُأُمر اًمٜمٌك  ،ٜم٤موم٘ملم اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦ماعمُ  قمـ طمري٦مِ  يم٤مُماًل  ا٧م شم٘مريرً ٜمَ ْمٛمَّ شمَ 

 .(واعم١مُمٜمقن سم٤مإلقمراض قمٜمٝمؿ

٦م ذم يمتٌف ٌٝمَ وىمد اؾمتٛمر اًمديمتقر أمحد صٌحل ُمٜمّمقر ذم قمرض هذه اًمِمُّ 

 :م طمٞم٨م ي٘مقل ومٞمف1995اًمذي ٟمنمه قم٤مم  ،شاحل٦ًٌم» وُمٜمٝم٤م يمت٤مسمف قمـ ،إظمرى
اء دَ تح٤مًمٗمقن ُمع أقمْ يَ  ايم٤مٟمق طمٞم٨ُم  :ٔمٛمكاًمٕمُ  ٦ماخلٞم٤مٟمَ  ضم٦مرَ ٜم٤موم٘ملم يٌٚمغ دَ ر اعمُ يم٤من شمآُمُ )

٤مٟم٧م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم أي أٟمف يمَ  ،رباعمًٚمٛملم وىم٧م احلَ  دَّ ؿ ِو آُمرون ُمٕمٝمُ أو يتَ  ،اًمدوًم٦م

ُيٙمؿ  رآنُ ويم٤من اًم٘مُ  ،يـ واًمدوًم٦م يمٞمٗمام ؿم٤مؤوا٤مرو٦م ًمٚمدِّ ٤مقم٤مت طمري٦م اعمٕمَ وَُج  يم٠مومراد

ّل ـ ي١مُمر وًمٙمِ  ،ويٗمْمح شمآُمرهؿ ،سمٙمٗمرهؿ  ،واعم١مُمٜمقن سم٤مإلقمراض قمٜمٝمؿ ط اًمٜمٌَّ

 .(1)(ايمتٗم٤مء سمام يٜمتٔمرهؿ ُمـ ُمّمػم سم٤مئس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ي٦م أو احلر» ف ذائع اًمّمٞم٧مت٤مسمَ ٟمنم اًمديمتقر طم٤ميمؿ اعمٓمػمي يمِ  (م2113) وذم قم٤مم

نم إٓ إؿم٤مرة قم٤مسمرة رب وم٢مٟمف مل يُ ف عمٗمٝمقم احلري٦م اًمٖمَ تِ ٌٞمؾ ذقمٜمَ ف ذم ؾَم ًمٙمٜمَّ  ،شاًمٓمقوم٤من

ّل  قنِ ًمٙمَ  ـ ُمِ  ٘مٝم٤مءُ يمره اًمٗمُ ذَ  ٠مصٞمٚمف قمغم ُم٤مشمَ  َػ  يمثَّ اَم سمٞمٜمَ  ،٘ملم٤مومِ مل يتٕمرض ًمٚمٛمٜمَ  ط اًمٜمٌَّ

ٌُ يُ  احل٤مٓت اًمتل ٓ وأظمرضمٝم٤م ٓمٝم٤م ٩م هذه احل٤مٓت وُمٓمَّ وسمٕمَّ  ،ٖم٤مة واخلقارج٘م٤مشمؾ ومٞمٝم٤م اًم

 .(2)ـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م ًمػميُمز ومقىمٝم٤م ُمٗمٝمقم احلري٦م اًمٖمربقمَ 

ٓ إيمراه ذم » :سمٕمٜمقان ٤مم ٟمنم اًمديمتقر ـمف ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين سمحثً 2116وذم قم٤مم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.61، د/أمحد صٌحل ُمٜمّمقر: )صشاحل٦ًٌم: دراؾم٦م أصقًمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م»يٜمٔمر ( 1)

 (.61)ص: ش: قوم٤مناحلري٦م أو اًمٓم»يٜمٔمر ( 2)

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/2279
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ّل اًمردة سمجٛمٚم٦م أُمقر ُمٜمٝم٤م شمرك  دِّ اطمت٩م ومٞمف قمغم احلري٦م وشمٕمٓمٞمؾ طَم  ،شاًمديـ  ط اًمٜمٌَّ

 .ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم
٤مم ىمَ  (=ؾمٕمٞمد اًمٙمثػمي) اًمقؾمٓمٞم٦م ٕمروف زائرتل اعمَ ٟمؽمٟمِ صمؿ إن اًمٙم٤مشم٥م اإل

 دمديد ومٝمؿ» ٦م اإلٟمؽمٟم٧م اؾمٛمفٙمَ سمتّمٛمٞمؿ يمت٤مب ٟمنمه ىمٌؾ قمدة ؾمٜمقات قمغم ؿمٌَ 

وٓ  ،م2117ة قمغم اًمِمٌٙم٦م قم٤مم رَّ ل ُمَ وىمد رأيتف أوَّ  (www.tajdeedat.com) شاًمقطمل

ويم٤من  ،ِب٤م قمغم احلري٦م ٤مٗم٤مق حمتجًّ ر ومٞمف آي٤مت اًمٜمِّ وذيمَ  ،ٌؾ ذًمؽ أم ٓأدري هؾ وضمد ىمَ 

 ٤مويًتٖمؾ هم٤مًمًٌ  ،٦م سمِمٙمؾ دورييَّ ٝم٤م ذم اعمٜمتدي٤مت احلقارِ ٜمَ ٕمٞمد طم٘مْ ٜمف أضمزاء ويُ ُمِ  ًتؾُّ يَ 

ي٘محؿ أضمزاًء ُمـ وَ  ٦م ًمٞمدظمؾ ذم اجلدلِ يَّ ي٤مت احلقارِ هٜم٤مك ذم اعمٜمتدَ  دل يث٤مر هٜم٤م أوأي ضَم 

 .(1)[م21/4/2117سمٛمٜمتدى حم٤مور سمت٤مريخ  ذات آي٤مت اًمٜمٗم٤مق ٟمنمه٤م اٟمٔمر ُمثاًل ] .ُم٤مدة يمت٤مسمف

 :سمـ ص٤مًمح اًمٕمجالن خ ومٝمدىم٤مل اًمِمٞم
ٜمًح٥م قمغم يمؾ يَ  دُّ وهذا اًمرَّ  ،افقَّ ٗمر واؾمٛمف ٟمَ اًمٜمَّ  وًمئَؽ أغم واطمد ُمـ ه قمَ ذم ردِّ 

 .ُمـ ذه٥م ًمذًمؽ اًمرأى وشمٚمؽ اعمزاقمؿ اًمقاهٞم٦م
وضمدُت  ،٘ملم ذم قمٍمه اًمنميػوطم٤مل اعمٜم٤مومِ  ،ط اًمٜمٌَّّل وطملم ٟمٔمرُت ذم ؾمػمة 

اًمقوقح  ٦م حلدِّ ٗمَ ٌٝم٤م ُمٜمٙمِِم ًَ سمؾ إين أطْم  ،٥م اًمت٘مٓمف اًمٙم٤مشمقمامَّ  ٤مقرة خمتٚمٗم٦م مت٤مُمً أن اًمّمُّ 

ٞم٤من اخلٓم٠م اعمٜمٝمجل ذم هق سمَ  اُم٘مّمقدي هٜم٤م حتديدً  ،ؾاًمذي ٓ حتت٤مج ومٞمف عمزيد شم٠مُمُّ  اًمت٤ممِّ 

ومٝمق  ،ق ظمٓم٠م ًمف ُم٤م سمٕمدهوهُ  ،ٜمك قمٚمٞمٝم٤م أظمقٟم٤م ٟمقاف ُم٘م٤مًمتفسمَ  ٦م آؾمتدٓل اًمتلـمري٘مَ 

ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمّٚم٘م٦م يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم احلٙمؿ قمغم يمثػم  اؾ ُمٜمٔم٤مرً تدٓل يِمٙمِّ اؾْم 

 .سم٤محلرّي٤مت واحل٘مقق اعمٕم٤مسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿمٌٝم٦م »: ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ ٟم٘مقٓت ُمًتٗم٤مدة ُمـ اًمٌح٨م اجلٞمد ًمٚمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمًٙمران سمٕمٜمقان( 1)

 ش.طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملم
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 :اقمتٛمد اًمٙم٤مشم٥م ذم ُم٘م٤مًمتف قمغم أُمريـ
ّل اعمٜم٤موم٘ملم ذم طمٞم٤مة  ُػ ُمقىمِ  :إول  ويمٞمػ يم٤مٟمقا ُيزؤون سم٤مًمرؾمقل ،ط اًمٜمٌَّ

وىمد ؾم٤مق ذم ذًمؽ  ،ط ُمـ ُمقاىمٗمٝمؿ اعم١مذي٦م ًمٚمٜمٌلِّ  اٜمقن يمثػمً ٚمِ ويٕمْ  ،۴

 .ذه اعمقاىمػُمـ شمٗم٤مصٞمؾ ه اح يمثػمً يمثػمة شمقوِّ  ٤مٟمّمقًص 
 ،لت٠موِّ راقمل طم٤مل اعمجتٝمد واعمُ شمُ  ؾْمالم٤مة ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلِ ٘مَ ٟمّمقص ُمٜمتَ  :اًمث٤مين

 .وأٟمف ُمٕمذور قمٜمد اهلل
 .ّم٦م قمغم يمّؾ واطمدة ِم٤م ذيمره اًمٙم٤مشم٥مط اًم٘مراءة اعمتٗمحِّ ًمٜمًٚمِّ 

 :إُمر إول
 طٜم٤موم٘ملم ذم َم٤مهرِّتؿ ًمٕمداء اًمرؾمقل اعمُ  ٕمُؾ هؾ شمدرون ُم٤م ُمٕمٜمك أن يٙمقن ومِ 

 ؟۴ غم ُمًتقى احلري٦م اعمقضمقد ذم قمٝمد اًمرؾمقلقمَ  دًمٞماًل  ،ؿ ًمٚمٙمٗمروإقمالهن
وؾمٙم٧م  ،۴ ؾمقله اًمرَّ وىمد أىمرَّ  ،٤مئزوضَم  هذا أُمر ُمنموعٌ  أنَّ  :ُمٕمٜم٤مه

 ف ًمٚمرؾمقلـ ؿمخص ؿمتٛمَ ٚمِ ل أن يٕمْ ؾْمالُمٔم٤مم اإلِ رج ذم اًمٜمِّ وسم٤مًمت٤مزم ومال طَم  ،ٜمفُ قمَ 
٦م حلري٦م اًمنمقمٞمَّ وُمـ ا ،(ف مل يتؼ اهللأٟمَّ )و ،(ف همػم قم٤مدلإٟمَّ ) :٘مقل قمٜمفويَ  ۴

ويٕمٚمـ اؾمتٝمزاءه سمف  طـ يٓمٕمـ ذم ذات اًمرؾمقل ُمَ  ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد أن ُُيٗمظ طمؼُّ 

 .وشمٜم٘مّّمف ُمـ ذاشمف اًمنميٗم٦م
ومٕمٚمٞمٜم٤م أن  ،ري٦مقمغم ُمًتقى احلُ  دًمٞماًل  طؾمقل ٝمد اًمرَّ ٜم٤موم٘ملم ذم قمَ وم٢مذا يم٤من ومٕمؾ اعمُ 

 ،٦مـ ه٤مُمش احلريَّ ُمِ  غم هدي ُم٤م يم٤من قمٚمٞمفِ قمَ  ومٜمًػمُ  ۴ ٟم٘متدي سم٤مًمرؾمقل

 ٕنَّ  ،ٟمٞم٤مؾمقم اعمًٞمئ٦م اًمتل فمٝمرت ذم أىمّم٤م اًمدُّ وسم٤مًمت٤مزم ومال ُمٕمٜمك ٓؾمتٜمٙم٤مر اًمرُّ 

 ٞمًٛمح عمـ ؿم٤مء أن يًخر سم٤مًمرؾمقلل ؾَم ؾْمالُم٦م ذم ٟمٔم٤مُمٜم٤م اًمًٞم٤مد اإلِ ه٤مُمش احلريَّ 
ّل اىمتداء سم ،قطمٞمدوًمق ذم قم٘مر دي٤مر اًمتَّ  ۴  ؟اعمٜم٤موم٘ملم طملم أىمرَّ  ط ٤مًمٜمٌَّ



  
631 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم
قن سمٗمٕمؾ اعمٜم٤موم٘ملم ذم قا يًتدًمُّ وم٢مذا يم٤مٟمُ  ،فتدٓل وٓزُمهذا هق ُمٕمٜمك هذا آؾْم 

ومٕمٚمٞمٝمؿ أن ُيٗمٔمقا عمـ  ،شمف اًمنميٕم٦م٦م اًمذي أىمرَّ ؾم٤مًم٦م قمغم أٟمف ُمـ ه٤مُمش احلريَّ ٝمد اًمرِّ قمَ 

٦م ُم٤م يم٤من ات اإلهلٞم٦م ويٕمٓمقه ُمـ احلريَّ ويٓمٕمـ ذم اًمذَّ  طيٕمتدي قمغم اًمرؾمقل 

ُـّ  ،ؿمٜمٞمع وُمريع وهق ٓزمٌ  ،۴ ذم قمٝمد اًمرؾمقل اُمقضمقدً   اأطمدً  وٓ أفم

 .ه أو يرى قمٜمف٦م أن ي٘مرَّ ُمٝمام سم٤مًمغ ذم ه٤مُمش احلريَّ 
ـ ومٝمؿ هذا آؾمتدٓل إٓ قمؼم ٙمِ وٓ يٛمْ  ،هذا هق ُمٕمٜمك هذا آؾمتدٓل وٓزُمف

 ،(ًخرون ُمـ اًمّمح٤مسم٦ميَ ) :٤مشم٥ماعمٜم٤موم٘مقن طم٥ًم قمدؾم٦م اًمٙمَ  .٦مٞمَّ هذه اًمٙمٞمٗمِ 

ٚمٛمزون يَ )و ،(طورؾمقًمف  ٙمذسمقن قمغم اهللِيَ )و ،(٤مر قمغم َمتٛمٕمٝمؿوقن اًمٙمٗمَّ ُيرِّ )و

ون قمـ اًمرؾمقل ّمدُّ يَ )و ،(رون اًمٌٖمْم٤مء ًمٚمٛم١مُمٜملمٔمٝمِ يُ )و ،(طوي١مذون اًمرؾمقل 

ًِ يَ )و ،(ًمقن اعمجتٛمعذِ خَي )و ،(ون قمٜمفويًتٙمؼِمُ  ط  ،(٦م طمدادٜمَ ًٚم٘مقن اًمّمح٤مسم٦م سم٠مًم

 .(٤مـمؾُِمَ )و (لٕمدِ  شمَ ملَ ) :قمٜمف قن٘مقًمويَ  ،(طؾمقل قن اًمرَّ ٛمُ يِمتُ )و

هذا اهل٤مُمش ُمـ  سمٙمؾِّ  ٤م أن ٟم٘مرَّ راد ُمٜمَّ يُ وهؾ  ؟د ه٤مُمشف َمرَّ هؾ هذا يمٚمُّ  ،ٞم٤م هللومَ 

د ف َمرَّ وهق يٕمت٘مد أٟمَّ  ،هذا ِمٞمع ومٞمف يمؾُّ تٛمع ُمًٚمؿ يَ ؾ أن ي٘مقم َُم وهؾ يتخٞمَّ  ؟٦ماحلريَّ 

ّل ُمتٌع عم٤م يم٤من قمٚمٞمف احل٤مل ذم قمٝمد   ؟ط اًمٜمٌَّ
 ؟طٗمًػم اًمنمقمل اًمّمحٞمح عم٤م يم٤من يٗمٕمٚمف اعمٜم٤موم٘مقن ذم قمٝمد رؾمقل ُم٤م اًمتَّ  ..إذن

 :نيم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف ًمف طم٤مٓ ُم٤م أنَّ  :شمٗمًػمه
 :إومم احل٤مل

ِّ  يتؿُّ  ذًمؽ يم٤منَ  أنَّ  ف ٙمقٟمقا ئمٝمروٟمَ ومل يَ  ،ؿ وأشم٤ٌمقمٝمؿوسملم أصح٤مِبِ  ،واخلٗم٤مء ذم اًمنِّ

وإٓ ومٚمق  ،هؿدورِ ٗم٤مي٤مهؿ وُمٙمٜمقٟم٤مت ُص ظَم  رَ وأفمٝمَ  ،ْمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمفوإٟمام ومَ  ،قمٜمد أطمد

ؿ ٤مؤهُ وم٤مًمتجَ  ،٘ملم ُمـ إؾم٤مسٙمقٟمقا ُمٜم٤موميَ  ٗمرهؿ ومام طم٤مضمتٝمؿ ٕنْ ٤مٟمقا ئمٝمرون يمُ يمَ 

غم قمدم قمَ  دًمٞمٌؾ  ،راُم٦موإذٓل ًمٚمٙمَ  ،ٗمس٤مٟم٦م ًمٚمٜمَّ وُمٝمَ  ،ـ خم٤مًمٗم٦م ًمٚمْمٛمػمُمِ  ٗم٤مق ُمع ُم٤م ومٞمفِ ًمٚمٜمِّ 
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 .وًمق يم٤من يًتٓمٞمٕمقن عم٤م اطمت٤مضمقا ًمٚمٜمٗم٤مق أصاًل  ،ىمدرِّتؿ قمغم إفمٝم٤مر ُم٤م ًمدُيؿ
٦م قمغم اٟمح٤ًمر ه٤مُمش احلريَّ  ٞمٌؾ ذاشمف دًمِ  ٗم٤مق سمحدِّ اًمٜمِّ  قضمقدُ وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ومَ 

 .وا ُمـ أضمٚمف إمم ؾمٚمقك ـمريؼ اًمٜمٗم٤مقواٟمٖمالىمف قمٚمٞمٝمؿ وم٤موٓمرُّ 
 :اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مل

ّل ٗم٤م قمٜمٝمؿ ومٕمَ  ،اوضمٝم٤مرً  ٤مدر ُمٜمٝمؿ قمٚمٜمً ؿ أفمٝمروه وسمَ أهنَّ  ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ  ،ط اًمٜمٌَّ

 ؾمقلؿ اًمرَّ تْ ومَِم  ،٤مـمٌٞمٕمٞمً  اٞمٚمٝم٤م أُمرً ٜمٝم٤م ٓ ُُي ٗمق قمَ د اًمٕمَ وَمرَّ  ،اجلريٛم٦م اًمتل يٕمٗمك قمٜمٝم٤م
 د قمٗم٤م قمٜمٝم٤م اًمرؾمقلوأُم٤مٟمتف ضمريٛم٦م ىمَ  اًمتفدَ ٕمـ ذم قمَ واًمٓمَّ  ۴
َـّ  ،ٜم٤مزل قمٜمفوىمد شمَ  ۴ ـ طم٘مقىمفُمِ  وهق طمؼٌّ  ،۴ هذا ٓ  ًمٙم

 .٤م٦م ُمنموقم٦م وضم٤مئزة ُمٓمٚم٘مً ٤م طمريَّ يٕمٜمل أهنَّ 

 ٤م٤ٌمره٤م ه٤مُمًِم تَ واقمْ  (اجلريٛم٦م) يعوسملم شمنْمِ  ،(ريٛم٦ماجلَ ) وومرق سملم اًمٕمٗمق قمـ

ًٓ  ٤مُمنموقمً  ڳ ڱ ڱ ڱ } :ل اًم٘مرآن ُمنموقمٞم٦م اًمٕمٗمق قمـ اًم٘مّم٤مصومٗمِ  ،وُم٘مٌق

ـ يٗمٝمَ  ،[178 :اًمٌ٘مرةؾمقرة ] {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ٜمف ؿ ُمِ وًم

 :رآن اًمٕمٗمق قمٛمـ ىُمذف ذم قمروفوذم اًم٘مُ  ،نموقمٞم٦م آقمتداء قمغم اًمٜم٤مس اسمتداءً ُمَ  دٌ أطَم 

 .[22 :اًمٜمقرؾمقرة ] {ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ}

أطمد  يمؾِّ  نموع ذم طمؼِّ اعمَ  يمام أنَّ  ،٤مس ذم أقمراوٝمؿاًمٜمَّ  ِف ذا ضمقاز ىمذْ ٜمل هَ وٓ يٕم

قمغم  ومٝمؾ يٙمقن هذا دًمٞماًل  ،ف٤مًمِ ف أو اقمتدى قمغم ُمَ ٛمَ ف أو ؿمتَ ٛمَ أن يٕمٗمق قمـ ُمـ فمٚمَ 

 ؟نموقمٞم٦م اًمٔمٚمؿ واًمِمتؿ وآقمتداء قمغم إُمقالُمَ 
ّل د قمٗم٤م قمٜمٝم٤م ٜم٤موم٘ملم هق ضمريٛم٦م ىمَ وهٙمذا ومام طمّمؾ ُمـ اعمُ   ُم٤م ََم وأىمْ  ،ط اًمٜمٌَّ

ل ؾْمالُمزٟم٤م ذم آؾمتدٓل أن يٕمٗمق اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد اإلِ ِب٤م إذا دمقَّ  يٛمٙمـ أن يًتدلُّ 

 ٤مـ أن يٙمقن هذا ؾمًٌٌ ٙمِ وٓ يٛمْ  ،قمـ سمٕمض آٟمحراوم٤مت واجلرائؿ عمّمٚمح٦م راضمح٦م

 .٤مُمنموقمً  اًمٙمقن ُم٤م قمٗمل قمٜمف أُمرً 
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رة اعم٘مرَّ ٤مم اًمنمقمٞم٦م ٙمَ ومٛمـ إطْم  ،ٗمق قمـ اًمتٕمزير٦م اًمٕمَ ٞمَّ نموقمِ ُمَ  :ظمذ ُمثاًل 

 ايٕم٦م هل٤م طمدًّ رائؿ واعمٕم٤ميص اًمتل مل شمْمع اًمنمَّ وقمٞم٦م اًمتٕمزير واًمت٠مدي٥م قمغم اجلَ ُمنْمُ 

٦م وُمـ اًمّمالطمٞم٦م اًمنمقمٞمَّ  ،ّمٚمح٦مويرضمع ذم حتديد ذًمؽ إمم اًم٘مْم٤مء سمام يراه ُمَ  ،ارً ُم٘مرَّ 

ًمٙمـ هذا ٓ  ،٤مقمً ٝم٤م ٕي ؾم٥ٌم ُمٕمتؼم ْذ أن شُمً٘مط اًمٕم٘مقسم٤مت قمـ سمٕمض ُمـ اؾمتح٘مَّ 

واإلذن  ،٤مر اًمٜمٔم٤مم اًمتج٤موز قمـ ومٕمؾ هذه اجلريٛم٦م ُمٓمٚم٘مً ُي٘مرِّ  إمم أن يجيقز أن ي١مدِّ 

م حتٚمٞمؾ ُم٤م طمرَّ  إُمر طمٞمٜمئذ يّمؾ حلدِّ  ٕنَّ  ،٘مقسم٦م أو ُمٜمع هل٤مقمُ  ٦موقمدم شمرشمٞم٥م أي ،ِب٤م

 .اهلل وإسم٤مطم٦م عم٤م طمرم اهلل
ّل ر اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد ُمـ ي٘مرأ ُم٘م٤مًم٦م اًمٙم٤مشم٥م يتّمقَّ  إنَّ  ؿ ُج٤مقم٦م ويم٠مهنَّ  ط اًمٜمٌَّ

 ،ٝم٤مرذم رائٕم٦م اًمٜمَّ  طقمـ طمرِب٤م هلل ورؾمقًمف  ـُ وشمٕمٚمِ  ،شم٘مقل يمٚمٛمتٝم٤م سمقوقح ،ةرَ فم٤مهِ 

اًمّمقرة احل٘مٞم٘م٦م  ُمع أنَّ  ..ڤوشمًخر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ،ض قمغم اعم١مُمٜملموحترِّ 

ُمـ  ٤مُمـ ىمرأ ؿمٞمئً  ويمؾُّ  ،اًمّمح٤مسم٦م مل يٙمقٟمقا يٕمرومقهنؿ أصاًل  ًمقاىمع اعمٜم٤موم٘ملم أنَّ 

 ٤من يٕمرف أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم وهقهق اًمذي يم اواطمدً  ٤مصح٤مسمٞمًّ  اًمًػمة يٕمرف أنَّ 

 .۴ اًمرؾمقل ل سمّم٤مطم٥م هِّ وٕضمٚمف ؾمٛمِّ  ڤ (سمـ اًمٞمامن طمذيٗم٦م)

 ،٤مصٝمؿخَ ٜمٝمؿ يٕمرف اعمٜم٤موم٘ملم سم٠مؾمامئٝمؿ وأؿْم ُمِ  ٤م سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ومٚمؿ يٙمـ أطمدٌ وأُمَّ 

٤مهلؿ مل طَم  سمؾ إنَّ  ،ًتؽمون سم٠مىمقاهلؿ وؾمخريتٝمؿويَ  ،ْمٛمرون يمٗمرهؿقم يُ وسم٤مًمت٤مزم ومٝمؿ ىمَ 

ُ  ،غم يمٗمرهؿ وىم٤ٌمئحٝمؿ قمَ يٙمـ وم٘مط اًمتًؽمُّ   ،ٔمٝمرون اًمٓم٤مقم٤مت واًمٕم٤ٌمداتؿ يُ سمؾ إهنَّ

٤مءؾمقرة ] {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ} :ِمٝمدون اًمّمالةؿ يَ ومٝمُ   ،[142 :اًمٜم

ٞمؾ اهللِ وجُيَ   {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ} :وي٘متٚمقن ٤مهدون ذم ؾم
  } :ٞمؾ اهللٜمٗم٘مقن ذم ؾَم ويُ  ،[168 :آل قمٛمرانؾمقرة ] ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽

            

٤مزي واعمِم٤مهد ُمع ٖمَ وُييون اعمَ  ،[54 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {    ڭ
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ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ } :طاهلل  ؾمقلرَ 

 .[8 :اعمٜم٤موم٘مقنؾمقرة ] {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
ٗمؽ تؾ وؾَم وحتي ُمِم٤مهد اًم٘مَ  ،٤مقم٦من حتي اًمّمالة َُج أَ  رُّ ْمٓمشمَ  ٦مٍ ئَ ٤مم ومِ وم٠مٟم٧م أُمَ 

 !٦م ومٕماًل أشمراهؿ ؾمٞمٗمٕمٚمقن هذا ًمق يم٤من هلؿ ه٤مُمش طمريَّ  ،٤مهل٤مُمَ  وشمٜمٗمؼ ُمـ طمرِّ  ،ُم٤مءاًمدِّ 

 ٘مِم٘م٧مك ؿَم تَّ ٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم طَم رة ذم سمٞم٤من ِص تٙمرِّ تجد أي٤مت اعمُ وشم٘مرأ ذم اًم٘مرآن ومَ 

قازم أي٤مت اًمتل سمٕمد شمَ  اوذقمرً  ٤مهؿ رقمًٌ ورَ ىمٚمقِبؿ وأرقمدت صدُ  (اًمتقسم٦م) ؾمقرة

 .(ٜمٝمؿُمِ وَ ) ،(ٜمٝمؿُمِ وَ ) :د صٗم٤مِّتؿحتدِّ 

 ٛم٦مهؿ عم٤م يم٤من صمَ ٗمرِ ٝمؿ ويمُ تِ يَ ٝمؿ وئمٝمرون ؾمخرِ تِ ش طمريَّ امرؾمقن ه٤مُمِ ٤مٟمقا يُ وًمق يمَ 

ؿ ٜمٝمُ ٞمٜمٝم٤م ىمد ؾمٛمٕمقه٤م ُمِ يٙمقٟمقن طمِ  ڤاًمّمح٤مسم٦م  ٕنَّ  :٤مضم٦م هلذه أي٤متطَم 

 ،ك ؾمٛمٞم٧م وم٤موح٦م وُمِم٘مِم٘م٦متَّ طَم  (اًمتقسم٦م) ةْمٞمح٦م ضم٤مءت ِب٤م ؾمقرَ ومَ  ٦موم٠مي ،٤مذةُمٌ

 !؟٤م دام اعمٜم٤موم٘مقن ئمٝمرون يمٗمرهؿ وؾمخريتٝمؿُمَ 

ٞمحٚمٗمقن ومَ  طاهلل  قلؾُم ٜم٤موم٘ملم ي٠مشمقن إمم رَ طملم دمد اعمُ  ٤م٦م طم٘مًّ ٤مُمش احلريَّ ؾمتٗمٝمؿ هَ 

 :ط اهلل ح٤مسم٦م إمم رؾمقلٟم٘مٚمٝم٤م سمٕمض اًمّمَّ  ،ن أهنؿ ُم٤م ىم٤مًمقا يمٚمٛم٦ماَم أهمٚمظ إيْ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ }

ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .[74 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ک ک

يامن أٟمَّ أن َُي  ْمٓمرُّ يَ  أوؾمٕمٝم٤م طمٞم٨ُم ٦م ُم٤م ريَّ ٤م هل٤م ُمـ طُم ومٞمَ  ٌؼ ًمف أنْ ف ملَ ٚمػ سم٠مهمٚمظ ٕا ٤مل ىمَ   ًي

اطمد مل وَ  ٤مبٌّ ِب٤م ٓإ صحَ  أىم٤مرسمف وأصٗمٞم٤مءه ومل يِمٝمد قمٚمٞمفِ  ْمؿُّ ٍم يَ يمٚمٛم٦م ىم٤مهل٤م ذم َمٚمس خمتَ 

َـّ  ﮼ } :اًمٚمقغ سمٕمد! ودمد اًمتحذير هلؿ يتج٤موز ؾم ﮻   ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵

          ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽

طمزابؾمقرة ] {        .[61-61 :ٕا
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ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ } :ُـم ٌقن وضماًل ويم٤مٟمقا يؽمىمَّ 

 ،[64 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

٥م ووضمؾ أن شم٠مي أي٤مت وه ويمتٛمقه يم٤مٟمقا ذم شمرىمُّ أهُّ  ٤م ىمدك ُم٤م ذم ىمٚمقِبؿ ِمَّ تَّ ومحَ 

 .ومتٔمٝمره ًمٚمٜم٤مس
 نَّ أَ  ٤مُس اًمٜمَّ  ُث دَّ حَ تَ  يَ َٓ » :ٜم٤موم٘ملم ي٘مقلؾ اعمُ أن ي٘متُ  طوطملم يٓمٚم٥م ُمـ اًمرؾمقل 

ٜم٤موم٘ملم واًمّمح٤مسم٦م ىمقن سملم اعمُ ٤م يٕمٜمل أن اًمٜم٤مس مل يٙمقٟمقا يٗمرِّ ِم ،شفُ ٤مسمَ حَ ْص أَ  ُؾ تُ ٘مْ يَ  ادً ٛمَّ حُمَ 

وًمق يم٤مٟمقا  ،ڤح٤مسم٦م ٔمٝمره اًمّمَّ ٤م يُ هؿ عمَِ خلٗم٤مء أُمر اعمٜم٤موم٘ملم وإفمٝم٤مرِ  ،ڤ

 .ظمٗم٤مء حل٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ٦م٤مذ عم٤م يم٤من صمٛمَّ تَ ره إؾْم يٕمٞمِمقن ه٤مُمش طمرّيتٝمؿ يمام يّمقِّ 
٤مد ُمـ ٝمَ ُمع ُم٤م ذم اجلِ  ،ؾمٌٞمؾ اهلل ٝم٤مد ذمِم٤مريم٦م ذم اجلِ ون ًمٚمٛمُ ٜم٤موم٘ملم ُمْمٓمرُّ اعمُ  سمؾ إنَّ 

ٕمض أهؾ ٤م سمَ ٤مًمؽ اًمتل يْمٕمػ قمٜمٝمَ ٚمٜمٗمس ذم اًمِمدائد واعمٝمَ ًمِ  ىمح٤ممٍ ذل وإوسمَ  ٦مٍ شمْمحٞم

 .ٗم٤مقام سم٤مًمؽ سم٠مهؾ اًمٜمِّ ومَ  ،اإليامن

ـ قمَ  -ػد َّتٚمُّ َمرَّ -ػ ٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ًمٚمتخٚمُّ ه٤مُمش ًمٚمحريَّ  ٦مـ صمٛمَّ وُمع ذًمؽ ومٚمؿ يٙمُ 

ٕم٤مذير ويٌذًمقن أهمٚمظ إيامن ًمٕمّؾ ذًمؽ أن تٚم٘مقن اعم٤مٟمقا خَي ومٙمَ  ،اعمِم٤مريم٦م ذم اجلٝم٤مد

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ } :يدومع قمٜمٝمؿ

ّل ٤موز قمٜمٝمؿ وىمد دَمَ  ،[42 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڃ ڃ ڃ ڃ ف اهلل  ط اًمٜمٌَّ ومٕم٤مشٌم

 {چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ} :ذم ذًمؽ
ٚمٛمقا ُمـ اعم١مُمٜملم ،[43 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] ڄ ڄ ڄ ڄ } وهذا يمٚمّف طمتك ًي

ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 .[95 :اًمتقسم٦مؾمقرة ] {ڌ ڎ ڎ
 أومؽمون 

ِ
ٕمـ ذم تٞمح هلؿ اًمًخري٦م واًمٓمَّ ٦م يُ ٤مُمش ُمـ احلريَّ ٞمِمقن ذم هَ ٕمِ يَ  َه١ُمٓء

ٗمٝمؿ ًمٞمس قمـ صالة احل٘مٞم٘مل ًمتخٚمُّ  ٥ِم د إسمداء اًمًٌَ ون قمـ َمرَّ زُ وهؿ قم٤مضمِ  طاهلل  ؾمقلرَ 
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 سمؾ قمـ اعمِم٤مريم٦م سم٤مًمٜمٗمس واعم٤مل وإزه٤مق اًمروح ذم ؾمٌٞمؾ اهلل! ،اجلامقم٦م ذم اعمًجد

تٝمؿ ٞمٛمَ ون ؾمخريتٝمؿ وؿمتِ رُ وئمٝمِ  ٤مُمش ومٕماًل ٞمِمقن هذا اهلَ ٕمِ وًمق يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن يَ 

 ٞمُش قدي يٕمِ ًمٞمٝم طؾمقل تٞم٤مل حت٧م إذاف اًمرَّ ٦م اهمْ ٤مُم٧م قمٛمٚمٞمَّ ٤م ىمَ عمَ  طًمٚمرؾمقل 

٤م ُمَ  ٥ًٌِم اطمتٞم٤مـم٤مشمف سمِ  ٙمٛم٦م أشم٧م قمغم يمؾِّ ٦م حُم سمخٓمَّ  (سمـ إذف يمٕم٥م) ٤مرج اعمديٜم٦مظَم 

 .(1)ٚمٞمٝمؿ يمٗم٤مر ىمريشقمَ  ويم٤من ُيرُض  ،ف٤مسمِ وأصحَ  طج٤مء ًمٚمٜمٌل ره ُمـ هِ ٝمِ يم٤من ئمْ 

٧م دُم٤مء أىمقام وأري٘مَ  (2)م اسمـ أب احل٘مٞمؼى ؾم٤مل ومٞمٝم٤م دَ ٤مءت سمٕمده قمٛمٚمٞم٦م أظمرَ وضَم 

 ،۴ ة ًمٚمرؾمقلإؾم٤مءَ وَ  ٚمٞمف ُمـ ؾم٥مٍّ عم٤م يم٤مٟمقا قمَ  ،ًمٙمٕم٦ٌم٘مقا سم٠مؾمت٤مر اوًمق شمٕمٚمَّ 

ؽمك اعمٜم٤مومؼ اًمذي ويُ  ۴ تٛمف ًمٚمرؾمقلِ ٤مومر اًمٌٕمٞمد ٕضمؾ ؿَم اًمٙمَ  أومػماق دمُ 

 ؟ط٥م سملم فمٝمراين أصح٤مب حمٛمد يت٘مٚمَّ 
٤مرج ظَم  ٜملمَ ٗمر اعمتحّمِّ ٗمقن ىم٤مدة اًمٙمُ يتخٓمَّ  -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-ح٤مسم٦م اًمّمَّ  أو حت٥ًم أنَّ 

 ٛمرطمقن!٦م يًخرون ويَ ديٜمَ قن اعمٜم٤موم٘ملم ذم اعمَ ؽميمُ ويَ  طاًمرؾمقل ٝمؿ تٛمِ أؾمقار اعمديٜم٦م ًمَِم 

ّل شمٗمًػم ُمٕمٜمك ىمقل  يمٞمػ يتؿُّ  صمؿَّ   فُ يٜمَ دِ  َل دَّ سمَ  ـْ ُمَ » :ي٨م اًمّمحٞمحذم احلدِ  ط اًمٜمٌَّ

 .(3)شقهُ ٚمُ تُ ٤مىمْ ومَ 

 اهلل ؾمقلـ رَ ٦م أُمَّ ٙمَّ ُمَ  ِح ٤من يقم ومتْ ٤م يمَ عمَّ » :ىم٤مل ،قمـ أسمٞمف ،سمـ ؾمٕمد قمـ ُمّمٕم٥م -

ُ دْ ضَم وَ  نْ إِ وَ  ؿْ قهُ ٚمُ تُ اىمْ » :وىم٤مَل  ،ٟمٗمر واُمرأشملم ٤مس إٓ أرسمٕم٦ماًمٜمَّ  ط  لمَ ٘مِ ٚمِّ ٕمَ تَ ُمُ  ؿْ قهُ مُت

 ،سمـ ص٤ٌمسم٦م وُم٘مٞمس ،سمـ ظمٓمؾ اهلل وقمٌدِ  ،سمـ أب ضمٝمؾ ٙمرُم٦مقمَ  :ش٦مِ ٌَ ٕمْ اًمٙمَ  ٤مرِ تَ ؾْم ٠مَ سمِ 

تٕمٚمؼ سم٠مؾمت٤مر ق ُمُ درك وهُ سمـ ظمٓمؾ وم٠مُ  اهلل د٤م قمٌَ وم٠مُمَّ  ،سمـ أب هح سمـ ؾمٕمد اهلل وقمٌد

ًَ  ،رامَّ سمـ طمري٨م وقمَ  دٕمٞمإًمٞمف ؾَم  اًمٙمٕم٦ٌم وم٤مؾمتٌَؼ  يم٤من أؿم٥م وَ  ،اٌؼ ؾمٕمٞمد قمامرً وم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1811(، ورواه٤م ُمًٚمؿ: ح )4137ح ) روى ىمّمتف اًمٌخ٤مري:( 1)

 طمًـ اإلؾمٜم٤مد. (، ىم٤مل قمٜمف إًم٤ٌمين:3116ح )ش: صحٞمح ؾمٜمـ أب داود»( 2)

 (.6922) رواه اًمٌخ٤مري:( 3)
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ًُّ رَ سمـ ص٤ٌمسم٦م وم٠مدْ  وأُم٤م ُم٘مٞمس ،ٚمفتَ اًمرضمٚملم وم٘مَ  وأُم٤م  ،قق وم٘متٚمقهيمف اًمٜم٤مس ذم اًم

ًَّ  :وم٘م٤مل ،٤مصػتٝمؿ قمَ ٙمرُم٦م ومريم٥م اًمٌحر وم٠مص٤مسمَ قمَ   :ٗمٞمٜم٦م ٕهؾ اًمًٗمٞمٜم٦مأصح٤مب اًم
 يٜمجٞمٜمل هلل ًمئـ ملَ وا :وم٘م٤مل قمٙمرُم٦م ،هٜم٤م ٤م ه٤مٖمٜمل قمٜمٙمؿ ؿمٞمئً وم٢من آهلتٙمؿ ٓ شمُ  ،أظمٚمّمقا

ا إن أٟم٧م قم٤مومٞمتٜمل ًمؽ قمٝمدً  ٝمؿ إنَّ اًمٚمَّ  ،ػمهحر إٓ اإلظمالص ُم٤م يٜمجٞمٜمل ذم اًمؼم همَ ذم اًمٌَ 

ومج٤مء  :ىم٤مل ،ا يمرياًم ٟمف قمٗمقًّ دَ ا طمتك أوع يدي ذم يده ومألضمِ دً ٤م أٟم٤م ومٞمف أين آي حمٛمَّ ِمَّ 

دقم٤م  ومٚمام ،ٜمد قمثامنسمـ أب هح وم٢مٟمف اظمت٠ٌمقمِ  ٕمدسمـ ؾَم  اهلل ٤م قمٌدوأُمَّ  ،وأؾمٚمؿ

ّل اًمٜم٤مس ًمٚمٌٞمٕم٦م ضم٤مء سمف طمتك أوىمٗمف قمغم  ط اهلل ؾمقلرَ   ،اهلل ؾمقلي٤م رَ  :وم٘م٤مل ،ط اًمٜمٌَّ

 ،ٕمف سمٕمد اًمثالث٤م يمؾ ذًمؽ ي٠مسمك وم٤ٌميَ ع رأؾمف ومٜمٔمر إًمٞمف صمالصمً ومَ ومرَ  :ىم٤مل ،اهلل ٌدسم٤ميع قمَ 

 يِن آَ رَ  ٨ُم ٞمْ ا طَم ذَ  هَ مَم إِ  قمُ ٘مُ يَ  ٞمدٌ ؿِم رَ  ٌؾ ضُم رَ  ؿْ ٞمٙمُ ومِ  ٤منَ ٤م يمَ ُمَ » :وم٘م٤مل ،قمغم أصح٤مسمف ٌَؾ أىمْ  صمؿَّ 

أٓ  ،٤م ذم ٟمٗمًؽُمَ  اهللِ ؾمقَل وُم٤م يدريٜم٤م ي٤م رَ  :ىم٤مًمقا ،ش؟فُ ٚمَ تُ ٘مْ ٞمَ ومَ  فِ تِ ٕمَ ٞمْ سمَ  ـْ قمَ  َي دِ يَ  ٧ُم ٗمْ ٗمَ يمَ 

 .(1)شلُمٍ قمْ أَ  ٦مُ ٜمَ ٤مئِ ظَم  فُ ًمَ  قنَ ٙمُ شمَ  نْ أَ  لٍّ ٌِ ٜمَ ل ًمِ ٖمِ ٌَ ٜمْ  يَ َٓ  فُ ٟمَّ إِ » :ىم٤مل ،ؽٕمٞمٜمِ ًمٞمٜم٤م سمِ ٠مت إِ أوُمَ 

- :ٍث اَل ى صمَ دَ طْم ٢مِ  سمِ َّٓ إِ  ؿٍ ٚمِ ًْ ُمُ  ئٍ رِ اُمْ  مِ دَ  ؾُّ  َُيِ َٓ » :وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح أظمر -

٤موز ُمرطمٚم٦م اعمٜمع وم٤محلٙمؿ هٜم٤م ىمد دَم  ،(2)ش٦مِ قمَ اَم ٚمجَ ًمِ  ُق ٤مرِ ٗمَ اعمُ  فِ يٜمِ دِ ًمِ  كُ ٤مرِ اًمتَّ  -٤مٝمَ ٜمْ ُمِ  رَ يمَ ذَ وَ 

ذا وىمد اقمتْمد هَ  ،يٜمفل دِ ٌدِّ عمـ يُ  (اًم٘متؾ) ف٤مشمِ ٤مُم٦م ضمزاء ذم أىمَم درضَم واإلٟمٙم٤مر إمم إىمَ 

واسمـ  ،سمـ أب ـم٤مًم٥م ـ قمكمقمَ  يمام صحَّ  ٤مًمف قمٛمٚمٞمًّ  ڤح٤مسم٦م احلٙمؿ سمتٓمٌٞمؼ اًمّمَّ 

 ٌَّ  .ڤوأب ُمقؾمك  ،وُمٕم٤مذ ،٤مسقم

إرسمٕم٦م  اه٥ِم ٚمٞمف يمت٥م اعمذَ ٧م قمَ وٟمّمَّ  ،غم طمٙمٛمف٦م قمَ واشمٗم٘م٧م يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤مومَّ 

ك ًمق اقمتؼمٟم٤م وطمتَّ  ،تٗم٤موشم٦مات اًمٕمٚمامء قمؼم أزُمٜم٦م ُمُ وٟم٘مؾ اإلُج٤مع قمٚمٞمف قمنَم  ،٤مُجٞمٕمً 

ف رأي آظمر ذم سم٠مٟمَّ  ،(ايًتت٤مب أسمدً ) رشمد سم٠مٟمفاعمُ رأي اًمٜمخٕمل واًمثقري ذم اؾمتت٤مسم٦م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وصححف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين.4167ح ) رواه اًمٜم٤ًمئل:( 1)

 (.167رواه ُمًٚمؿ: ح )( 2)
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 ٦م ذم َّتٗمٞمػ اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمف ُمـ٤م ُمـ احلريَّ إٓ ه٤مُمًِم  ق ذم اًمٜمٝم٤مي٦م مل يٕمِط اعمرشمدَّ ٝمُ اعم٠ًمًم٦م ومَ 

 .٦م وه٤مُمِمٝم٤مق طمٙمؿ ظم٤مٟمؼ ًمٚمحريِّ ٝمُ ومَ  ،اًم٘متؾ إمم آؾمتت٤مسم٦م اعمتالطم٘م٦م طمتك يتقب وي٘مٚمع

 أن يٙمقن  ٤مووم٘مٝمً  ومٝمؾ ُي٘مٌؾ قم٘ماًل 
ِ
٤من قمٚمٞمف طم٤مل  يمَ ٤مء يمٚمٝمؿ ٓ يدرون قمامَّ ٝمَ اًمٗم٘مَ  َه١ُمٓء

 (شه٤مُمِ ) وهؾ خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ ؟ة واًمٙمٗمرُمـ إقمالن ًمٚمردَّ  طاعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٍم اًمرؾمقل 

تؿ وقمٞم٥م وإيذاء ٝم٤م ذم ؿَم نمات أي٤مت يمٚمُّ قمَ  ٦م اعمٜم٤موم٘ملم اًمذي ؾم٤مق ومٞمف اًمٙم٤مشم٥ُم طمريَّ 

ّل ػمة ٦م وؾِم ودمد ذم ؾمٜمَّ  ؟طاًمرؾمقل   ،نمب اخلٛمرٟم٤م ويَ ضمٚمد ُمـ يرشمٙم٥م اًمزِّ  ط اًمٜمٌَّ

٦مر أن ٓ ومٝمؾ يتّمقَّ  ،حّمـ ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمءورضمؿ اعمُ  ه٤مُمش ُمـ احلري٦م  يٙمقن صمٛمَّ

ذم ؿمتؿ اًمرؾمقل  ٤مُمُش د اهلَ ويتٛمدَّ  ،٦م ُمـ ذب اخلٛمر واًمزٟم٤م٦م اظمتٞم٤مريَّ ذم أومٕم٤مل ؾمٚمقيمٞمَّ 

ـِ  ط  .؟اوضرً  اوأقمٔمؿ ظمٓمرً  ٤مذٟمًٌ  ذم قمداًمتف ورؾم٤مًمتف ِم٤م هق أؿمدُّ  واًمٓمٕم
٤مت ذم أن اؾمتدٓل ُمـ اؾمتدل قمغم متتع اعمٜم٤موم٘ملم ِب٤مُمش احلريَّ  ومٞمفِ  ؽَّ وِم٤م ٓ ؿَم 

-ـ ويتْمٛمَّ  ،ر ظم٤مـمئ ًمقاىمع اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٍم اًمرؾم٤مًم٦مقمغم شمّمقِّ  ىم٤مئؿٌ  ،زُمـ اًمٜمٌقة

د حلدود احلريَّ  ٦م ذم اًمْم٤مسمط اًمنمقملِّ إؿمٙم٤مًمٞمَّ  -٦م أظمرىٝمَ ُمـ ضمِ  ٤مت ذم اًمٜمٔم٤مم اعُمحدِّ

٦م قمغم ه٤مُمش احلريَّ  ٦م وؾمٜمًتدلُّ ٤مُمش ًمٚمحريَّ ومٙمٞمػ ٟمٓم٤مًم٥م ِب ،لِّ ؾْمالُماًمًٞم٤مد اإلِ 

 ؟طهذا سمِمتؿ اًمرؾمقل 
َـّ  ،لؾْمالُماإلِ  ٙمرِ ٦م ذم اًمٗمِ ًمٞمس ومٞمٜم٤م ُمـ يٜم٤مزع ذم وضمقد ه٤مُمش طمريَّ  ذه هَ  ًمٙم

ٛمٙمـ يُ  ذقملٌّ  و٤مسمطٌ  د ُمٜمفُ ػم ُمٜمْمٌط وٓ يتحدَّ همَ  ووصٌػ  ،اهل٤مُمِمٞم٦م إـمالق قم٤مئؿ

واًمٓمٕمـ  طاًمرؾمقل  تؿِ ْمٛمٜم٦م ًمَِم توآؾمتدٓل ًمف سمقاىمٕم٦م اعمٜم٤موم٘ملم اعمُ  ،آشمٗم٤مق قمٚمٞمف

٤مت ك ًمق ىمٞمؾ سمٕمده سم٠من احلريَّ وطمتَّ  ، سمخػمواإلؾم٤مءة عم٘م٤مُمف اًمنميػ ٓ يٌنمِّ  تفِ ذم قمداًمَ 

 ٤مهذا آؾمتدٓل ؾمٞمٌ٘مك قم٤مًم٘مً  وم٢منَّ  ،٦مقاسمط واًم٘مٞمؿ اًمنمقمٞمَّ ؾمتٙمقن طم٥ًم اًمْمَّ 

 .؟!طشمنميع ؿمتؿ اًمرؾمقل  وأي و٤مسمط ُمٕمتؼم سمٕمد أن يتؿَّ  وم٠مي طمدٍّ  ،وُمِمٙماًل 
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ومٝمل  ،ًتٜمد اًمث٤مين ًمٌٕمض ُمـ ذهٌقا إمم اًم٘مقل ِب٤مُمش طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملماعمُ وأُم٤م 

 ٞم٧م وًمَ  -$- اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؾْمالمٟمّمقص ىمد شمّمٞمدوه٤م ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلِ 
ِ
 َه١ُمٓء

همػم  اؿ اظمت٤مروا أطمدً ٝمُ ًمٞمتَ  ،زُمقا قمغم أن يٜم٘مٚمقا ُمـ ٟمّمقص اًمٕمٚمامءأن قمَ  يقمَ  ةذ٤مشمإؾم

وٓ أسم٤مًمغ  ،ذم اًمقوقح واجلالء ب ص٤مرٌخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم هذا اًم٤ٌم ٕنَّ  ،ؾْمالمؿمٞمخ اإلِ 

  ،هؿ يدهأطمدُ  ًمق ُمدَّ  :إن ىمٚم٧م
ِ
 ،(35) ومت٤موى اًمِمٞمخ اًمـ ومتٜم٤مول أي ضمزء ُمـ أضمزاء

٘مع قمغم ـ ي٘مرأ قمنم صٗمح٤مت أو قمنميـ طمتك يَ وم٢مٟمف ًمَ  ،صٗمح٦م ُمٜمٝم٤م ٦متح قمغم أيوومَ 

 (شمٕمزير) أو ،ىم٤مئؾ (اؾمتت٤مسم٦م) أو ،٤مصٍ قمَ  (شم٠مدي٥م) قم٤ٌمرة يٓم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ سمـ

 .٦م ًمدى هذا اإلُم٤ممِم٤م يٕمرف ُمٕمف أي ه٤مُمش ًمٚمحريَّ  ،ُمٌتدع (ردع) أو ،ًمػخم٤م
 :هذه اًمٜمّمقص ظمذ ُمثاًل 

ًٓ ٦م واًم٘متؾ عمـ ي٘مُ تت٤مسمَ ًمالؾْم  دقمقةٌ  :هٜم٤م  ٦مومَ ٤مع ذم يمت٥م يمثػم ُمـ اعمتّمقِّ ىمد ؿَم  قل ىمق

٦م أو همػمهؿ أو ٗمَّ ا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أهؾ اًمّمُّ إن أطمدً  :٤م ُمـ ىم٤ملوأُمَّ  :(11/47)

ّل ؾ ُمع اًمٙمٗم٤مر أو ىم٤مشمٚمقا ل اًمت٤مسمٕملم ىم٤مشمَ ٤مسمٕملم أو شم٤مسمٕماًمتَّ  أو أهنؿ  ،٤مسمفحَ أو أْص  ط اًمٜمٌَّ

٥م أن يًتت٤مب سمؾ يم٤مومر جَي  ؛هم٤مو ومٝمذا و٤مٌل  .أو أٟمف جيقز ذًمؽ ،ذًمؽ قنَ يم٤مٟمقا يًتحٚمُّ 

 .ُمـ ذًمؽ وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ
 قمغم أُمريـ سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهلم قمـ اعمٜمٙمر (يردُّ ) ر قم٘مقسم٦م ُمـي٘مرِّ  :وهٜم٤م

غم قمَ  ردُّ سمؾ يَ  ،قمام هنك اهلل قمٜمف فِ ٜمتَ ه اهلل سمف ويَ رَ ٠ممتر سمام أُمَ مل يَ  ـوُمَ ) :(22/213)

ل شمقضم٥م ٕم٤مىم٥م اًمٕم٘مقسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتِ ف يُ ٟمَّ وم٢م ،واًمٜم٤مهلم قمـ اعمٜمٙمر ،أُمريـ سم٤معمٕمروف

 .(اضم٤ٌمت وشمرك اعمحرُم٤متًمف وُٕمث٤مًمف أداء اًمقَ 

٠من ذم ؿَم  ٤موم٘مٝمٞمًّ  ا٠مدي٥م ُمـ يٗمٕمؾ أُمرً ر شمَ ٜمجده ي٘مرِّ ومَ  ؛رٗم٤مصٞمؾ أيمثَ وٟمدظمؾ ذم اًمتَّ 
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ٞم٦م ٓ جي٥م وٓ سم٤مًمٜمِّ  ٝمرُ واجلَ ) :(22/218) د ىم٤مل سمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مءوىمَ  ،ظم٤مصٍّ  قم٤ٌمديٍّ 

إذا ومٕمؾ ذًمؽ  ،يٕم٦مًمٚمنمَّ  ٤مًمٌػ ٤مهر سم٤مًمٜمٞم٦م ُمٌتدع خمَ سمؾ اجلَ  ،اعمًٚمٛملم ٤مِق يًتح٥م سم٤مشمٗمَ 

 .(ا أٟمف ُمـ اًمنمع ومٝمق ضم٤مهؾ و٤مل يًتحؼ اًمتٕمزيزُمٕمت٘مدً 

ـ يّمكم سمٕمد يب ُمَ يَ  ڤاخلٓم٤مب سمـ  ٛمرقمُ  ويم٤منَ ) :(23/218) ويمذًمؽ

 ..(ڤف قمٛمر ٤م عم٤م ؾمٜمَّ ٤ٌمقمً شمِّ ٕمزر اف يُ ٟمَّ ـ ومٕمؾ ذًمؽ وم٢مومٛمَ  ،ٍماًمٕمَ 
ظ قمٛمقم ٓطمِ -ٝمق ُمًتحّؼ ًمٚمٕم٘مقسم٦م ومَ  ٤مًٌ أو شمرك واضمِ  ٤مُمً ُمـ ومٕمؾ حمرَّ  يمؾَّ  ر أنَّ وي٘مرِّ 

٤م أو شمرك رُمً ٕمؾ حُم أن يمؾ ُمـ ومَ  ،ٚمٞمفقمَ  ٌؼ ذا أصؾ ُمتٗمَ هَ وَ ) :(28/279) -اًم٘م٤مقمدة

 .(ا جيتٝمد ومٞمف وزم إُمر شمٙمـ ُم٘مدرة سم٤مًمنمع يم٤من شمٕمزيرً ملَ  نْ ٢مومَ  ،حؼ اًمٕم٘مقسم٦م٤م اؾمتواضمًٌ 

٘مقسم٦م ٌف ذم هذه اًمٕمُ اٟمتَ -٦م ٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜمَّ ُمنموقمٞم٦م قم٘مقسم٦م اًمٕم٤ممل إذا ظَم  رُ وي٘مرِّ 

سمؾ  ،غم قم٤ممل سم٢مُج٤مع اعمًٚمٛملمد أن ُيٙمؿ قمَ ٕطَم  وًمٞمَس ) :(35/282) -؟ؾمتٙمقن عمـ

ٌقهل٤م أٟمف ىمد أظمٓم٠م ف سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل جي٥م ىمَ  ًمَ ن سملمَّ وم٢م ،٠مٓمَ ظْم ٌلم ًمف أٟمف ىمد أيُ 

قمغم إفمٝم٤مر ُم٤م خي٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ودقم٤م إمم  سمؾ أسَّ  ،ٓم١مه ومل يرضمعوفمٝمر ظَم 

  يٌلم ًمف ذًمؽ سم٤مٕدًم٦مِ ُم٤م إذا ملَ وأ ،وضم٥م أن ُيٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ويٕم٤مىم٥م إن مل يٛمتٜمع ،ًمؽذَ 

 .(٦م مل دمز قم٘مقسمتف سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملمقمٞمَّ اًمنمَّ 

 طم٤مضة ذم ظمٓم٤مِب  (اًمٕم٘مقسم٦م)و ،(ٕمزيراًمتَّ )و ،(آؾمتت٤مسم٦م) ّمقصٟم٧م ٟمُ وم٢مذا يم٤م

ومٝمؾ شمرى  ،٦مواخلالومٞمَّ  ،ك ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦مرة طمتَّ وُمت٘مرِّ  ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؾْمالمؿمٞمخ اإلِ 

٦م عمثؾ ومٙمر ظم٤مًمص ٤مُمش طمريَّ قمغم هَ  اُمثؾ هذا اخلٓم٤مب يّمٚمح ٕن يٙمقن ؿم٤مهدً 

ًمدى اعمٜم٤موم٘ملم  اد عم٤م يم٤من ُمقضمقدً ٤مهيمَِم  ؾْمالمؾ يٜم٤مؾم٥م أن ي١مشمك سمِمٞمخ اإلِ وهَ  ؟ضمٚمٌل

 .؟وؿمتٛمف وقمٞمٌف ط٦م ًمٚمٙمٗمر واًمٓمٕمـ ذم اًمرؾمقل ُمـ ه٤مُمش طمريَّ 
ف سمٕمٞمد ُمـ اًمًٞم٤مق وأٟمَّ  ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؾْمالمح ُمٜمٝم٩م ؿمٞمخ اإلِ قص شمقوِّ ومٝمذه اًمٜمُّم 
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ٞمس سمٞمٜمف وسملم ومٚمَ  ،٦م اعمٜم٤موم٘ملمٞمئف سمٕمد طمٙم٤مي٦م طمريَّ وأُم٤م َمِ  ،اًمذي ووٕمف ومٞمف اًمٙم٤مشم٥م

اسمـ  ؾْمالمـ طمْمقر ٓؾمؿ ؿمٞمخ اإلِ ُمِ  وإن يم٤من وٓ سمدَّ  ،عمنمىملمٕمد ااسمـ شمٞمٛمٞم٦م إٓ سمُ 

 ،(قم٘م٦ٌم) ومٝمق وإن ىمٚمٌتف قمغم أي ادم٤مه ًمـ يٙمقن إٓ ،٤متشمٞمٛمٞم٦م ذم ُمقوقع احلريَّ 

 .(1)٤مت قمغم ُمٗمٝمقُمٝم٤م اعمٕم٤مسذم ـمريؼ احلريَّ  (ُمِمٙمٚم٦م)و

 .وىمع ؿمئ ُمـ اًمتٍمف اًمٞمًػم قمغم اًمٌح٨م
 
 
 

 بن صالح العجالن فهد
 ًو طعٛد زت١ً ايعصشستاضش ظاَع١ امل

 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ص٤مًمح اًمٕمجالن اعمح٤مض سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد، ٟمنم ذم َمٚم٦م اًمٕمٍم، وهق  سمح٨م اًمِمٞمخ ومٝمد( 1)

 ُمقضمقد قمغم اًمِمٌٙم٦م. سمتٍمف يًػم.
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 اخلامت٘

 :ح٨مسم٢ممت٤مم هذا اًمٌَ  قمكمَّ  َـّ ف أْن ُمَ ق أهٚمُ ام هُ ل قمٚمٞمف سمِ ٜمِ وأصمْ  ،الهذم قمُ  أمحد اهلل قمزَّ 
 .شلم٘مِ ع اعمٜم٤مومِ ؾ ُمَ ٕم٤مُمُ ذم اًمتَّ  ٦مُ قمٞمَّ د اًمنمَّ قاقمِ اًم٘مَ »

ـ ُمِ  ِب٤م ٧ُم رضْم ّم٧م إًمٞمٝم٤م وظَم ٚمُ ل ظَم قصٞم٤مت اًمتِ واًمتَّ  ت٤مئ٩ِم اًمٜمَّ  ذه سمٕمُض هَ  ٤مرٌ َّم وسم٤مظمتِ 

 :ؾم٤مًم٦م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزمهذه اًمرِّ 
ذم يمٞم٤من  ٜمخرُ يَ  ،ٍمذم يمؾ ُمِ  اوـم٤مسمقرً  ،ذم يمؾ قمٍٍم  اتجددً ٗم٤مق ُمُ اًمٜمِّ  ئمؾُّ  .1

 ٤مخيٌقا طمٞمٜمً  ،ق ُمًػمِّت٤ميٕمقِّ  ،ن ُمـ قمزائٛمٝم٤مُيقِّ  ،ض أريم٤مهن٤مي٘مقِّ  ،سمٜمٞم٤مهن٤م دمَُي  ،إُم٦م

ٓ يٜمٗمؽ قمـ  ،٤مسمام يٜم٤مؾمٌٝم ٚم٦مٍ وُمرطَم  ن ذم يمؾ ؿم٠منٍ يتٚمقَّ  ،يم٤محلرسم٤مء ٤موئمٝمر أطمٞم٤مٟمً 

 .خ٤مشمٚم٦مواعمُ  ٜمزع قمـ اًمٙمٞمدِ راوهم٦م وٓ يَ اعمُ 
حٛم٦م وأسة ٞمؼ اًمٚمُّ صمِ اسمٓم٦م ووَ وؿمٞم٩م اًمرَّ ٚم٦م وَ ٞمؿ اًمّمِّ مَح  :ت٤مئ٩ماًمٜمَّ  ؿِ ُمـ أقمٔمَ  .2

 سملم اعمٜم٤موم٘ملم وأقمْ 
ِ
وٓ  ،ـٍ ٤ًمٟمدة يمؾ ظم٤مئِ ٓ يرقمقون قمـ ُمُ  ،٦مُمـ يمؾ ٟمحٚم٦م وُمٚمَّ  اهللِ  داء

 ايـ شمٜم٤مًس يِد اًمٕمقن ٕقمداء اًمدِّ  ون قمـ ُمدِّ وٓ يؽمدد ،٤مغسمَ  ؾَّ ٤ًمقمدة يمُ يٗمؽمون قمـ ُمُ 

ؿ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من هُن وهذا ديدَ  ،واعمًٚمٛملم ؾْمالمحلرب اإلِ  اُمٕمٝمؿ وشمٕم٤مودً 

 .٦مٌ دة ٟم٤مـم٘مَ وصٗمح٤مت اًمت٤مريخ ؿم٤مهِ 
٤م يٌم ِمَّ  :ِمٞمٜم٦مؿ اعمُ ٝمُ ووىم٤مئٕمُ  ٦مُ خزيَ ؿ اعمُ ٝمُ وُمقاىمٗمُ  ٦مُ قُمَ ؿ اعمٕمٚمُ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم أدوارهُ  .3

ًٓ ف قمُ يمٚمِّ  وراء ذًمؽ ف إمم أنَّ سمٛمجٛمققمِ  وًم٘م٤مءات  ،ؼًِّ وهمرف قمٛمٚمٞم٤مت شمٜمَ  ،ؿشمٜمٔمِّ  ٘مق

٤مدي امصمؾ ٟمَ ي يُ ٤مدُيؿ اًمذِ ؿ ٟمَ هلُ  .ديد اعمٝم٤مموحَت  ارِ خٓمٞمط وشمقزيع إدوَ ٕم٘مد ًمٚمتَّ شمُ  ٦مٌ هيَّ 

ـٌ ًمؽ ُمُ ذَ  إٓ أنَّ  ،٦مٛمٙمَّ ٗمر سمِ ٤مت اًمٙمُ زقم٤مُمَ  أُم٤م  .ذا ُمًتؽمٌ وهَ  ٌح واِو  ذاكَ  ،هذا ظمٗملٌّ وَ  ٕمٚم

 .ٚمـ وُمٙمِمقفٜمٝم٤م ُمٕمُمِ  ثػمٌ ٜم٤م ومٙمَ ذم زُم٤مٟمِ 
٤ٌمءة ار ُمُ ًجد اًميِّ قن ُمَ ًمٞمٙمُ  :ٜمٞم٤مهنؿسمُ  دواهؿ وؿمٞمَّ رَ ٜم٤موم٘مقن أُمْ اعمُ  ىمد أسمرمَ  .4

 اهللَ إٓ أنَّ  ،ضِ ٗمًدة ذم إرْ ومقدهؿ اعمُ وُ  ٤ملِ اي٤مهؿ وإرؾَم َه  ٕم٨ِم ٦ًم ًمٌَ رهؿ وضُمٜمَّ آُمُ ًمتَ 
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 معهم
٤ًمت ١مؾمَّ  طمذر ُمـ ُمُ ٦م قمغَم ٙمـ إُمَّ ومٚمتَ  .هؿ وهدُمف قمغم رؤؾمٝمؿيمٞمدَ  ٝمؿ وردَّ ٥م فمٜمَّ ظمٞمَّ 

 .ار اًمتل يمثرت ذم زُم٤مٟمٜم٤مٜمقات اًميِّ ٤مت وىمَ ٙمَ ٜمتدي٤مت وؿمٌَ ور وُمُ ُمرايمز ودُ و
َـّ  ؟٤مت٘مَ ٜم٤مومِ اعمُ  ٜم٤موم٘م٤مت وُم٤م أدراك ُم٤ماعمُ  .5  إمض شمآزرً ؿ ُمـ سمَ ٝمُ ٜم٤موم٘مقن سمٕمُْم واعمُ  إهن

 ..قمـ اعمٕمروف ٤موشمٜم٤مهٞمً  ،رٜمٙمَ سم٤معمُ  ٤موشمقاصٞمً  ،قمغم اإلصمؿ ادً وشمٕم٤مُو  ،ؾغم اًم٤ٌمـمِ قمَ 
ا سمٞمد ا ُمٗمًدً ٤مسمقرً ـمَ  ؾُّ شمٔمَ  ..٤مومرةحٚم٦م يمَ ٦م وٟمِ ومرىم٦م و٤مًمَّ  ؾِّ ٕمٞمد يمُ رأة قمغم َص ذا اعمَ وهٙمَ 

 ٦مً اسمحَ ٚمٕم٦م رَ ج٦م وؾِم ٦م رائِ ٚمَ قمٛمْ  شمٔمؾُّ  ،آرِبؿ٦م أهمراوٝمؿ وحت٘مٞمؼ ُمَ دُمَ ُمـ ؾمخروه٤م خلِ 

غ ١مون ًمٞمٌٚمُ ٗمٝم٤م يمُؾ ظَم قفمِّ يُ وَ  قملٍّ دَ  ؾُّ ه٤م يمُ ٛمرُ ثْ يًتَ  ..أقمٔمؿ ا ويمٞمدً أُم٣َم  ٤مالطًم وؾِم 

 
ِ
ف أدواره ل ًمَ ُمـ إوَّ ٤مت ذم اًمزَّ ٜم٤موم٘مَ ٠من اعمُ ؿَم  ـ يم٤منَ ًمئِ و ..ؿَِب ٘مقا ُمآرِ أهداومٝمؿ وُي٘مِّ  َه١ُمٓء

٦م ىمد ٤محلَ اًمٙمَ  َـّ قهٝمُ ووضُم  ،د اؾمتٕمٚمـٜم٤م ىمَ ذم زُم٤مٟمِ  ُـّ إٓ أن ؿم٠مهَن  ،ةًتؽمَ ف اعمُ ٦م وُمقاىمٗمُ اخلٗمٞمَّ 

 ،٤مقمؾ ذم ُم١ممترات حمٚمٞم٦م وقم٤معمٞم٦مومَ  وطمْمقرٍ  ،٦م وإقمالُمٞم٦مٞمَّ ٝمرت قمؼم ُمِم٤مريم٤مت رؾمٛمِ فمَ 

ًُّ حٚمُّ ىمد ٟم٤مديـ سم٤مًمتَّ   .اًمنميٕم٦م حرر ُمـ يمؾ أطمٙم٤مم٤ًمواة واًمتَّ ر واعمُ ٗمقؾ واًم
ًُّ  ؾقمغم أهْ  حديدِ وسم٤مًمتَّ  ،ؾْمالماإلِ  قمغم رباًمٖمَ  ربطَم  ٞمشٟمٕمِ  ٟمحـ اًمٞمقم -6  ٦مٜمَّ اًم

 ؿٜمٝمُ قمَ  يٜمقب زاليَ  وٓ ٟم٤مَب  طمٞم٨م ؛ًٚمٛملماعمُ  ٚمدانسمِ  ُمـ اًمٙمثػمِ  ذم قيٚم٦مـمَ  قدٍ قم٘مُ  ٜمذُمُ 

 سم٤مؾمؿ ٤مرةشمَ  فٚمَ وأهْ  يـاًمدِّ  سمقن٤مرُُي  ،ًتؽمونُمُ  قنًتخٗمُ ُمُ  أو ،٤مهرونفمَ  قنٜم٤موم٘مُ ُمُ  ومٞمٝم٤م

 تٓمروملماعمُ  ود وشم٤مرات ،٦مُمٞمَّ ٘مدُّ أقمداء اًمتَّ  قمغم وشم٤مرة ،٦مضمٕمٞمَّ اًمرَّ  قمغم احلرب

 جرُملماعمُ  اصٓمالح اؾمت٘مر اوأظمػمً  ،قًمٞملميٜمٞملم وإُص اًمدِّ  ٝمقوؾملمواعمَ  الُمٞملمواًمٔمَّ 

 .اإلره٤مب قمغم سم٤محلرب ؾْمالماإلِ  دَّ ِو  احلرب ًٛمٞم٦مشمَ  قمغم
  وُمـ

ِ
 ٜم٤موم٘مقناعمُ  :اًمًٜم٦م ؾِ أهْ  قمغم محٚمتٝمؿ ذم ٤مرٗمَّ اًمٙمُ  دُمقاظَم  اًمذيـ ٜم٤موم٘ملماعم َه١ُمٓء

 ٓ وهذا ،ٚمدسمَ  يمؾِّ  ذم داصمٞملمٞملم احلَ ٚمامٟمِ واًمٕمَ  وم٦متّمقِّ اعمُ  ٦مىمَ وزٟم٤مدِ  ،٦م٤مـمٜمٞمَّ اًمٌَ  اومْم٦ماًمرَّ  ُمـ

 قمالىم٤مِّتؿ وذم ٝمؿأسمح٤مصمِ  ُمرايمز ذم ٝمؿًُ اًمٙمٗم٤مر أٟمٗمُ  سمف فؽَم اقمْ  ُم٤م هق سمؾ ،٤مضمزاومً  قًمف٘مُ ٟمَ 

 ِبَ 
ِ
 .اعمٜم٤موم٘ملم ١ُمٓء
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 ،وأهٚمف ؼِّ احلَ  ؾْمالمطمرِب٤م ًمإلِ  ذم ٝمقرةاعمُِم  اٟمدرَ  ٦مظمٓمَّ  ذم ورد ٤مُمَ  ٤مدراعمَّم  هذه وُمـ

 سمٜمل ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ ٝم٤مقمٛمالئِ  ذم ومْمح اعمٗمًدة ٦مٗمريَّ اًمٙمُ  ٦مًَ اعم١مؾمَّ  ذههَ  ٧ْم أؾمٝمٛمَ  ومٚم٘مد

 هن٤مسم٠م ٦ًم١مؾمَّ اعمُ  هذه ؿمٕمرت وؾمقاء ،٤مٓم٤مِِّت ٓمَّ شمٜمٗمٞمذ خُم  ذم ُمٕمٝم٤م تٕم٤موٟملماعمُ  ٤مٜمَ ضمٚمدشمِ 

 قم٤مةًمٚمدُّ  ٌػمةيمَ  دُم٦مظِم  دتأؾْم  ىمد ٤موم٢مهنَّ  ،شمِمٕمر مل أم ٜم٤موم٘ملمٝم٤م اعمُ الئِ قمٛمَ  ومْمح ذم ٝمٛم٧مأؾْم 

 .(1)أُمرهؿ هلؿ ٚم٧موضَم  ،سمٞمٜمٝمؿ ٞمِمقنيٕمِ  اًمذيـ ،ٜم٤موم٘ملماعمُ  دائٝمؿأقمْ  ذم ومْمِح  اًمّم٤مدىملم

 :أَا ايتٛصٝات ايعا١َ هلزا املٛضٛع فُٓٗا

َـّ   :ص ذم ىمْمٞمتلموسم٤مظمتّم٤مر يتٚمخ ـ ذيمره هٜم٤م َمٛماًل ًُ اًمذي َُي  ًمٙم
دم هؿ وقمَ دِ ـ ُمّم٤مئِ ٦م ُمِ ٞمٓمَ ذ احلَ وأظْم  ،ٜم٤موم٘ملمد اعمُ احلذر ُمـ ُمٙم٤مئِ  ..احلذر -1

ؿ ٤مِِّت خ٤مدقمَ ٛمُ ؽمار سمِ ؿ وآهمْ ٞمٝمِ يمقن إًمَ دم اًمرُّ وقمَ  ،ٝمؿٕمَ ؾ ُمَ ٕم٤مُمُ ٤مل اًمتَّ ٦م طَم ٘مَ ٝمؿ اًمثِّ ٜمحِ ُمَ 

ًَ وشمَ   ؿُ ومٝم .٦مٞم٦ٌم ٟمّمح وٓ سمٓم٤مٟمَ ٤مر وٓ وزير وٓ قمِ ًتَِم ٜمٝمؿ ُمُ خذ ُمِ تَّ يُ  وأٓ ،٤مِّتؿٚمٌٞم

ًَّ  ٘مرُب اًمٕمَ   ..وغدُ ٦م اًمٚمُّ ٞمَّ ٦م واحلَ ٤مُمَّ اًم
راِّتؿ ١ممتَ ١مُمراِّتؿ وُمُ ُمُ  قصمٞمِؼ ؿ وشمَ ٤مءاِِّت ؿ وًم٘مَ ريم٤مِِّت حَت  جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم رصدُ  -2

قده تف وضمٜمُ قمَ ؿ أذرُ ومٝمُ  ،يـ٦م واًمدِّ ٚمَّ ٚمٝمؿ ُمع أقمداء اعمِ تقاُص ٤م ُم٤م ًمف قمالىم٦م سمِ وظمّمقًص 

 .ق هلؿ يمؾ شمآُمرٓمٞمط ويٕمقِّ ََّت ُُيٌط هلؿ يمؾ  ن اهللِك سم٢مذْ طمتَّ  ..وقمٛمالؤه إوومٞم٤مء
ٗمؾ حذير ُمٜمٝمؿ ذم يمؾ حَم ًمؽ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمتَّ ومٙمذَ  ،ذر ُمٜمٝمؿٜم٤م احلَ ُمُ ويمام أٟمف يٚمزَ  -3

 ،٤ٌمي٤مهؿِمػ ظَم ويمَ  ،٤مرهؿتَ أؾْم  تِؽ ِِب  ؛ذةٞمٚم٦م وٟم٤مومِ ٕمٞمد يمؾ وؾَم قمغم َص وَ  ٦مٍ وُمٜم٤مؾمٌَ 

٤مومؾ ؿ همَ ٜمخدَع ِبك ٓ يَ ٞمٌٝمؿ طمتَّ ٤من أؾم٤مًمِ ٞمَ وسمَ  ،ؿ٤مِِّت وإفمٝم٤مر صٗمَ  ،هؿيمٞمدِ  ٤مح ـمرِق وإيَْم 

 .٤مهؾ وُيت٤مط ُمٜمٝمؿ اعمتٕم٤مُمؾتٝمؿ اجلَ ٞم٘مَ رف طم٘مِ يٕمْ وَ 
 وهق ُيدي اًمًٌٞمؾ دِ واهلل ُمـ وراء اًم٘مّْم 

 ُجٕملمف أَ ف وصحٌِ وقمغم آًمِ  ،ؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمدٍ وؾمٚمَّ   اهلُلوصغمَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش: اًمٌٞم٤من َمٚم٦م»اًمٕمزيز يم٤مُمؾ:  ًمٕمٌد، شاإِلؾْمالم قمغم اعمٕمٚمٜم٦م واحلرب اًمٜمٗم٤مق راي٤مت»ُم٘م٤مل  اٟمٔمر( 1)

 (.173)اًمٕمدد 
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 الفهارس العامة
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 ومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م. -1

 ومٝمر س  إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م. -2

 رس إقمالم اعمؽمضمؿ هلؿ.ومٝم -3

 صم٧ٌم اعمّم٤مدر واعمراضمع. -4
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 1/428 42 {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}

 1/295 55 {﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}

 1/295 72 {ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}

 455، 1/454 74 {...ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ}
 {ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

75 1/495 |2/77 

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ}
 {...حئ

76 
1/343 |2/247 ،

274 

 2/240 76 {حئ جئ ی ی ی}

 1/503 77 {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}
 1/462 79 {ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

 1/464 79 {ڄڃ ڄ ڄ ڄ}



  
651 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/462 79 {چ چ ڃ ڃ ڃ}

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}
 {...ۅ

83 1/474 ،477 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

84 1/474 ،477 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}
 {ڤ

85 1/478 

 1/479 85 {چچ چ چ ڃ ڃ}

 1/463 86 {ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ}
 2/479 87 {ې ۉ ۉ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ}
 1/474 93 {ې ې ې ۉې ۉ ۅ

 1/476 93 {ۉ ۅ ۅ ۋ}

 698، 2/298 96 {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}

 1/447 97 {ک ڑ ڑ ژ ژ}

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
 {ہ ہ ہ

97-98 1/446 
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 الصفحة رقمها اآلية

 ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}
 {ۅ

100 1/471 ،473 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ}
 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 {ىئ ېئ ېئ ېئ
101 1/422 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}
 {...ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

109 1/206 ،350 

 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې}
 {...ۆئۈئ

111 1/359 

 2/146 118 {ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ}

 2/266 118 {ېئېئ ېئ}

 1/167 118 {ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ}

 2/499| 1/210 120 {پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 1/30 127 {پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 2/481| 1/652 137 {ڳ ڳ ڳ گگ گ}

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}
 2/555 142 {...ٺٿ ٺ ٺ

 ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ

 {...ڤ ڤ ڤ ڤ
142-143 1/118 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ}
 1/119 143 {کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې}
 2/626 161 {ۇئ وئ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 1/190 170 {ٺٺ

 1/504 172 {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}

 وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى}
 1/463 175 {ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 2/741 178 {ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}
 2/482 187 {ٹ ٹ

 1/562 200 {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}
 592، 2/591 204 {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  }
 591، 373،  2/592 205 {ک ک ڑ ڑ ژژ

 677، 2/593 205 {ک ک ڑ ڑ}

 1/199 216 {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}
 2/626 217 {...ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ



 

 

652 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک}
 2/292 221 {ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 1/302 249 {چچ چ چ ڃ ڃ ڃ}

 جث يت ىت مت خت حت جت يب}
 1/556 256 {حجمج يث ىث مث

 1/553 261 {ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ}
 1/547 264 {ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 1/547 264 {ىئ ىئ ېئ ېئ}

 مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی}
 1/547 264 {ىب

 ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې}
 2/518 269 {...وئۇئ وئ

 1/513 275 {ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}

 1/513 276 {ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}

 504، 2/49 284 {گ گ گ گ ک}

 2/637 286 {ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}

   آل عمران -3

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}
 2/541 7 {...ڻۀ ڻ
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ}
 2/167 8 {ىئ

 چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}
 1/482 12 {ڇ چ

 چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}
 1/622 13-12 {ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 {ې ې
21 1/370 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
 {...وئ ەئ

21-22 2/479 

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}
 2/125 31 {چ چ چ

 2/125 32 {ڇڍ ڇ ڇ ڇ}

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ}
 {ی ىئ ىئ

69 1/207 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}
 {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

72 1/113 |2/241 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}
 {...ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

75 1/93 |2/250 

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳}
 2/272 75 {﯀ ﮿ ﮾

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {...ڀ ڀ ڀ ڀ پ

78 1/425 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}
 {ڤ ڤ ڤ ڤ

78 1/426 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}
 2/141 86 {...ڈ ڈ ڎ ڎ

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ}
 2/626 91 {...ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 2/620 103 {ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}
 {ٹڤ ٹ ٹ ٹ

110 1/366 

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ھے ھ}
 {﮻ ﮺ ﮹ ﮸

113 1/93 |2/249 

 448، 421، 2/419 118 {ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}
 2/418 118 {...ڑ ژ ژ ڈ
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/214 118 {ڈ ڈ ڎ}

 1/216 118 {گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}

 1/216 118 {گڳ گ گ گ}

 2/714 118 {ک ک ک ک ڑ}

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}
 118 {ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ

1/445 |2/718 ،

707 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸
 {...   

118-120 
1/211 |2/430 ،

706 

 1/217 119 {﮶﮷ ﮵ ﮴}

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}
 2/707| 1/445 119 {...ھ ھ ہ

 119 {﮲﮳ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}
1/216 ،341 |

2/247 

 2/248| 1/216 119 {﮲﮳ ۓ ۓ ے ے}

      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾}
          

 {ڭ ڭ
120 

1/218 ،353 ،

452 |2/81 ،707 
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 الصفحة رقمها اآلية

 2/707 120 {     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾}

          }
 {ڭ ڭ

120 1/219 

 1/219 120 {   }

 ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {ڀ ڀ

122 1/154 

 122 {پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
2/31 ،159 ،169 ،

184 

 2/394 128 {﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ}

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}
 1/120 140-139 {﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

 {...ٹٹ ٿ
154 

1/578 ،220 ،223 |

2/138 

 1/578 154 {ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}

 1/578 154 {چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}

 1/221 154 {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}

 578، 1/221 154 {ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}

 1/578 154 {ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ

 {ڻ ڻ ڻ ڻ ںں
154 1/578 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {...ڀٺ ڀ ڀ

166-167 
1/120 |2/29 ،

697 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ
 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ
 {...ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

166-

168 
1/603 

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ}
 ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ

 {ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
167 

1/89 ،282 ،153 ،

286 |2/703 ،556 

 1/121 167 {ڀٺ ڀ ڀ}

 2/559| 1/90 167 {ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ}

 1/121 167 {ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}

 2/565 167 {ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}

 2/742| 1/603 168 {ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}

 1/222 168 {ڈژ ڈ ڎ ڎ}

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}
 {گ ک ک ک ک ڑ

168 
1/90 ،299 |2/556  ،

33 ،568 
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 الصفحة رقمها اآلية

 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڭ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ
 {ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ

169-172 2/688 

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ}
 {حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

173 1/294 ،591 ،604 

 1/295 173 {ىئ ېئ ېئ}

 1/302 173 {ی ی ی ی ىئ ىئ}

 چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  }
  2/504 176 {ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ}
 {...﮶﮷

179 
1/600 |2/697 ،

34 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ

 {ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
183 2/479 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {ڀ

187 1/474 ،477 ،460 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}
 {چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

188 
1/464 |2/391 ،

558 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/465 188 {چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}

   النساء -4

 1/14 27 {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ}

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 {ٹ ٹ ٹ ٿ
27-28 2/292 

 605، 1/469 37 {ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ}

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ    }
   2/368 38 {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ}
 1/632 44 {جب يئ ىئ مئ حئ

 425، 1/355 46 {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}

 1/424 46 {ٿ ٺ ٺ ٺ}

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ}
 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 {ىب مب خب حب
51 1/423 

 520، 1/519 58 {ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}

 1/188 60 {پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
60 

1/187 ،421 ،

438 ،594 |2/149 
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 الصفحة رقمها اآلية

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}
 {ڇ چ چ چ

61 
1/183 ،191 |

2/454 

 1/190 61 {ڇ چ چ}

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
ک ک ک ڑ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک 

 {ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

61-63 2/546   

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}
 {ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

63 1/453 

 551، 2/504 63 {ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}
 {﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

64 1/183 ،361 

 1/191 65 {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ}

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ}
 {وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

65 
1/192 ،439 |

2/453 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}
 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸
 {  

72-73 1/469 

 2/700 73 {   ﯁ ﯀ ﮿}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/240 74 {ی ی ىئ ىئ}

 ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې}
 حئ جئ ی ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ
 {ىئ مئ

78 1/158 

 1/158 78 {ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}

 ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 2/546 81-80 {...ٺ ٺ ٺ ڀ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}
 {...ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ

81 
1/184 ،155 ،

362 |2/248 

 1/184 81 {ٿ ٿ ٿ ٺ}

 1/184 81 {ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}

 184، 1/155 81 {ڦڦ ڦ ڤ ڤ}

 2/549 81 {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}

 1/362 81 {ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ}

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ}
 2/504 82 {ڈ ڎ

 1/300 83 {...گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}

 1/207 88 {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}

 88 {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}
1/208 |2/638 ،

30 



 

 

662 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/558 88 {چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ}

 ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 {...ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
88-89 1/207 ،352 

 1/209 89 {ڳڳ گ گ گ}

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ
 {ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

95-96 2/688 

 2/7| 1/95 97 {ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}
 ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 {﮸ ﮷ ﮶
98-99 2/637 

 1/595 102 {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې}
 {ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

105 1/240 |2/531 

 533، 2/482 105 {ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ}

 642، 587، 2/531 106 {ٻ ٱ}

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ}
 {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ

106-107 1/240 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ}
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
 {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

106-110 2/532 

 2/529 107 {ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}
 245، 250، 2/240 108 {...ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 2/244 108 {ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}
 2/529 109 {گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 1/240 111 {ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}

 ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}
 ۆ ۇ ۇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ
 {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

111-112 2/532 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے}
 {ٴۇ ۈ

112 1/238 |2/671 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}
 ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
 ٻ ٻ ٻ ٱ ىئ مئ حئ جئ ی ی یی

 {...ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

113-114 2/533 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}
 2/211 114 {...ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

 2/211 114 {پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}
 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 {...کک

115-116 
1/241 |2/532  ،

672 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}
 {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

137 
1/109 ،571 |

2/669 

 138 {﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے}
1/571 ،580 ،592 |

2/504 

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے}
 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

 {  ﯁

138-

139 

1/318 ،337، 

501 |2/678 

 2/678 139 {﮸ ﮷ ﮶ ﮵}

 2/678 139 {﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼ ﮺ ﮹}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 2/555 139 {  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽}

            }
 140 {...ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  

2/537 ،540 ،

543 ،547 

 2/345| 1/244 140 {مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ}

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {...ڀ

141 
1/223 ،304 |

2/565  

 1/229 141 {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}

 582، 1/310 142 {چ چ چ چ ڃ ڃ}

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}
 142 {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

1/78 ،312 |

2/415 ،475 

 742، 349، 2/552 142 {...ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}

 2/350 142 {ڌ ڌ}

 ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}
 143 {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

1/223 ،553 ،556 ،

320 ،554 ،555 |

2/123 ،425 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}
 2/448 144 {ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}
 {ٴۇ ۈ

145 
1/557 ،41 ،458 ،

592 |2/293 ،344 

 145 {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}
1/123 ،557 |

2/426 ،519 ،661 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې
 {ۇئ وئ وئ

145-146 
1/122 |2/660 ،

669 

 2/669 146 {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}
 {ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې

146 1/593 |2/505  

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}
 وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې

 ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
 {ی ی ىئ ىئ

146-147 2/664 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}
 1/481 154 {حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ}
 1/506 161-160 {  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

   المائدة -5

 2/293 5 {خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی}

 535، 2/623 8 {...ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}
 {...ڇڇ چ چ

12 1/474 ،479 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 13 {...ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}
1/355 ،424 ،

455 ،458 ،472 

 1/172 15 {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}

 1/359 18 {پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 1/82 27 {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}

 1/440 33 {ڌ ڍ ڍ ڇ}

 2/347 37 {ڀ ڀ ڀ}

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}
 {...ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

41 
1/266 ،465 ،

572 ،427 |2/681 

 ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ}
 2/595 41 {ی ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ

 1/507 42 {ٻٻ ٻ ٻ ٱ}

 44 {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}
1/161 ،192 ،426 |

2/680 

 2/680 45 {ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې}

 47 {چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}
1/427 ،426 |

2/680 ،681 

 50 {مب خب حب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی}
1/161 ،187 |

2/455 ،457 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

51 
1/314 ،326 ،

624 |2/421 

 ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ
 {ڃڃ ڃ

51-52 1/485 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}
 {...ڃ ڃ

52 

1/302 ،320 ،503 ،

573 ،625 ،322 |

2/425 ،678 ،

243 

 1/626 52 {ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}
 {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

52 1/627 

 2/449 54 {ے ے ھ ھ ھ ھ}

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې}
 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 {ی ی ىئ ىئ
55-56 1/314 

 1/626 56 {ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ}

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی}
 57 {مج حج يث ىث مث يتجث ىت مت خت حت جت

2/21 ،27 ،423 ،

425 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}
 {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

59 1/445 

 ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}
 {ڻ ڻ ڻ ں

61 1/341 

 ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}
 {ۅ ۅ ۋ ۋ

63 1/367 

 1/440 64 {...خبمب حب جب يئ ىئ مئ حئ}

 2/273| 1/371 64 {ىثيث مث جث يت متىت خت حت جت يب ىب}

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}
 {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

77 1/255 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ

 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ
 {ڎ ڌ

78-79 1/366 |2/543 

 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ}
 {ڎ ڌ

79 1/367 

   األىعام -6

 2/123 25 {ې ې ۉ}

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېې ې ې ۉ}
 {ۇئۇئ وئ

25 1/591 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 33 {ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ}
1/398 ،598 ،

523 

 1/34 35 {حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ}

 ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ}
 {...حئ جئ ی ی ی

52 1/244 

 2/434| 1/215 55 {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}

 1/596 68 {ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ}

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ}
 حت جت يب ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ

 {مت خت
68 1/595 |2/537 

 ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}
 {...ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

91 1/425 

 ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳}
 2/324 93 {...﮾﮿ ﮽ ﮼

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}
 2/123 93 {ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 2/123 93 {ۓ﮲ ۓ ے ے ھ}

 2/403 108 {﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}

 1/598 114 {ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}

 2/623 152 {ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}
 2/620 159 {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

  2/600 161 {ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  }

   األعراف -7

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}
 1/530 27 {ڳڳ ڳ ڳ گ گ

 حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ}
 2/635 30 {مب خب حب جب يئ ىئ مئ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
33 2/621 

 ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ}
 2/620 37 {...یی ی ىئ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}
 2/325 40 {ں

 ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ}
 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
 {ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

65-66 1/86 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}
 1/87 75 {...چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 1/472 102 {ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ}
 1/159 130 {ی ی ی

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

157 1/366 

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲}
 1/509 163 {﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}
 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳
    ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻
 { 

163 1/508 

 1/562 169 {ۓ ے ے ھ}

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ}
 {وئۇئ وئ ەئ

169 1/474 ،476 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}
 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ
 {ائ ى

176 1/547 ،567 

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {...ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

179 1/157 ،355 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}
 {ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ

179 1/457 



  
673 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 2/549 199 {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}

   الاألىف -8

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}
 {ڃ ڃ ڄ ڄ

2 1/591 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 {﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

5-7 2/5 

 2/5 7 {﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴}

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ}
 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
 {ىئ ىئ ېئ

15-16 2/689 

 1/219 18 {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}
 2/447 27 {ڦ ڦ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}
 523، 2/447 28 {چ

 ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}
 2/479 30 {ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

 2/568 30 {ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ}
 ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
 {ڑ ڑ ژ ژ

36 1/211 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 {...ٿ
41 2/702 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى}
 2/689 45 {ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 ٺ ڀ ڀ ڀڀ پپ پ پ ٻ ٻ}
 {ٺ

46 1/631 

 2/709 47 {ڦ ڦ ڦ}

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}
 2/5| 619، 1/602 49 {ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ

 49 {ۀۀ ڻ ڻ}
1/294 ،619 |

2/6 

 ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے}
 2/324 50 {﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}
 {ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

55-56 1/473 

 ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}
 {ھ ھ

58 
1/483 ،623 |

2/482 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

  58 {ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ
 {...ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

64-66 2/688 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ}
 {﮸ ﮷ ﮶ ﮵

73 1/398 |2/523 

 1/326 75 {جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ}

   التوبة -9

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}
 ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
 {...ے ے

4-5 2/410 

 2/512 5 {ھ ھ ھ ھ ہ ہ}

 ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}
 {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

8 1/499 |2/427 

 2/565 8 {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ}
 2/650 12 {﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ

 1/126 12 {﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
29 2/512 

 547، 1/167 30 {ڭ ڭ ڭڭ ۓ}

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}
 {ۅ ۅ ۋ

31 1/428 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}
 1/460 34 {ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 725، 2/474 37 {ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}
 104، 2/94 38 {...ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 2/94 41 {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ

 1/287 42 {ڃ ڃ ڃ ڃ}

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}
 {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

42 1/286 ،287 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}
 2/109 42 {ڤڤ ڤ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}
 ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ

 {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
42 2/703 ،105 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}
 42 {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

2/119 ،578 ،

744 ،728 

 2/578 42 {ڄ ڄ}

 578، 2/122 42 {ڃ ڃ ڃ ڃ}

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}
 {ڎ ڎ ڌ

43 1/600 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}
 744، 2/111 43 {ڎ ڎ ڌ

 1/110 45 {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 {﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

45-46 1/282 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ}
 109، 2/104 46 {﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ}
 {﮷

46 1/604 |2/109 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}
 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲
  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ 

 {       
46-47 2/685 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹}
 {       

47 

1/604 |2/32 ،

686 ،695 ،583 ،

586 ،696 

 2/32 47 {  ﯁ ﯀}

 2/544 47 {       }

 47 {  }

1/198 |2/545 ،

571 ،586 ،587 ،

586 

 1/570 47 {     }

 1/12 49 {ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}
 49 {ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ

1/286 |2/106 ،

138 ،582 ،703 

 2/105 49 {ٹٹ ٹ ٹ ٿ}

 2/583| 1/287 49 {ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ}

 چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ}
 {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

50 1/204 

 592، 2/454 50 {ڇ ڇ چ}

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}
 ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 {ھ ھ ھ ھ
52 1/226 |2/567 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/227 52 {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}

 1/227 52 {ھ ھ ھ ھ}

 ﮹ ﮸ ﮷﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے  }
   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

         
 {     

53-54 2/470   |2/471 

     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽}
 2/472 54 { 

     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽}
         

 {   
54 

1/234 |2/351 ،

414 ،475 ،742 

          }
 2/367 54 {

     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽}
         

 ٻ ٻ ٻ ٱ    ڭ    
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پٻ

 {ٿ ٺ ٺ

54-55 2/560   

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {ٺ ڀ

55 1/107 

 ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  }
 596،  2/594 55 {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 2/725 56 {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ }
 577،   2/331 56 {ڤ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 {ڃ ڃ ڃ ڃ
56-57 

1/283 |2/298   ،

584 

 1/284 57 {ڃ ڃ ڃ ڃ}

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}
 1/181 57 {ڃ

 58 {ڇ ڇ چ چ چ}

1/12 ،176 ،566 |

2/465 ،623 ،

729 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}
 58 {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

1/173 ،182 |

2/460 ،701 ،715 

 1/182 58 {ڍ ڍ ڇ ڇ}

 1/182 58 {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}

 2/701 58 {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}

 1/182 59 {گ ک ک ک ک ڑ ڑ}

 1/182 59 {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}
 2/701 59 {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 2/463 60 {ڻ ڻ ڻ}

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}
 2/463 60 {ہ

 566، 1/164 61 {ۋ ٴۇ ۈ ۈ}

 61 {ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ}

1/12 ،163 |

2/142 ،715 ،

717 ،729 ،505 

 ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ}
 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ
61 1/163 

 1/163 61 {ۅۉ ۅ ۋ}

 2/142| 1/165 61 {ې ې ې ۉ}

 1/165 61 {ائ ى ى ې}

 1/165 61 {وئوئ ەئ ەئ ائ}

 1/165 61 {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ}

 2/583 62 {ٻ ٻ ٻ ٱ}

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 62 {پ

2/725 ،729 ،

578 

 2/584 62 {ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ}

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}
 2/343 63 {ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}
 561، 2/66 64 {ڃچ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}
 {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ

64 

1/453 ،599 |

2/670 ،724 ،

744 ،564 

 2/561| 1/246 64 {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
 {ک ک ک ک ڑ

64-65 2/112 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ
 {ڻ ڻ ڻ

64-66 2/660 

 292، 1/168 65 {ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}

 ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}
 2/118| 1/579 65 {ک ک ک ک ڑ ڑ

 1/168 65 {ڈژ ڈ ڎ ڎ}

 ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ}
 2/139 65 {ک
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 65 {ک ک ک ڑ ڑ ژ}
1/243 ،245 |

2/112 

 ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
 {ڳڳ ڳ گ

65-66 
1/595 ،13  |

2/112 ،139 

 2/725 66 {ڳڳ ڳ گ گ گ گ}

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ}
 2/113 66 {ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}
 2/113 66 {ڻ

 ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ}
 ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ

 {﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳
67 

1/312 ،368 |

2/150 ،156 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ}
 1/580 68 {ېى ې ېې ۉ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ}
 {وئ ەئ ەئ ائائ ى ېى ې ېې ۉ

68 

1/458 ،459 ،

592 |2/293 ،

345 ،347 

 545، 2/347 68 {ېى ې}

 2/347 68 {ائائ ى}

 2/347 68 {وئ ەئ ەئ}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/331 71 {گڳ گ گ گ ک}

 ڳ گڳ گ گ گ ک}
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 {ڻڻ ڻ ڻ ں

71 1/366 

 599، 2/516 73 {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {ڀ ڀ ڀڀ پ

73 
1/592 |2/510 ،

511 

 2/512 73 {ڀ پ}

 2/512 73 {ڀ ڀ}

 پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

 {...ٹ ٿ ٿ ٿ
73-74 2/661 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}
 {...ٹ ٹ

74 

1/348 ،574 |

2/115 ،743 ،556 ،

149 ،331 ،569 ،

578 ،552، 725 

 2/480 74 {ڤڦ ڤ ڤ ڤ}

 2/663 74 {چڇ چ چ چ ڃ}

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ}
 2/548 74 {ڎڈ ڎ ڌ
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 2/662 74 {ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}
 1/12 75 {ں ڱ ڱ

 1/566 75 {ڳ گ گ گ}

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 {﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

75-77 1/235 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
 ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 {   ﯁﯀  ﮿ ﮾ ﮽

75-78 1/584 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}
 77 {﮸ ﮷ ﮶ ﮵

1/458 |2/556 ،

565 

 ەئ ائ ائ ى ى ې}
 109، 2/110 79 {ەئ

 ەئ ائ ائ ى ى ې}
 ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 {ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
79 

1/237 ،312 ،

579 ،605 |2/108 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 80 {...ٺٺ ٺ ڀ

1/184 ،573 ،

592 |2/130 ،309 ،

563 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/574 80 {ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ}

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}
 {...چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

81 
1/291 ،280 |

2/104 

 81 {ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ}
1/8 |2/105 ،506 ،

555 

 2/110 |1/369 81 {ڇڇ ڇ چ چ}

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}
 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ
 {گ گ ک ک ک ک

81-82 2/346 

 2/346 82 {ڑ ژ}

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}
 ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 {ھ ھ ھ ھ
83 

1/282 ،304 ،604 |

2/120 ،586 ،

685 ،694 

 2/685 83 {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}
 ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 { ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮷﮸ 

83-84 2/705 ،459 

 ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے}
 {﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

84 

1/558 ،573 ،

592 |2/674 ،

299 ،130 ،309 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/574 84 {﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻}

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ}
 {خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

86 1/287 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {ڀ

87 1/460 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 2/120 87 {ڀ ڀ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ
 ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳
 {   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮼﮽ 

91-92 2/93 

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ}
 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸

         ﯁
 {...  

92-93 1/281 

   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺}
 568، 2/91 92 {

        }
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ     

 {ۆ
93 1/288 
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 الصفحة رقمها اآلية

        }
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ    

 ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ   ۆ
 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڇ ڇڇ ڇ چچ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ
 {ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

93-95 2/547    

 ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 2/120 94 {ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 2/725 95 {ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}

 ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}
 95 {...ڇڇ ڇ چچ چ

2/343 ،549 ،

744 

 ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چچ چ

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 {ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

95-96 2/547 ،555 

 2/585 95 {ڇڇ ڇ چچ چ}

 2/584| 1/152 96 {ژڑ ژ ڈ ڈ}

 گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ}
 2/583 96 {ڳ گ گ گ
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 2/586 96 {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}

 98 {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}
2/368 ،454 ،

456 

 2/566| 1/225 98 {﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}

 98 {﮷﮸ ﮶ ﮵}
1/226 ،220 ،106 |

2/566 

 ڄڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}
 101 {...چڇ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ

1/106 |2/326 ،

389 ،80 ،724 

 219، 2/80 101 {ڃ ڃ ڃ}

 2/326 101 {ڇ ڇ}

 2/326 101 {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}

 1/595 103 {ڱ ڱ ڱ ڱ}

 142، 1/141 106 {ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ}

 1/383 107 {ٻ ٻ ٻ ٱ}

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 {ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ
107 1/382 

 1/384 107 {ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}

 107 {ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ}
1/385 |2/546 ،

588 



 

 

710 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 450، 2/331 107 {ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ}

 629، 1/385 107 {ڤ ٹ ٹ ٹ}

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 {...ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ
107-108 2/122 ،134 ،557 

 2/451 108 {ڦڦ ڦ ڤ ڤ}

 1/398 108 {چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}
 {...ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ

111 1/468 |2/683 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}
 {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

113 1/573 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}
 2/632 115 {ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ}
 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 {ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ
117 2/84 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 2/86 123 {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

  2/366 124 {ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  }

 1/590 124 {ڤڦ ڤ ڤ ڤ}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
 {ڍ ڇ ڇ

124-125 1/590 |2/299 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ}
 {ڍ ڇ ڇ ڇ

125 1/574 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}
 {گ گ ک ک ک ک

126 1/459 |2/661 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}
  126 {گ گ گ ک ک ک ک

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}
 2/366 127 {ڻڻ ڻ ڻ ں

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}
 {ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ

127 1/589 

 1/589 127 {ڱ ڱ ڱ ڳ}

 1/589 127 {ڻ ں ں ڱ}

   يوىس -11

 1/472 23 {ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}

 2/193 59 {ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ}

 2/76 81 {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى}
 2/595 88 {...ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

   هود -11

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ}
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک
15-16 1/80 

 2/334| 1/593 18 {ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ}

 1/86 25 {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی}
 1/331 45 {حت جت يب ىب مب

   يوسف -12

 2/126 6 {ڤ ڤ ٹ}

 416، 1/654 18 {گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ}

 1/243 21 {ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ}

 2/482 52 {مت خت حت جت يب ىب}

 2/233 80 {ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}

   الرعد -13

 2/374 15 {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}

 1/458 28 {ىث مث جث يت ىت}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

   إبراهوم -14

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}
 1/456 5 {...﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}
 2/479 13 {...کک ک ڑ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}
 1/364 16-15 {ے ے

 ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې}
 1/548 18 {...ۇئۇئ وئ وئ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}
 1/85 21 {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 2/333 42 {ىئ مئ حئ جئ}

 ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ}
 2/333 42 {يئ ىئ مئ حئ جئ ی

   النحل -16

 1/30 26 {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ}

 714، 2/474 88 {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 2/231 90 {ڇ چ چ چ}

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 {گ گ ک ک
106 1/97 |2/636 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/156 108 {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ}
 2/7| 1/95 110 {ائ ائ ى ى ې ې ې ې

   اإلسراء -17

 1/561 9 {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}
 2/621 36 {ی ی ی ی

 2/167 74 {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ}

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  }
 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ
97 2/334  

 2/339 97 {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}
 {ەئ ائ ائ ى ى

102 1/598 

   الكهف -18

 1/648 5 {ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ}

 ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 2/595 46 {ٺ ڀ ڀ ڀ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}
 2/635 104-103 {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/78 110 {...متىت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ}

   مريم -19

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے}
 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸

             ﯁
 {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ     

88-93 1/585 

 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸}
  2/371 91-90 {     ﯁ ﯀

   طه -21

 2/240 62 {ائ ائ}

 2/334 108 {...ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}

 2/505 113 {يت ىت مت خت حت جت}

 2/334 124 {...ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ}

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ}
 حب جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی

 {مب خب
124-125 2/339 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  }
  2/596 131 {ے ھ ھ ھ ھہ ہ

   ءاألىبوا -21

 1/312 16 {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/573 90 {...ائ ى ى ې ې}

 2/129 107 {گ گ گ ک ک}

   الحج -22

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ}
 ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 {...ڑڑ ژ ژ ڈ
18 2/374  

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ}
 2/325 31 {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 2/637 78 {ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}

   المًمنون -23

 1/86 34 {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}

 1/504 51 {ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}

 1/573 61 {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}

 2/503 73 {يئ ىئ مئ حئ جئ}

   النور -24

 659، 1/644 11 {پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 {ڦ ڦ ڦ ڤ
11 1/199 |2/651 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 197، 1/642 11 {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ}

 2/409| 1/644 11 {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 {ۇۇۆۆ ڭ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

11-16 1/418 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}
 1/643 12 {چ چ چ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ}
 1/646 13 {ڑ ڑ ژ ژ

 1/660 13 {ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں}
 2/621 15 {ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ}
 {...حئمئ جئ ی ی ی

19 1/273 ،420 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}
 {...ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

22 1/418 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 2/741 22 {گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ}

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}
 {ڻ ڻ ڻ ں

23 1/656 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}
 {...کک

33 
1/468 ،518 ،

274 ،405 

 خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ}
 1/383 36 {يت ىت مت

 1/496 39 {چ چ چ چ ڃ}

 1/548 39 {ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}

 2/365 40 {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ}

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}
 2/556 47 {ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ

 ﮽﮾ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲}
 577، 1/438 50 { ﯁ ﯀ ﮿

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې}
 190، 439، 1/196 51 {...ۆئۈئ ۆئ ۇئ

 ىتيت مت خت جتحت يب ىب مب خب حب جب يئ}
 53 {...مثىث جث

1/151 ،194 ،151 |

2/331 

 194، 1/151 53 {مثىث جث ىتيت مت خت}

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {...ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

62 1/285 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}
 {...ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

63 1/284 |2/53 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}
 {ڳ ڳ ڳ

63 1/642 

   الفرقان -25

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ
 ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 {ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ

4-6 1/650 

 2/469 23 {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}

 594، 1/564 30 {ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}

 1/511 44 {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ}

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}
 2/599 52-51 {﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

 2/250 64 {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}

   الشعراء -26

 1/244 111 {جس مخ حخ جخ مح}

   النمل -27

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {ڀ ڀ

14 1/598 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 2/479 56 {ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ}

   القصص -28

 2/468 77 {ېئ ېئ ېئ ۈئ}

   العنكبوت -29

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}
 2/6| 502، 1/94 3-2 {...﮲﮳ ۓ ۓ ے ے

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}
 {ڑ ژ ژ

10 1/95 |2/7 

 730، 717، 2/8 10 {گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ
 {ۀ ڻ ڻ ڻ

10-11 1/94 ،96 |2/7 

 1/502 11 {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں}

 1/296 55 {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}

   الروم -31

 1/229 47 {ے ے ھ ھ ھ}

   السجدة -32

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}
 2/250 16 {ں ں ڱ ڱ
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

   األحزاب -33

 ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {ٺ ڀ ڀ

1 
1/325 |2/124 ،

552 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}
 ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ

 {...ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
9-10 1/296 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}
 {گ گ گ ک ک ک

10 1/221 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
10-11 2/52 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 {ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

10-12 2/732 

 1/222 11 {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}
 {ہ ہ ہ

12 

1/153 ،163 ،222 ،

576 |2/56 ،66 ،

138 ،715 ،719 ،731 

 296، 604، 1/163 12 {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}
 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵
            ﯀﯁

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ     
 جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ

12-17 2/698 

 13 {...﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}
1/631 ،370 |

2/66 ،136 

 ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}
 ﯀﯁ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

 {    
13 

2/29 ،54 ،702 ،

719 ،298 ،567 

 2/57 13 {ۓ ے ے ھ ھ ھ}

 13 {﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے}
1/297 ،302 |

2/732 

 2/57 13 {﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ}

 2/581 13 {﮹ ﮸ ﮷ ﮶}

 2/732 13 {﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶}

 ﯀﯁ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶}
 {   

13 
1/153 ،286 ،

286 |2/580 ،136 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 716، 2/559 13 {﮽ ﮼ ﮻ ﮺}

 2/581 13 {﮽ ﮼ ﮻}

 2/581 13 {﯀﯁ ﮿ ﮾}

 2/136 13 {    ﯀﯁ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻}

 ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}
 ﯀﯁ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

            
 {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ    

13-14 2/715 ،732 

 ﯀﯁ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶}
            

 {ۈئ ۈئ ۆئ    
13-14 2/556  

          }
 582، 2/54 14 {ۈئ ۈئ ۆئ 

 مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ}
 2/56 15 {جب يئ ىئ

 ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ}
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جب يئ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

15-17 2/59 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 2/59 16 {ٺ ٺ ٺ ڀ
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 2/60 16 {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}

 66، 2/60| 1/452 18 {ڇ ڇ ڇ چ چ چ}

 2/66| 1/290 18 {ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}

 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}
 {ژ ڈ ڈ

18 
1/90 ،602 |2/60 ،

105 ،567 

 2/61 18 {ڌڌ ڍ ڍ ڇ}

 2/61 18 {ڌڌ ڍ}

 18 {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ}
1/290 |2/61 ،

351 ،362 

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}
 {...ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

18-19 
1/289 ،278 |

2/60 ،298 

 گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ}
 {...ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

19 
1/305 ،600 ،283 |

2/732 ،62 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک}
 {ڱڱ ڱ ڳ

19 1/581 |2/699 

 63، 2/62 19 {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}

 2/733 19 {ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}

 2/63| 1/601 19 {ھھ ھ ھ ہ ہ ہ}

 1/279 19 {﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ﮴}
 {ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

20 
1/283 |2/64 ،

67 

 2/64 20 {ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ}

 65، 2/64 20 {ېې ې ۉ}

 1/283 20 {ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې}

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ}
 {...ختمت حت جت

22 1/576 

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ

23-24 2/683 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}
 2/661 24 {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ

 2/663 24 {ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

 1/258 32 {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 {...ڃ ڃ
32-33 1/63 

 1/63 33 {ڃ ڃ ڃ}

 1/528 33 {چڇ چ چ چ ڃ}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/63 34 {ڳ گ گ گ گ}

 2/167 37 {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}

 2/553 45 {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}
  2/503 46-45 {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 2/553 47 {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

 2/552 48 {چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}

 2/553 48 {ڇ ڇ چ چچ چ ڃ}

 ڳ گ گ گ گ ک ک}
 {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

58 
1/639 ،202 ،237 |

2/346 ،618 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}
 {﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

59 1/259 

 1/257 59 {ہہ ہ ۀ ۀ}

 1/257 59 {ھ ھ ھ ہ}

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}
 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴
      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾

          
 {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ 

59-62 1/255 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵}
 2/568| 1/257 60 {... ﯁ ﯀ ﮿ ﮾

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ }
         ﯁ ﯀ ﮿

 {     
60-61 1/124 |2/743 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}
 {ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

67-68 1/85 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}
 {ائ ى ى

72 1/519 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ}
 2/150 73 {مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ

   سبي -34

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}
 1/421 20 {﮵

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}
 2/652 34 {گ گ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ}
 2/508 46 {ەئوئ

   فاطر -35

 ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ}
 {ېئ

10 1/78 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 472، 1/186 43 {ىى ې ې ې ې ۉ}

   يس -36

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}
 2/336 65 {ھ ہ ہ

   الصافات -37

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے}
 {﮻ ﮺ ﮹ ﮸

171-173 1/229 

   ص -38

 ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}
 2/652 7-6 {ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

   الزمر -39

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې}
 ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ

 {جئ ی ی
9 2/250 

 ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}
 2/668 53 {﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}
 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ

 {      ﯁ ﯀ ﮾﮿ 
53-54 1/103 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

   غافر -41

 1/219 25 {ی ی ی ىئ ىئ ىئ}

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  }
  2/479 26 {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}
  2/327 46-45 {ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}
 243، 1/222 51 {ڦ

   فصلت -41

 1/355 17 {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ}

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ}
 {ائ ى ى ې ې

17 1/54 ،353 

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ}
 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 {...ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ
19-21 2/336 

 2/666 30 {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}

 1/562 44 {ېى ې ې ې ۉ ۉ}

   الشورى -42

 2/620 13 {کگ ک ک ک ڑ ڑ}

 2/623 15 {ىئی ىئ ىئ}
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

   الزخرف -43

 1/639 19 {ٴۇ ۈ ۈ}

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}
 {ڱ

40 1/255 

 2/347 77 {ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}

   ةالجاثو -45

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 421، 1/172 23 {ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

   محمد -47

 1/626 11 {مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ}

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}
 1/590 16 {ېې ې ې ۉ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}
 {وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېې ې ې ۉ

16 1/356 |2/123 

 356، 1/156 16 {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ}

 1/156 16 {ېې ې ې}

 1/460 16 {وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى}

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ

 {ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
20 1/581 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ}
 {ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

20 1/601 

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 {ڳ ڳ گ گ گ گ

20-24 1/158 

 1/7 23 {ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}

 504، 2/366 24 {ڳ ڳ گ گ گ گ ک}

 ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}
 2/303 25 {ہ ہ ہہ ۀ

 1/319 26 {ۇۇ ڭ ڭ ڭ}

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ}
 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې  ې

 {وئ ەئ
27-28 2/303  

 564، 2/291| 1/453 29 {ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ}

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ}
 پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ىئ

 {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ
29-30 2/561 
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 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {ٺ ڀ ڀ ڀڀ

30 
1/13 |2/670 ،

724 

 2/388| 1/215 30 {ڀڀ پ پ پ}

   الفتح -48

 513، 413، 2/126 1 {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 {ڤ ڤ ٹ
1-3 2/126 

 2/126 2 {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ}

 2/126 5 {کک ڑ ڑ}

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}
 {...ڻۀ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ

6 
1/220 ،575 |2/126 ،

151 ،343 

 1/220 6 {ہ ہ ہ ۀ}

 1/220 6 {ے ھ ھھ ھ ہ}

 1/472 10 {ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}
 {...ڃڃ ڄ

11 
1/288 |2/703 ،

579 

 2/580 11 {ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}

 1/288 11 {چڇ چ چ چ ڃ ڃ}
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}
 ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ

 گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 {...ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

11-12 2/555 ،507 

 1/220 12 {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې}
 ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ

 {...یی ی ی ىئ ىئ
15 

1/522 |2/78 ،

79 ،649 ،699 ،

555 

 2/78 15 {وئۇئ وئ}

 2/699 15 {ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ}

 2/79 15 {ىب مب خب حب جب يئ}

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
16 

1/125 |2/649 ،

505 

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}
 2/77 20 {﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ 

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ}
 {...ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

29 1/552 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ}
 {ٿٿ ٿ ٿ

29 1/350 ،246 
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 الصفحة رقمها اآلية

   الحجرات -49

 9 {ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}
1/170 ،635 |

2/212 

 2/512 9 {ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ}
 2/618 12 {ڤ ڤ

 2/505 13 {ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ}

   ق -51

 1/364 24 {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}

   الطور -52

 2/373 6 {ے ھ}

 1/219 42 {ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ}

   الحديد -57

 2/49 1 {ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ}

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}
 {ۋۅ ۋ

9 1/172 

 2/340| 1/311 13 {ڄ ڦ ڦ ڦ}

 2/341 13 {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 {...ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
13-14 2/413 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 {...ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

13-15 2/342 

 2/567| 1/226 14 {ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ}

 2/567 14 {ژ ژ}

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک}
 2/567| 1/226 14 {ڳ

 مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ}
 105، 2/58 24 {يئ ىئ

   المجادلة -58

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}
 {گ گ گ ک ک

8 1/194 

 1/165 8 {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}
 {...ۀۀ ڻ ڻ ڻ

8 1/165 

 1/165 8 {ھ ھ ہہ ہ ہ}
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 الصفحة رقمها اآلية

 14 {...گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}
1/501 ،319 ،

337 |2/556 

 1/320 14 {گ گ ک ک ک}

 1/347 14 {ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک}

 2/578 14 {ڳ ڳ ڳ گ گ}

 2/725| 1/152 16 {ہ ہ ہ}

 2/730 16 {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}
  2/343 17-16 {...﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ 

 2/346 17 {﯁ ﯀ ﮿ ﮽﮾ ﮼ ﮻}

 1/311 18 {ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې}

 ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې}
 {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ

18 
1/309 ،582 ،

583 |2/334 

 1/583 18 {ۇئۆئ ۇئ وئ وئ}

 1/583 18 {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ}

 2/363 19 {ىئ ىئ ېئ}

 2/363 19 {...یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ}

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 {ٿٹ
22 1/314 |2/45 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

   الحشر -59

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}
 2/527 5 {ڤ ڤ ٹ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}
 2/49 6 {ڃ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}
 1/629 11 {ڄ ڄ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 {ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
11 

1/318 ،468 ،488 ،

500 ،122 ،336 ،628 

2/242 ،727 ،714 ،

676 ،564 ،50 

 1/628 11 {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}
 2/677| 1/630 11 {ڇ ڇ

 1/629 11 {ڃ ڃ ڃ ڃ}

 1/629 11 {ڇ چ چ چ چ}

 2/677| 1/629 11 {ڇ ڇ ڇ}

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 {ڳ گ گ گ گ

11-12 
1/113 ،583 ،

306 |2/299 
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 الصفحة رقمها اآلية

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 {ڳ
11-12 1/630 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ

 ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲

       ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽
 {ۇئ وئ وئ    

11-16 1/544 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}
 {ڳ گ گ گ گ ک

12 
1/319 |2/564  ،

50 

 2/677 12 {ڳ گ گ گ گ}

 2/677 13 {ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}

 2/677 13 {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}

 1/631 14 {﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲}

 1/553 14 {﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶}

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}
 2/230 16 {ىئ ىئ
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}
 {ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

16 1/545 

   الممتحنة -61

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 405، 2/641 1 {...ڀ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}
 {...﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

4 1/331 |2/405 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ

 {...ڳ ڳ گ گ گ
8-9 2/409  

   الصف -61

 2/397| 1/211 8 {ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں}
 ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷
            

 {ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ  

10-13 2/688 

   الجمعة -62

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}
 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ
 {ڻ ڻ

5 1/353 
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 الصفحة رقمها اآلية

   المنافقون -63

 1/148 1 {ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}
 {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

1 
1/148 |2/556  ،

39 

 2/730 |1/546 1 {ڳڳ ڳ گ گ گ}

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ}
 2/296 1 {ڻ ڻ

 1 {ڻ ڻ ں ں ڱ}
1/148 ،502 ،546 |

2/714 

 ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}
 2/572 2 {ے

 2/714 3 {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}

 1/460 3 {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}

 ى ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ}
 {ائەئ ائ

4 
1/569 ،581 ،

617 |2/590 

 ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}
 ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى

 {ىئ ىئ ېئېئ ېئ
4 1/545 

 730، 2/590 4 {ېى ې ې ې}

 2/591 4 {ائ ائ ى}
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 570، 1/550 4 {ۇئۇئ وئ وئ ەئ}

 1/552 4 {ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ}

 4 {ۈئۈئ ۆئ ۆئ}
2/476 ،477 ،

686 ،478 

 2/284| 1/9 4 {ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ}

 2/504 5 {...پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {ٺ ڀ ڀ ڀ

5 
1/183 ،361 |

2/730 

 1/183 5 {پ پ پ ٻ ٻ}

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}
 362، 1/184 6 {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ

 2/559 7 {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}
 {...ڇڇ

7 

1/369 ،230 |

2/559 ،715 ،

718 ،731 ،731 ،

718 

 1/357 7 {ڈ ڎ ڎ ڌ}

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}
 2/743 8 {...گگ

 1/357 8 {ڱ ڱ ڳ ڳ}
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 الصفحة رقمها اآلية

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}
 2/362 9 {...ہہ ہ

   الطالق -65

 2/637 7 {ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}

   التحريم -66

 2/167 1 {پپ پ پ ٻ ٻ ٻ}

 2/179 1 {ڀڀ ڀ ڀ}

 ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}
 2/343 9 {ڑ ڑ ژژ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک}
 655، 653، 1/200 10 {...ڳڳ

 2/482 10 {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}

   القلم -68

 ڇ مض خض حض جض مص حص مس خس حس}
 2/342 43-42 {...ٻٻ ٻ ٻ ٱ

   المعارج -71

 2/333 43 {ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}

   الجن -72

 1/585 3 {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

   المدثر -74
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 الصفحة رقمها اآلية

 1/364 17-16 {يت ىت مت خت حت جت يب مبىب}

 2/372 31 {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}

 492، 370، 2/321 31 {ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}

   امةالقو -75

 2/335 12-10 {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}

   عبس -81

 2/333 42-40 {حص مس خس حس جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث}

   المطففون -83

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې}
 1/639 6-4 {ۈئ ۆئ ۆئ

   البروج -85

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}
 1/243 9-8 {...چڇ چ چ

   األعلى -87

 2/642 1 {ڻ ڻ ڻ ں}

   البونة -98

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}
 2/293 6 {﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶
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 األحادٓح اليبْٓ٘فَزظ 

 اًمّمٗمح٦م احلدي٨م

تَْٝمِزُئقَن؟ ًْ  2/112 ............................................... َأسم٤ِمهللِ َوَآَي٤مشمِِف َوَرؾُمقًمِِف يُمٜمْتُْؿ شَم

 1/612 ..............................................................أشمرّديـ قمٚمٞمف طمدي٘متف

ـْ َهَذا؟ وَمَقاًمِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه عَمَٜم٤َمِديُؾ  ٌُقَن ُِم ـْ َهَذا ؾَمْٕمد َأشَمْٕمَج ـُ ُِم ًَ ـَ ُُمَٕم٤مٍذ ذِم اجلَٜم٦َِّم َأطْم  2/111 . سْم

 َوَصاَلُة اًمَٗمْجرِ 
ِ
اَلِة قَمغَم اعُمٜم٤َمومِِ٘ملَم َصاَلُة اًمِٕمَِم٤مء  2/353 ............................. َأصْمَ٘مُؾ اًمّمَّ

ـْ َرؾُمقِل اهلل  ًرا ومٚمؿ يؽميمقه طمتَّك ٟم٤مل ُِم  ملسو هيلع هللا ىلص وذيَمر آهلتَٝمؿ سمخػٍم، ومٚمامَّ َأشَمك اًمٜمٌَِّلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأظََمَذ اعمنميمقن قَمامَّ

 1/98 .................................................................... ىم٤مل ُم٤م وراَءك؟

ْر قَمٜمِّل َي٤م قُمَٛمرُ   319 ،2/131 .......................................................... َأظمِّ

 2/514 ............................. ُأظْمُرْج َي٤م وُماَلُن إِٟمََّؽ ُُمٜم٤َمومٌِؼ، َواظْمُرْج َي٤م وُماَلُن وَم٢مِٟمََّؽ ُُمٜم٤َمومٌِؼ 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصآظمك َرؾُمقُل اهلل   1/326 ............. ڤسملم اعمٝم٤مضمريـ وإَْٟمّم٤مِر ذم دار َأَٟمِس سم

ـِ  ََُم٤مَٟم٦َم إمَِم َُم ْٕ ـْ ظَم٤مَٟمَؽ  َأدِّ ا ـْ َُم َٓ ََّتُ  1/519 ........................................ اْئتََٛمٜمََؽ َو

ىُمقا ُْؿ ىَمِد اطْمؽَمَ  2/139 ...................................................... أْدِرِك اًمَ٘مْقَم وَم٢مهِنَّ

ْٚمُٝمْؿ قَمامَّ ىَم٤مًُمقا؟ ًَ ىُمْقا، وَم ُْؿ ىَمِد اطْمؽَمَ  1/292 .................................. َأْدِرِك اًْمَ٘مْقَم: وم٢مهِنَّ

َرُه ىَمٌَْؾ َُمْقشمِفِ  ا ـَمٝمَّ  2/322 .............................................. إَِذا َأَراَد اهلُل سمَِٕمٌٍْد ظَمػْمً

َٚمفُ إَِذا أَ  ًَّ ا قَم  2/322 ....................................................... َراَد اهلُل سَمَٕمٌٍْد ظَمػْمً

٤مقَم٦مَ  ًَّ ََُم٤مَٟم٦ُم وَم٤مْٟمَتٔمِِر اًم ْٕ  1/519 ................................................. إَِذا ُوٞمَِّٕم٧ِم ا

٤م ظَِمٞمِف: َي٤م يَم٤مومُِر، وَمَ٘مْد سَم٤مَء سمِِف َأطَمُدمُهَ ِٕ ضُمُؾ   2/418 .................................. إَِذا ىَم٤مَل اًمرَّ

ضُمُؾ ًمِٚمُٛمٜم٤َمومِِؼ: َي٤م ؾَمٞمُِّد، وَمَ٘مْد َأهْمَْم٥َم َرسمَّ  ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم إَِذا ىَم٤مَل اًمرَّ  2/519 ..................... ُف شَم

٤مقَم٦مَ  ًَّ َد إَُْمُر إمَِم هَمػْمِ َأْهٚمِِف وَم٤مْٟمتَٔمِِر اًم  2/483 ........................................ إَِذا ُوؾمِّ
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ـَ اًم َـّ يَم٤مَٟم٧ْم ومِْٞمِف ظَمّْمَٚم٦ٌم ُِم ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ومِْٞمَف ظَمّْمَٚم٦ٌم ُِمٜمُْٝم َـّ ومِْٞمِف يَم٤مَن ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م ظَم٤مًمًِّم٤م َوَُم ـْ يُم ٜمَِّٗم٤مِق َأْرسَمٌع َُم

 1/518 ...................................................................... طَمتَّك َيَدقَمَٝم٤م

ـَ اًم َـّ يَم٤مَٟم٧ْم ومِْٞمِف ظَمّْمَٚم٦ٌم ُِم ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ومِْٞمِف ظَمّْمَٚم٦ٌم ُِمٜمُْٝم َـّ ومِْٞمِف يَم٤مَن ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م ظَم٤مًمًِّم٤م َوَُم ـْ يُم ٜمَِّٗم٤مِق َأْرسَمٌع َُم

 1/511 ...................................................................... طَمتَّك َيَدقَمَٝم٤م

َـّ ومِٞمِف يَم٤مَن ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م ظَم٤مًمًّم٤م ـْ يُم  2/295| 141، 48، 45، 1/69 ...................... َأْرسَمٌع َُم

 2/62 ....................... شَمَٕم٤مَرَف ُِمٜمَْٝم٤م اْئتََٚمَػ َوَُم٤م شَمٜم٤َميَمَر ُِمٜمَْٝم٤م اظْمتََٚمَػ  َُمَٜمََّدٌة َُم٤م إَْرَواُح ضُمٜمُقدٌ 

ِريِؼ  َـّ سمَِح٤موم٤َّمِت اًمٓمَّ ـَ اًمٓمَِّريَؼ، قَمَٚمْٞمُٙم ْ٘م ٘مِّ َـّ َأْن حُتَ ُف ًَمٞمَْس ًَمُٙم  1/65 ................ اؾْمَت٠ْمظَمْرَن: وَم٢مِٟمَّ

٤م َزوضم٦م رؾمقل  2/648 ................... اجلَٜم٦َّم ذم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  اؾمُٙم٧ْم َُم٘مٌقطًم٤م َُمٜمٌْقطًم٤م، وم٠مؿْمَٝمد أهنَّ

ـْ سَمٜمِل يَمْٕم٥ٍم َُمَقازمَّ ُدْوَن اًمٜم٤َّمِس، واهلُل َورَ  ـْ يَم٤مَن ُِم ؾُمقًُمُف َأؾْمَٚمُؿ َوهِمَٗم٤مُر َوَأؿْمَجُع َوُُمَزْيٜم٦َُم َوضُمَٝمْٞمٜم٦َُم َوَُم

ُهؿْ  َٓ  1/117 ......................................................................... َُمْق

ـْ َأؾَمٍد  ـْ ُُمَزْيٜم٦ََم َوضُمَٝمْٞمٜم٦ََم ظَمػْمٌ قِمٜمَْد اهللِ ُِم ٌء ُِم  1/118 .. َومَتِٞمٍْؿ وَهَقاِزَن َوهَمَٓمَٗم٤منَ َأؾْمَٚمُؿ َوهِمَٗم٤مُر َوَرْ

اُؤَه٤م تِل ىُمرَّ  564 ،138، 1/134 ............................................ َأيْمثَُر ُُمٜم٤َمومِِ٘مل ُأُمَّ

يُمْؿ سم٠َِمْهِؾ اجلَٜم٦َِّم َوَأْهِؾ اًمٜم٤َّمرِ  َٓ ُأظْمؼِمُ  1/551 ................................................. َأ

يُمْؿ سم٠َِمْهِؾ اجْلَٜم٦َِّم؟ يُمؾُّ َوِٕمْٞمٍػ ُُمَتَْم٤مقِمٍػ  َٓ ُأظْمؼِمُ  1/363 .................................... َأ

يُمْؿ سم٠َِمهْ  َٓ ُأظْمؼِمُ هُ َأ سََمرَّ َٕ َؿ قَمغَم اهللِ  ًَ ٌػ ًَمْق َأىْم  1/55 .................. ِؾ اجْلَٜم٦َِّم؟ يُمؾُّ َوِٕمْٞمٍػ ُُمَتَْمٕمِّ

يُمْؿ سمَِّماَلِة اعُمٜم٤َمومِِؼ؟ َٓ ُأظْمؼِمُ  2/358 ....................................................... َأ

٤مِل؟ ضمَّ ْٞمِح اًمدَّ ًِ ـَ اعمَْ يُمْؿ سماَِم ُهَق َأظْمَقُف قَمَٚمٞمُْٙمْؿ قِمٜمِْدي ُِم َٓ ُأظْمؼِمُ  1/79 ......................... َأ

َٓ إِنَّ اًْمِٗمْتٜم٦ََم َه٤مهُ  ْٞمَٓم٤منِ َأ ـْ طَمْٞم٨ُم َيْٓمَٚمُع ىَمْرُن اًمِمَّ َٓ إِنَّ اًْمِٗمْتٜم٦ََم َه٤مُهٜم٤َم ُِم  1/526 ............... ٜم٤َم، َأ

َٓ َوهِ  ُف َأ ُد يُمٚمُّ ًَ َد اجلَ ًَ َدْت وَم ًَ ُف َوإَِذا وَم ُد يُمٚمُّ ًَ ِد ُُمْْمَٖم٦ٌم إَِذا َصَٚمَح٧ْم َصَٚمَح اجلَ ًَ َٓ َوإِنَّ ذِم اجلَ َل َأ

 1/546 ...........................................................................اًمَ٘مْٚم٥ُم 

ْٟمٞم٤َم ىَم٤مدًِرا قَمغَم أَْن ُيْٛمِِمٞمِف قَمغَم َوضْمِٝمِف َيقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ أًََمٞمَْس اًمِذي أَُْمَِم٤مُه قمَ  ضْمٚملَْمِ ذِم اًمدُّ  339، 2/334 .. غَم اًمرِّ

َّٓ اهللُ َوَأينِّ َرؾُمقُل  َٓ إًَِمَف إِ  2/639 ........................................ اهللِ؟ َأًَمٞمَْس َيِْمَٝمُد َأْن 
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ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر! ُف ُِم  2/311 ............................................................ َأَُم٤م إِٟمَّ

 ًَّ اِط اًم ُل َأْذَ ٤م َأوَّ ٤مقَم٦مِ -٤مقَم٦ِم َأُمَّ ًَّ نُم اًمٜم٤َّمَس إمَِم اعْمَْٖمِرِب  -َأْو َأُْمُر اًم ِق حَتْ ـَ اعْمَنْمِ ُرُج ُِم َٟم٤مٌر ََّتْ

 ................................................................................. 1/446 

٤م هذا ومَ٘مْد قمَم َأسَم٤م اًمَ٘م٤مؾِمِؿ   1/49 ................................................... ملسو هيلع هللا ىلصَأُمَّ

ـْ طُم٥مِّ َُيُقد هَْن٤َمَك قَم َٕ  2/518 ............................................ أَُم٤م َواهللِ إِْن يُمٜم٧ُْم 

َّٓ اهللُ ُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜم٤َّمَس طَمتَّك َيِْمَٝمدُ  َٓ إًَِمَف إِ  2/658 ............................... وا َأْن 

ف ذم اإِلؾْمالم سم٤م اصمٜم٤من وؾمٌٕمقن طمقسًم٤م َأْدٟم٤مه يم٤مًمذي َي٠ْمي ُأُمَّ  1/513 ................ إِنَّ َأسْمقاَب اًمرِّ

٤منِ  ًَ تِل يُمؾَّ ُُمٜم٤َمومٍِؼ قَمٚمِٞمِؿ اًمٚمِّ  1/46 ................................ إِنَّ َأظْمَقَف َُم٤م َأظَم٤مُف قَمغَم ُأُمَّ

ُُمَّ  ْٕ ٤منِ إِنَّ َأظْمَقَف َُم٤م َأظَم٤مُف قَمغَم َهِذِه ا ًَ  8، 1/89 ....................... ٦ِم يُمؾَّ ُُمٜم٤َمومٍِؼ قَمٚمِْٞمِؿ اًمٚمِّ

٤منِ  ًَ  2/593 .......................... إِنَّ َأظْمَقَف َُم٤م َأظَم٤مُف قَمَٚمٞمُْٙمْؿ سَمْٕمِدي يُمؾُّ ُُمٜم٤َمومٍِؼ قَمٚمِٞمُؿ اًمٚمِّ

٤منِ  إِنَّ َأظْمَقَف َُم٤م ًَ تِل يُمؾَّ ُُمٜم٤َمومٍِؼ قَمٚمِٞمِْؿ اًمٚمِّ  1/8 ................................. َأظَم٤مُف قَمغَم ُأُمَّ

قا سم٠َموْ  ًُ اَم َوًمِٞمَِّل اهللُ َوَص٤مًمُِح اعُم١ْمُِمٜملِْمَ إِنَّ آَل َأِب وُماَلٍن ًَمْٞم  1/316 ....................... ًمَِٞم٤مئِل، إِٟمَّ

ـَ  ـَ اًمُ٘مْرَآِن َوقَمٚمُِٛمقا ُِم ضَم٤مِل، صُمؿَّ َٟمَزَل اًمُ٘مْرَآُن وَمَٕمٚمُِٛمقا ُِم ٜم٦َّمِ إِنَّ إََُم٤مَٟم٦َم َٟمَزًَم٧ْم ذِم ضِمْذِر ىُمُٚمقِب اًمرِّ ًُّ اًم

 ................................................................................. 2/484 

 َّٓ َٝم٤م إِ ٤مَل َيْٓمِقي إَْرَض يُمٚمَّ ضمَّ ٦َم َواعَمِديٜم٦َمَ إِنَّ اًمدَّ  1/526 ...................................  َُمٙمَّ

َتْخٚمُِٗمُٙمْؿ ومِٞمَٝم٤م وَمَٞمٜمُْٔمَر يَمْٞمَػ شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  ًْ ٌة َوإِنَّ اهللَ ُُم ْٟمَٞم٤م طُمْٚمَقٌة ظَمِيَ  1/529 ................. إِنَّ اًمدُّ

ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمرِ  ٌُْدو ًمِٚمٜم٤َّمِس َوُهَق ُِم ضُمَؾ ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ قَمَٛمَؾ َأْهِؾ اجلَٜم٦َِّم ومِٞماَم َي  2/311 ................ إِنَّ اًمرَّ

اسًم٤مإِنَّ  ى اًْمَٙمِذَب طَمتَّك ُيْٙمت٥ََم قِمٜمَْد اهللِ يَمذَّ ضُمَؾ ًَمَٞمْٙمِذَب َوَيتََحرَّ  1/348 ...................... اًمرَّ

ٌَُدُه اعُمَّمٚمُّقَن ذِم ضَمِزْيَرِة اًْمَٕمَرِب، َوًَمٙمِـ ذِم اًمتَّْحِرْيِش سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  ٞمَْٓم٤مَن ىَمْد َأيَِس َأْن َيْٕم  1/124 .. إِنَّ اًمِمَّ

ـْ َأهْ  َدىَم٦َم ًَمُتْٓمِٗمُئ قَم ـُ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ذِم فمِؾِّ َصَدىَمتِفِ إِنَّ اًمّمَّ َتٔمِؾُّ اعُم١ْمُِم ًْ اَم َي ٌُقِر، ِوإِٟمَّ ٚمَِٝم٤م طَمرَّ اًمُ٘م

 ................................................................................. 2/469 

ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمرِ  إِنَّ اًمَٕمٌْدَ 
ُف عَمِ  1/561 .................. ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ ومِٞماَم َيَرى اًمٜم٤َّمُس قَمَٛمَؾ أْهِؾ اجلَٜم٦َِّم َوإِٟمَّ
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ًٌْدا َٟم٤مَدى ذِم   إِنَّ اهللَ إَِذا َأطَم٥مَّ قَم
ِ
اَمء ًَّ  2/396 ...............................................  اًم

٦ٍم ضَم٤مصمَِٞم٦مٌ  ٤ٌَمِد ًمِٞمَْ٘ميِضَ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ، َويُمؾُّ ُأُمَّ  1/138 .............. إِنَّ اهللَ إَِذا يَم٤مَن َيْقُم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َيٜمِْزُل إمَِم اًْمِٕم

ٌِْٖمل َأطَمٌد قَمغَم  َٓ َي َٓ َيْٗمَخَر َأطَمٌد قَمغَم َأطَمٍد، َو  1/363 .. َأطَمدٍ  إِنَّ اهللَ َأْوطَمك إزَِمَّ َأْن شَمقاَوُٕمقا: طَمتَّك 

َّٓ ـَمٞم٤ًٌِّم، وإِنَّ اهللَ شمٕم٤ممم َأَُمَر اعم١ُْمُِمٜملِْمَ سماَم َأَُمَر سمِِف اعمُْْرؾَمٚملِْمَ  َٓ َيْ٘مٌَُؾ إِ  1/514 ............. إِنَّ اهللَ ـَمٞم٥ُِّم 

َل  ىَمَؽ َوَٟمزَّ  2/559 ........................................................... إِنَّ اهللَ ىَمْد َصدَّ

ىَمَؽ َي٤م َزْيدُ   731، 2/559 .................................................... إِنَّ اهللَ ىَمْد َصدَّ

ٓ َيْ٘مٌِ   إِنَّ اهللَ 
ِ
ـْ َيْ٘مٌُِض اًْمٕمِٚمَْؿ سمَِ٘مٌِْض اًْمُٕمٚماََمء

ـَ اًمٜم٤َّمِس َوًَمٙمِ  1/471 ................. ُض اًْمٕمِٚمَْؿ اٟمْتَِزاقًم٤م َيٜمْتَِزقُمُف ُِم

 َٓ  2/367 ........................................................... َيَٛمؾُّ طَمتَّك مَتَٚمُّقا إِنَّ اهللَ 

هُ  ؽُمُ ًْ ـَ وَمٞمََْمُع قَمَٚمٞمِْف يَمٜمََٗمُف َي  2/335 ........................................... إِنَّ اهللَ ُيْديِن اعم١ُْمُِم

ٌَُ٘مقُه، وَمَٚمَٕمٜمَُٝمْؿ َيْقَُمئِذٍ إِنَّ اعَم٤مَء ىَمٚمِٞمُؾ وَماَل  ٌِْ٘مٜمِل إًَِمٞمِف َأطَمٌد، وَمَقضَمَد ىَمْقًُم٤م ىَمْد ؾَم ًْ  2/117 .............  َي

َـّ اعُمٜم٤َمومَِ٘م٤مُت  ضَم٤مِت ُه  1/534 ............................... إِنَّ اعُمْخَتٚمَِٕم٤مِت َواعُمٜمَْتِزقَم٤مِت َواعمُتَؼَمِّ

َـّ اعُمٜم٤َمومَِ٘م٤مُت   2/153 .......................................... إِنَّ اعُمْخَتٚمَِٕم٤مِت َواعُمٜمَْتِزقَم٤مِت ُه

ْؿ طِملَم ُيَقًمُّقَن قَمٜمْفُ إِنَّ اعمَ  َٛمُع ظَمْٗمَؼ ٟمَِٕم٤مهِلِ ًْ ُف َي ِه إِٟمَّ  2/328 ................... ٞم٧َِّم إَِذا ُوِوَع ذِم ىَمؼْمِ

ايَم٤منِ  ـْ ًَمُف َٟمْٕماَلِن َوِذَ  2/344 ................................... إِنَّ َأْهَقَن َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر قَمَذاسًم٤م َُم

ـْ يَم٤مُٟمقا َوطَمْٞم٨ُم يَم٤مُٟمقا  1/316 .................................. إِنَّ َأْومَم اًمٜم٤َّمِس زِم اعُمتَُّ٘مقَن: َُم

َّٓ يَم٤مُٟمقا َُمَٕمُٙمؿْ  نَّ سم٤معمَِدْيٜم٦َِم أىَْمَقاًُم٤م َُم٤مإِ  َٓ ىَمٓمَْٕمتُْؿ َوادًِي٤م إِ ا َو ػْمً
ًِ شُمْؿ َُم  2/93| 1/281 .................... ِهْ

ٌَُٕمقُه، َوشَمَريُمقا اًمتَّقَراةَ  ٌُقا يمَِت٤مسًم٤م وَم٤مشمَّ اِئٞمَؾ يَمَت  1/354 ................................ إِنَّ سَمٜمِل إِْهَ

 َ ْٕ اِئٞمَْؾ عَم٤َّم ـَم٤مَل قَمَٚمٞمِْٝمُؿ ا ِٝمؿْ إِنَّ سَمٜمِل إِْهَ ًِ ـْ قِمٜمِْد َأْٟمُٗم قُمقا يمَِت٤مسًم٤م ُِم ٧ْم ىُمُٚمقُِبُْؿ اظْمؽَمَ ًَ  1/426 .. َُمُد َوىَم

٤مِدُق  ُب ومِٞمَٝم٤م اًمّمَّ ُق ومِٞمَٝم٤م اًمَٙم٤مِذُب، َوُيَٙمذَّ اقَم٦ًم ُيَّمدَّ ٤مقَم٦ِم ؾِمٜملَم ظَمدَّ ًَّ  2/483 ....... إِنَّ سَملْمَ َيَدي اًم

دىم٦م ي٠ميمؾ احلِمػ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  1/541 ..................................... إنَّ ربَّ هذه اًمّمَّ

 2/634 .......................................... راوَي٦م مَخر ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أهدى ًمرؾمقلإنَّ َرضُماًل 
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 َٓ ، َوُهَق 
ِ
اَمء ًَّ يُمْؿ سمَِخؼَمِ اًم ؼِمُ يُمْؿ َأٟمَّف َٟمٌِلٌّ َوَيْزقُمَؿ َأٟمَّف خُيْ ٌد خُيْؼِمُ ـَ  إِنَّ َرضُماًل ىم٤مل: َهَذا حُمَٛمَّ َيْدِري َأْي

 1/341 ............................................................................ َٟم٤مىمُتفُ 

ٌد َيْزقُمُؿ أَٟمَُّف خُيْؼِمُيُمؿْ  ـَ ٟم٤َمىَمتَُف؟ إِنَّ رضماًل ىَم٤مَل: َهَذا حُمَٛمَّ َٓ َيْدِري َأْي  َو
ِ
اَمء ًَّ  2/115 ................. سم٠ِمَُْمِر اًم

لِّ  ـْ َأْصح٤مب اًمٜمٌَّ ف وَأسمِٞمف:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ رضماًل ُِم ٞمقف، وم٘م٤مل َأظُمقه ويم٤من ُمـ ُأُمِّ ًُّ ُم٤مح واًم يم٤من سملم اًمرِّ

 1/289 ......................................................................... هُٚمؿَّ إزَِمَّ 

ْٞم٧ُم وَمْٚمَٞمُ٘مؿْ  ـْ ؾَمٛمَّ  2/394 ............................................. إِنَّ ومِٞمُٙمْؿ ُُمٜم٤َمومِِ٘ملَم، وَمَٛم

ـ ا  2/638 ................ اعمديٜم٦م وم٠مؾْمَٚمٛمقا وأص٤مِبؿ وسم٤مُء اعمَديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ًمَٕمرِب أشَمقا رؾمقلأن ىمقًُم٤م ُم

تِل اعَم٤مُل  ٦ٍم ومِْتٜم٦ٌَم َوإِنَّ ومِْتٜم٦ََم ُأُمَّ  2/595 ............................................... إِنَّ ًمُِٙمؾِّ ُأُمَّ

 362، 1/521 ........... ُٝمْؿ هُمٚمُقٌل حَتِٞمَّتُُٝمْؿ ًَمْٕمٜم٦ٌَم، َوـمََٕم٤مُُمُٝمْؿ هَن٦ٌٌَْم، َوهَمٜمِٞمَْٛمتُ :إِنَّ ًمِٚمُْٛمٜم٤َمومِِ٘ملْمَ قَماَلَُم٤مٍت ُيْٕمَروُمقَن ِِب٤َم

 352، 51، 1/56 ..................................... إِنَّ ًمِْٚمُٛمٜم٤َمومِِ٘ملْمَ قَماَلَُم٤مٍت َيْٕمِروُمقَن ِِب٤َم،

ٌَُّٝم٤م إًَِمْٞمِف َأًْمٞمَ  لْمَ وَأطَم
٤محِلِ ٤ٌَمِدِه اًمّمَّ ُٙمْؿ ىُمُٚمقُب قِم َْرِض وآٟمَِٞم٦ُم َرسمِّ ْٕ ـْ َأْهِؾ ا َٝم٤مإِنَّ هللِ شمٕم٤ممم آٟمَِٞم٦ًم ُِم ُٜمَٝم٤م وَأَرىمُّ

 ................................................................................. 1/454 

يَم٥ْم َُمَٕمٜم٤َمإِنَّ ًَمٜم٤َم ـمِ  ا وَمْٚمػَمْ ـْ يَم٤مَن فمَْٝمُرُه طَم٤مِضً  2/5 ......................................... ْٚم٦ًٌَم وَمَٛم

ـْ  ٝمؿ، ؿمديدٌة ؿمقيمُتٝمؿ، وإيِنِّ َأسْمَرُأ إمَِم اهلل وَرؾُمقًمِف ُِم ًُ ٦ٌم َأْٟمُٗم ـْ َُيُقٍد يمثػٍم ؾِمالطُمٝمؿ ىمقيَّ إِنَّ زم ُُمقازَم ُِم

 1/326 .......................................... وٓي٦ِم َُيُقَد، وَأشمقممَّ اهلل وَرؾُمقًَمف واعُم١ْمُمٜملم

ـْ  ُف خَيَِْمك اهللَ  إِنَّ ُِم ِذي إَِذا ؾَمِٛمْٕمتَُف َيْ٘مَرُأ َرَأْي٧َم َأٟمَّ ـِ اًمٜم٤َّمِس َصْقشًم٤م سم٤ِمًْمُ٘مْرآِن، اًمَّ ًَ  1/138 ....... َأطْم

ضُمُؾ ُيْٗميِض إمَِم اُْمَرَأشمِِف، َوشُمْٗميِض إًَِمٞمْ  ـْ َأَذِّ اًمٜم٤َّمِس قِمٜمَْد اهللِ َُمٜمِْزًَم٦ًم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، اًمرَّ ِف صُمؿَّ َيٜمنِْمُ إِنَّ ُِم

َه٤م  1/213 ........................................................................... ِهَّ

َـّ َأْن ُيْٚمَتَٛمُس اًمِٕمْٚمُؿ قِمٜمَْد إََص٤مهِمرِ  ٤مقَم٦ِم صَماَلصًم٤م، َواطِمَدُِّتُ ًَّ اِط اًم ـْ َأْذَ  2/539 .............. إِنَّ ُِم

ْؿ ُيٜمْٙمُِروَن اعْمُٜمَْٙمرَ  هِلِ تِل ىَمْقًُم٤م ُيْٕمَٓمقَن ُِمْثَؾ ُأضُمقِر َأوَّ ـْ ُأُمَّ  1/371 ........................... إِنَّ ُِم

ـْ َوئِْْمِئ َهَذا ىَمْقًُم٤م َيْ٘مرَ  ـَ اإِلؾْمالم ُُمُروَق إِنَّ ُِم َٓ جُي٤َمِوُز طَمٜم٤َمضِمَرُهْؿ، َيْٛمِرىُمقَن ُِم ُءوَن اًمُ٘مْرَآَن 

ُِمٞم٦َّمِ  ـَ اًمرَّ ْٝمِؿ ُِم ًَّ  2/467 ................................................................. اًم
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ـْ شَم٠مظُمُذُه اًمٜم٤َّمُر إمَِم يَمْٕمٌَْٞمفِ   2/344 ................................................. إِنَّ ُِمٜمُْٝمْؿ َُم

َٓ َيْٖمُزوَٟمٜم٤َم  2/64 .......................................................... أََن َٟمْٖمُزوُهْؿ َو

ـْ  اَلشَملْمِ ُِم َٚمَقاِت قَمغَم اعُمٜم٤َمومِِ٘ملمَ  إِنَّ َه٤مشَملْمِ اًمّمَّ  353، 2/355 ........................ َأصْمَ٘مِؾ اًمّمَّ

ـْ طَمَرَص قَمَٚمٞمفِ  َٓ َُم ـْ ؾَم٠َمًَمُف َو َٓ ُٟمَقزمِّ َهَذا َُم  2/446 ........................................ إِٟم٤َّم 

ىَم٤مهُ  ٤ممِلِ َأْهُٚمُف وَم٤مْهِدَُم٤مُه، َوطَمرِّ ِجِد اًمٔمَّ ًْ  244، 1/393 ......................... اْٟمَٓمَٚمَ٘م٤م إمَِم َهَذا اعمَْ

ِجِد ا ًْ ٤ممِلِ َأْهُٚمُف وَم٤مْهِدُُمقُه َوَأطْمِرىُمقهُ اْٟمَٓمٚمُِ٘مقا إمَِم َهَذا اعمَ  2/451 .............................. ًمٔمَّ

 2/641 ................................................... اْٟمَٓمٚمُِ٘مقا طَمتَّك شَم٠مشُمقا َرْوَو٦َم ظَم٤مخ

ـْ شَم٠ْمشُمقَه٤م طَمتَّك ُيْْمِحَل اًمٜمََّٝم٤مُر، ٌُقَك، َوإِٟمَُّٙمْؿ ًَم  1/196 ...... إِٟمَُّٙمْؿ ؾَمَت٠ْمشُمقَن هَمًدا إِْن ؿَم٤مَء اهلُل قَملْمَ شَم

َّٓ سمٕمَ   1/488 ..................................... ْٝمٍد شمٕم٤مهدوين قمٚمٞمفإِٟمَّٙمؿ ٓ شَم٠ْمُمٜمقن قمٜمدي إِ

ْل قَمٜم٤َّم َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕم٧َم: وَم٢مِنَّ احْلَْرَب ظُمْدقَم٦مٌ   1/264 ................... إِٟمَّام َأْٟم٧َم َرضُمٌؾ َواطِمٌد، وَمَخذِّ

يِن اهللُ  َ  2/131 ..................................................................... إِٟمَّاَم ظَمػمَّ

٤ٌَمُت اًمٜمَِّٗم٤مِق َوُهَق ذِم اًمٜم٤َّمرِ  اَم َذًمَِؽ إظِْم  2/312| 1/561 ..................................... إِٟمَّ

ـْ ِوئِْْمئِ  ُرُج ُِم ُف خَيْ ِ٘مُر َأطَمُديُمْؿ َصاَلشَمُف َُمَع َصاَلِِّتِؿْ  إِٟمَّ  2/711 ..................... َهَذا ىَمْقٌم َُيْ

٦مِ  ُٟمقَب يَماَم شَمٜمِْٗمل اًمٜم٤َّمُر ظَم٨ٌََم اًمِٗمْمَّ ٦ٌٌَم شَمٜمِْٗمل اًمذُّ ٤َم ـَمٞمِّ  2/31 ................................... إهِنَّ

 1/661 ........................................................ إهن٤م يمٗم٤مرة عمـ ُأىمٞمٛم٧م قمٚمٞمف

ْٞمٜم٤َم ًَمُٙمْؿ ومِٞمفِ َأشمَ  ۵إيِنِّ قَمغَم ضَمٜم٤َمِح ؾَمَٗمٍر، وَمَٚمْق ىَمْد َرضَمْٕمٜم٤َم إِْن ؿَم٤مَء اهلُل   2/451 .......... ْٞمٜم٤َميُمْؿ وَمَّمٚمَّ

 2/124| 1/324 .................................................. إيِنِّ ىمْد َأقْمٓمٞمُتٝمؿ إََُم٤منَ 

ـْ  ِهْؿ ىَمْد ُأظْمِرضُمقا يُمْرًه٤م إيِنِّ ىَمْد قَمَروْم٧ُم ُأَٟم٤مؾًم٤م ُِم  2/416 ....................... سَمٜمِل َه٤مؿِمؿ َوهَمػْمِ

َّٓ َأْٟمَذَرُه ىَمْقَُمفُ  ـْ َٟمٌِلٍّ إِ ُْٟمِذُريُمُٛمقُه َوَُم٤م ُِم َٕ  1/524 ......................................... إيِنِّ 

َٓ َأؿُمؼَّ سُمُٓمقهَنُؿْ   2/658 ................................. إيِنِّ مَلْ ُأوَُمْر َأْن َأؿُمؼَّ ىُمُٚمقَب اًمٜم٤َّمِس َو

بِّ  اْهَتزَّ اًمَٕمْرُش عمَِْقِت ؾَمْٕمدِ  ـْ وَمَرِح اًمرَّ ـِ ُُمَٕم٤مٍذ ُِم  2/381 ............................. ۵سْم

ٌُُٙمْؿ؟ َأَوسَمَٚمَٖمَؽ َُم٤م  2/41 ......................................................... ىَم٤مَل َص٤مطِم
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ُة ذم اهللِ، َواعمُْ  َٓ ْيامِن اعْمَُقا ٌُْٖمُض ذم اهللِ َأْوصَمُؼ قُمَرى اإْلِ  1/315 ..... ٕم٤مَداُة ذم اهللِ، َواحْل٥ُمُّ ذم اهللِ، واًْم

ََُم٤مَٟم٦مَ  ْٕ ـْ ِدْيٜمُِٙمُؿ ا ُل َُم٤م شَمْٗمِ٘مُدوَن ُِم  1/519 ................................................. َأوَّ

ٌُِؽ؟  ُيِرْي
ٍ
ء ـْ َرْ  1/412 ............................................. َأْي سَمِرْيَرُة َهْؾ َرَأْي٧ِم ُِم

َث يَمَذَب، َوإَِذا َوقَمَد َأظْمَٚمَػ  ـَ ظَم٤منَ آَي٦ُم اعْمُٜم٤َمومِِؼ صَماَلٌث:إَِذا طَمدَّ
ِ  2/482| 1/347 ..... ، َوإَِذا اْؤمُت

ٌَُح قَمَٚمٞمَٝم٤م يماَِلُب احلَْقَأِب  َـّ شَمٜمْ ُتُٙم  2/211 .................................................. َأيَّ

ـِ اًمَٕمِِمػَمةِ   2/516 ....................................... ائَذُٟمقا ًَمُف، سمِئَْس َأظُمق اًمَٕمِِمػَمِة َأو اسْم

ْت قَمغَم ىَمْقٍم ًمَِٞمِجُدوا ِرُْيََٝم٤م  اَم اُْمَرَأٍة اؾْمَتَٕمَٓمَرْت صُمؿَّ ظَمَرضَم٧ْم وَمَٛمرَّ  1/66 .............. وَمِٝمَل َزاٟمَِٞم٦مٌ َأيُّ

ـْ هَمػْمِ سَم٠ْمٍس وَمَحَراٌم قَمَٚمٞمَٝم٤م َرائَِح٦ُم اجْلَٜم٦َّمَ  اَم اُْمَرَأٍة ؾَم٠َمًَم٧ْم َزْوضَمَٝم٤م ـَماَلىَمَٝم٤م ُِم  1/53 ................. َأيُّ

ـَ َٟم٤مرٍ  اَم َرضُمٍؾ آشَم٤مُه اهللُ قِمْٚماًم وَمَٙمَتَٛمُف َأجْلََٛمُف اهللُ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم سمِٚمَِج٤مٍم ُِم  1/467 ..................... َأيُّ

٤َم  ٞم٧ُْم وَمْٚمٞمَُ٘مْؿ،َأُيُّ ـْ ؾَمٛمَّ  2/611 .................................... اًمٜم٤َّمُس إِنَّ َُمٜمُْٙمْؿ ُُمٜم٤َمومِِ٘ملَم، وَمَٛم

ضُمُؾ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم وُيْٛمِز يَم٤مومًِرا ٞمِْؾ اعْمُْٔمٚمِِؿ ُيّْمٌُِح اًمرَّ قَْماَمِل ومَِتٜم٤ًم يمِ٘مَٓمِع اًمٚمَّ ْٕ  1/471 .......... سَم٤مِدُروا سم٤م

ٛمٝم٤م سَملم أرسمٕم٦م ملسو هيلع هللا ىلصسمٕم٨َم إممَّ اًمٜمٌَّّل  ًَّ ٦ٌَم وَم٘م  2/466 ....................................... سمذهٞم

يُح عمَِْقِت ُُمٜم٤َمومٍِؼ سُمِٕمَث٧ْم هَ   392، 372، 312، 2/147 ................................. ِذِه اًمرِّ

ٌََتُف َُم٤م ـُ ُصْح
ًِ وَمُؼ سمِِف َوُٟمْح  2/44 ........................................... سَمِ٘مَل َُمَٕمٜم٤َم سَمْؾ َٟمؽَمَّ

 2/515 ........... أن ٟم٤مؾًم٤م ُمـ اعمٜم٤مومِ٘ملم جَيتٛمٕمقن ذم سمٞم٧م ؾمقيٚمؿ اًمٞمٝمقدي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سَمٚمغ َرؾمقل

ٌُقَك وَريْم٥ٌم ُِمـ اعمٜم٤موم٘ملم ي ملسو هيلع هللا ىلصسمٞمٜمام اًمٜمٌَّلُّ   1/245 ................. ًػمون سملم يديفذم همزوة شَم

  َي٠ْمِي  اًمَقضْمَٝملِم اًمِذي ِذي اًمٜم٤َّمسِ  َذَّ  دَمُِدونَ 
ِ
  سمَِقضْمفٍ  َه١ُمٓء

ِ
 2/285 ................ سمَِقضْمفٍ  َوَه١ُمٓء

 2/336 .......................................... دَمُِدوَن َذَّ اًمٜم٤َّمِس َيْقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم َذا اًمَقضْمَٝملمِ 

 2/344 .................................................................. َهَذا؟ شَمْدُروَن َُم٤م

ْيٜم٤َمِر، شَمِٕمَس قَمٌْدُ  شَمِٕمـَس قَمٌْدُ  ْرَهِؿ، شَمِٕمَس قَمٌْدُ  اًمدِّ  1/82 .......................... اخلَِٛمٞمَّم٦مِ  اًمدِّ

 358، 2/415 ..................... شمِْٚمَؽ َصاَلُة اعُمٜم٤َمومِِؼ، شمِْٚمَؽ َصاَلُة اعُمٜم٤َمومِِؼ، شمِْٚمَؽ َصاَلُة اعُمٜم٤َمومِِؼ 

ـَ اًمٜمَِّٗم٤مِق  ٌََت٤مِن ُِم ٌََٞم٤مُن ؿُمْٕم ٌََذاُء َواًْم ْياَمِن َواًْم ـْ ؿُمَٕم٥ِم اإْلِ  1/89 .............احْلََٞم٤مُء َواًْمِٕملُّ ؿُمْٕمٌََت٤مِن ُِم
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ِلُّ   ىِمٚم٦َّمً  ملسو هيلع هللا ىلصظمَرَج اًمٜمٌَّ
ِ
ٌََٚمَٖمُف َأنَّ ذم اعم٤مء ٌُقَك، وم  1/196 ............................... يقَم هَمْزَوِة شَم

ةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصظَمَرضْمٜم٤َم ُمع اًمٜمٌَّلِّ   1/365 ............................... ذم ؾمٗمٍر َأَص٤مَب اًمٜم٤َّمَس ومٞمف ؿمدَّ

 1/642 ............................................. ظمٞم٤مر قم٤ٌمد اهلل اًمذيـ إذا ُرؤوا ذيمر اهلل،

٤مئُِٙمُؿ اًمَقُدوُد اًمَقًُمقُد اعمَُقاشمَِٞم٦ُم اعُمَقا ًَ
 2/154| 1/534 .............................. ؾِمَٞم٦مُ ظَمػْمُ ٟمِ

ْٕمَر، َوًمَ  ٚمُِؼ اًمِمَّ َٓ َأىُمقُل حَتْ ُد، َواًْمٌَْٖمَْم٤مُء، ِهَل احْل٤َمًمَِ٘م٦ُم،  ًَ ٌَْٚمُٙمْؿ، احْلَ ٚمُِؼ َدبَّ إًَِمْٞمُٙمْؿ َداُء إَُُمِؿ ىَم ـْ حَتْ
ٙمِ

ـَ  ي  1/349 ........................................................................... اًمدِّ

ِق ُيَ٘م٤مُل هَل٤َم: ظُمَراؾَم٤منَ  ـْ َأْرٍض سم٤معمنَْمِ ُرُج ُِم ٤ُمل خَيْ ضمَّ  1/525 ................................ اًمدَّ

ِ٘مُر َأطَمُديُمْؿ َصاَلشَمُف َُمَع َصاَلِِّتِؿْ َدقمْ   2/464 ............................... ُف وَم٢مِنَّ ًَمُف َأْصَح٤مسًم٤م َُيْ

 َٓ ًدا َيْ٘مُتُؾ َأْصَح٤مسَمفُ  َدقْمُف  ُث اًمٜم٤َّمُس َأنَّ حُمَٛمَّ  653، 2/41| 1/168 ..................... َيَتَحدَّ

 2/143 ................................... َدقُمقُه وَمَٝمذا إقَْمَٛمك َأقْمَٛمك اًمَ٘مْٚم٥ِم َأقْمَٛمك اًمٌَّمػَمةِ 

ٞمُٚمِْحُ٘مُف اهللُ شَمَٕم٤ممَم سمُِٙمْؿ، َوإِْن َيُؽ هَمػْمَ َذًمَِؽ وَمَ٘مْد أََراطَمُٙمُؿ اهللُ ُِمٜمْفُ َدقُمقُه، إِْن َيُؽ ومِٞم ًَ  99، 2/96 ...... ِف ظَمػْمٌ وَم

٤َم ُُمٜمْتِٜم٦َمٌ   653، 2/413 ......................................................... َدقُمقَه٤م وَم٢مهِنَّ

 1/354 ....................................................... َذاَك قِمٜمَْد َأَواِن ِذَه٤مِب اًْمِٕمْٚمؿِ 

ْٞمَٚم٦َم َرضُمَٚملْمِ َأشَمَٞم٤ميِن وَم٠َمظْمَرضَم٤م  2/332 ............................... يِن وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َُمَٕمُٝماَم،َرَأْي٧ُم اًمٚمَّ

ـْ خُي٤َمًمُِؾ  ـِ ظَمٚمِٞمٚمِِف، وَمْٚمَٞمٜمُْٔمُر َأطَمُديُمْؿ َُم ضُمُؾ قَمغَم ِدي  2/541 ................................... اًمرَّ

 2/111 .......................... َرطِمَؿ اهلُل َأسَم٤م َذرٍّ َيْٛمٌِم َوطْمَدُه َوَيُٛمقُت َوطْمَدُه َوُيٌَْٕم٨ُم َوطْمَدهُ 

ـْ َهَذا  1/181 .................................... وَمَّمؼَمَ  َرطِمَؿ اهلُل ُُمقؾَمك، ىَمْد ُأْوِذَي سم٠َِميْمَثَر ُِم

ـْ صَماَلٍث   2/631 .............................................................. ُرومَِع اًمَ٘مَٚمُؿ قَم

 1/633 ..................... سمـ قم٤ٌمدة يٕمقده ُمـ ؿَمْٙمٍق أص٤مسمف إمم ؾمٕمد ملسو هيلع هللا ىلصريم٥م رؾمقل اهلل 

ٌَْح٤مَن اهللِ َهَذا يَماَم ىَم٤مَل ىَمْقُم ُُمقؾَمك: اضْمَٕمْؾ ًَمٜم٤َم إهَِل٤ًم يَماَم هَلُْؿ َآهِل٦َم  2/634 ....................... ؾُم

ٌََ٘مَؽ ِِب٤َم قُمَٙم٤مؿَم٦مُ   2/676 ................................................................ ؾَم

ـْ ؾَمَت٠ْمشُمقَن هَمدً   2/83 .............. شَم٠مشُمقَه٤م طَمتَّك ُيْمَحل اًمٜمََّٝم٤مرُ  ا إِْن ؿَم٤مَء اهللُ قَملْمَ شَمٌْقك، َوإِٟمَُّٙمْؿ ًَم
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ـْ َوَراِئُٙمؿْ  ا ُِم وَم ُصْٚمًح٤م شَمْٖمُزوَن َأْٟمُتْؿ َوُهْؿ قَمُدوًّ  2/23 ......................... ؾَمُتَّم٤محِلُقَن اًمرُّ

ـْ سَمْٕمِدي َيُ٘مقًُمقَن وَمال ُيَردُّ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ىَمْقهُلُ  ٦ٌم ُِم ٛمَّ
 2/483 ............................... ؿْ ؾَمَتُٙمقُن َأئِ

٤مِدُق  ُب ومِْٞمَٝم٤م اًمّمَّ ُق ومِْٞمَٝم٤م اًْمَٙم٤مِذُب، َوُيَٙمذَّ اقَم٤مٌت، ُيَّمدَّ  1/132 .... ؾَمَٞم٠ْمِي قَمغَم اًمٜم٤َّمِس ؾَمٜمََقاٌت ظَمدَّ

ٌخ  ًْ ٌػ َوىَمْذٌف وَُم ًْ َُم٤مِن ظَم  1/511 ...................................... ؾَمَٞمُٙمقُن ذم آظِمِر اًمزَّ

قمل اإِلؾْمالم: هذا ُمـ أْهؾِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ؿَمٝمدٟم٤م ُمع رؾمقلِ   2/21 ......... اًمٜم٤َّمر ، وم٘م٤مل ًمَرضمٍؾ ِمَـّ يدَّ

٤م ـْ أْهِؾ اًمٜم٤َّمِر مَلْ َأَرمُهَ  54، 1/535 ................................................ ِصٜمَْٗم٤مِن ُِم

يملِمَ  قَمغَم َأْن شَمْٕمٌُدَ  ، َوشُمَٗم٤مِرَق اعُمنْمِ ٚمِِٛملْمَ ًْ يَم٤مَة، َوشُمٜم٤َمِصَح اعمُْ اَلَة، َوشُم١ْمِي اًمزَّ  1/317 . اهللَ، َوشُمِ٘مْٞمَؿ اًمّمَّ

 1/168 ................................................................. قَمكَمَّ ِِب١مٓء اًمٜمََّٗمرِ 

ػِّ  ِم، قَمَٚمْٞمُٙمْؿ سم٤ِمًمّمَّ  2/353 ........................................................... اعُمَ٘مدَّ

٧ٌٍْم َوٓ  ىَم٦ِم قَمغَم هَمػِم صَم ِ قَمَٛمْدَت إِمَم َأْهِؾ سَمْٞم٧ٍم ُذيِمَر ُِمْٜمُٝمْؿ إِؾْمالم َوَصاَلٌح شَمْرُِمٞمِٝمْؿ سم٤ِمًمنَّ

 2/531| 1/241 ................................................................. سَمٞمِّٜم٦ٍَم؟

ـَ َيتٌَُِّٕمقَن َُم٤م شَمَِم٤مسَمَف ُِمٜمْفُ  ك اهللُ وَم٤مطْمذَ ، وَم٢مَِذا َرَأْي٧َم اًمِذي ـَ ؾَمٛمَّ  2/541 ............ ْرُهؿْ وَم٠ُموًَمئَِؽ اًمِذي

كٍ  ـْ َأؾْمَتِٕملَم سمُِٛمنْمِ  2/19 ........................................................ وَم٤مْرضِمْع وَمَٚم

 2/16 ........................................ وَم٢مِْن َرأَْيتُْؿ أَْن شُمِ٘مٞمُٛمقا سم٤ِمعمَِديٜم٦َِم َوشَمَدقُمقُهْؿ طَمٞم٨ُْم ٟمََزًُمقا

د   2/125 .............................................. ـم٤مقَمُتٙمؿ زم ملسو هيلع هللا ىلصوم٢منَّ ـَم٤مقمتٙمؿ عُمحٛمَّ

 2/342 .......................................................... وَم٢مِٟمَُّٙمْؿ شَمَرْوَٟمُف َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

ٌُدُ وَمُتْدقَمك إَُُمُؿ سم٠َِموْ  ُل  صَم٤مهِن٤َم َوَُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم شَمْٕم ُل وَم٤مَٕوَّ  2/341 ............................... إَوَّ

ًدا َيْ٘متُُؾ َأْصَح٤مسَمُف؟ ث اًمٜم٤َّمُس َأنَّ حُمَٛمَّ  2/42 ............................... وَمَٙمٞمَْػ َي٤م قُمَٛمُر إَِذا حَتَدَّ

َٓ شَم٠مَُمٜمُقيِن  ـْ ُيٓمِٞمُع اهللَ إَِذا قَمَّمٞم٧ُْم، وَمٞم٠َمَُمٜمُٜمِل قَمغَم َأْهِؾ إَْرِض َو  2/467 ...................... وَمَٛم

ٌَْد وَمٞمَُ٘مقُل: َأي وُمُؾ وَمَٞمْٚمَ٘مك ا  2/335 ....................................................... ًمَٕم

٤ٌَمقُمقَه٤م ُحقم ومَجَٛمُٚمقَه٤م وم َُم٧ْم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ اًمِمُّ  1/511 .......................... ىَم٤مشَمَؾ اهللُ اًمَٞمُٝمقَد طُمرِّ

اٍت  ُف ومِٞمَٝم٤م صَماَلَث َُمرَّ َّٓ َواًمٌَْحُر ُينْمِ  2/372 ........................ ىَم٤مَل اهللُ شَمَٕم٤ممَم: ًَمٞمَْس ًَمٞمَْٚم٦ًم إِ
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٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم: َأَٟم٤م َأهْمٜمَك ا كِ ىَم٤مَل شَم ْ ـِ اًمنمِّ  قَم
ِ
يَم٤مء َ  1/79 ..................................... ًمنمُّ

اِئٜم٤م ه١مٓء ٓ َأْرهم٥م سمٓمقًٟم٤م وٓ َأيْمذب  ٌُقَك ذم َمٚمس يقًُم٤م: ُم٤م َرَأْي٧ُم ُمثَؾ ىُمرَّ ىم٤مل رضمٌؾ ذم همزوة شَم

 
ِ
ٜم٦ًم وٓ َأضْمٌـ قمٜمد اًمٚمِّ٘م٤مء ًِ  1/245 ....................................................... َأًْم

ىُمقُه صُمؿَّ  َْهٚمِِف إَِذا َُم٤مَت ومََحرِّ ِٕ ٜم٦ًَم ىَمطُّ  ًَ  2/632 ............................أْذُروا ىَم٤مَل َرضُمٌؾ مَلْ َيْٕمَٛمْؾ طَم

 اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملْمَ 
ِ
ـْ قُمَٔماَمء  2/146| 1/339 ................................. ىَمْد َُم٤مَت اًْمَٞمقَم قَمٔمِٞمٌْؿ ُِم

ـْ طُم٥مِّ َُيُقد  318، 2/129 .................................................... ىَمْد هَنَٞمْتَُؽ قَم

 َٓ َّٓ اهللُ َأؿْمَٗمُع ًَمَؽ ِِب٤َم َيْقم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ىُمْؾ:   2/127 ......................................... إًَِمَف إِ

 2/611 ..........................، اظْمُرْج َي٤م وُماَلُن وَم٢مِٟمََّؽ ُُمٜم٤َمومٌِؼ ىُمْؿ َي٤م وُماَلُن وَم٤مظْمُرْج وَم٢مِٟمََّؽ ُُمٜم٤َمومٌِؼ 

 َٓ ٤م  ضِمُٕمقا، وَم٢مِٟمَّ يملِمَ  ىُمقًُمقا هَلُْؿ: وَمْٚمػَمْ َتِٕملُم سم٤ِمعُمنْمِ ًْ  2/21 ...................................... َٟم

 2/71| 1/492 ............................................. ىمقُمقا إمَِم ؾمٞمِّديمؿ َأْو ظمػِميمؿ

ـَ ُأَبٍّ  ًمق َأشَمْٞم٧َم قَمٌْدَ  :ملسو هيلع هللا ىلصىمٞمؾ ًمٚمٜمٌَِّلِّ   1/169 ............................................ اهلل سم

َدشْمُف ظَمَٓم٤مَي٤ميَم٤مَن احلََجُر إؾَْمَقُد  ـَ اًمثَّْٚم٩ِم طَمتَّك ؾَمقَّ  2/523 ................ سَمٜمِل َآَدمَ  َأؿَمدَّ سَمَٞم٤مًو٤م ُِم

ُرَج َأىْمَرَع سملْم َأْزواضِمف ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مَن َرؾُمقُل اهلل   1/416 .............................. إَِذا َأَراد َأْن خَيْ

ٌْدُ  ـِ ؾَمُٚمقٍل ي٘مقل جل٤مري٦ٍم ًمف: اْذَهٌِل وم٠َمسْمِٖمْٞمٜم٤م ؿمٞمًئ٤م. وم٠َمْٟمزل اهلُل ه يم٤من قَم ـُ ُأَبِّ سم  1/274 ذه أي٦مَ اهلل سم

ـْ ظَمَِم٥ٍم  ائِٞمَؾ اُْمَرَأٌة ىَمِّمػَمٌة وَمَّمٜمََٕم٧ْم ِرضْمَٚملْمِ ُِم  1/529 ....................... يَم٤مَن ذِم سَمٜمِل إِْهَ

ٌْتُؾ  ، وَمٞمجِٚمس إًمٞمف وَمٞمًَتِٛمُع ُمٜمف، صُمؿَّ يٜمِ٘مؾ طمديَثف إمم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سْمـ احل٤َمرث ي٠مي َرؾمقَل  يم٤من َٟم

 2/142 ...................................................................... اعُمٜم٤مومِ٘ملم

، َوهَمْٛمُط اًم ؼْمُ سَمْٓمُر احْلَؼِّ
 1/358 .................................................... ٜم٤َّمسِ اًمٙمِ

ْٗمُتَؽ عم٤ََِم شَمَريْم٧ُم َوَرائِل  1/293 ............................................ يَمَذسُمقا، َوًَمٙمِٜمِّل ظَمٚمَّ

ٚمِِؿ طَمَراٌم َدُُمُف َوَُم٤مًُمُف َوقِمْرُوفُ  ًْ ٚمِِؿ قَمغَم اعمُْ ًْ  1/524 .................................... يُمؾُّ اعمُْ

ـَ  َّٓ اعْمَُج٤مِهِرْي تِل ُُمَٕم٤مرًم إِ  1/213 .................................................... يُمؾُّ ُأُمَّ

قا ُمَ  ًُ ىُمقْا واًْمٌَ سُمْقا وشَمَّمدَّ اٌف َأْو خَمَْٞمَٚم٦مٌ يُمُٚمقْا واْذَ  1/261 ....................... ٤م مَلْ خُي٤َمًمِْٓمُف إِْهَ
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ـْ َأسَم٤م ظَمْٞمَثَٛم٦م  2/98 ...................................................................... يُم

ـْ َأْصَح٤مِب هذه أي٦ِم يٕمٜمل:  ڤيُمٜم٤َّم قِمٜمَْد طُمَذْيَٗم٦َم   ﮲﮳ ۓ ۓ}وم٘م٤مل: َُم٤م سَمِ٘مَل ُِم

َّٓ صَماَلصَم٦مٌ  {﮹﮺﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴  1/126 .............................. إِ

َْرقَمَدْت ًَمُف َأْٟمٌػ، ًَمْق َأَُمْرُِّت٤َم اًمٞمَْقَم سمَِ٘متْٚمِِف يَمْٞمَػ شَمَرى َي٤م قُمَٛمُر، َأَُم٤م َواهللِ ًَمْق ىَمَتْٚمُتُف َيقْ  َٕ َم ىُمْٚم٧ِم زِم اىْمُتْٚمُف 

 2/43 ............................................................................. ًَمَ٘مَتَٚمْتفُ 

َٓ قَمْٝمَد ًَمفُ  ـْ  ـَ عمَِ َٓ ِدْي َٓ َأَُم٤مَٟم٦َم ًَمُف َو ـْ   2/483| 1/472 ............................ َٓ إِْياَمَن عمَِ

اَلِم، وَم٢مَِذا ًمَ  ًَّ ْوُه إمَِم أَْوٞمَِ٘مفِ َٓ شَمٌَْدأوا اًْمٞمَُٝمقَد َواًمٜمََّّم٤مَرى سم٤ِمًم  1/317 ...... ِ٘مٞمْتُْؿ أطََمَدُهْؿ ذم ـَمِريٍؼ، وَم٤مْوَٓمرُّ

ٌَْٚمفُ  ؾْماَلَم جَي٥ُمُّ ُم٤م ىَم  1/329 ................................. َٓ شَمثِْرْي٥َم قَمَٚمٞمَْؽ َي٤م صُماَمَُم٦َم: وَم٢مِنَّ اإْلِ

٤مرٍ   اًمُٙمٗمَّ
ِ
٧ٌَّم عمقت قَمٔمِٞمٍْؿ ُمـ قُمَٔماَمء  1/339 ................................ َٓ ََّت٤َموُمقا: وم٢مِٟمَّام ه

ُب سَمْٕمُْمُٙمْؿ ِرىَم٤مَب سَمْٕمضٍ َٓ شَمْرضِمُٕمقا سَمْٕمِدي يمُ  ٤مًرا َيْيِ  2/621 .............................. ٗمَّ

 2/411 ....  يَمٚمَِٛمتَُف اًمتِل ىَم٤مَل َٓ شَمْ٘متُْٚمُف، وَم٢مِْن ىَمتَْٚمتَُف وَم٢مِٟمَُّف سمَِٛمٜمِْزًَمتَِؽ ىَمٌَْؾ أَْن شَمْ٘متُٚمَُف، َوإِٟمََّؽ سمَِٛمٜمِْزًَمتِِف ىَمٌْؾ أَْن َيُ٘مقَل 

ُف إِنْ  ُٙمْؿ  َٓ شَمُ٘مقًُمقا ًمِْٚمُٛمٜم٤َمومِِؼ ؾَمٞمٌِّد: وَم٢مِٟمَّ  |1/317 ........۵َيُؽ ؾَمٞمًِّدا، وَمَ٘مْد َأؾْمَخْٓمُتْؿ َرسمَّ

2/427 ،426 ،519  

ارَ  َٓ ِضَ َر َو  1/383 ............................................................... َٓ َضَ

ًدا َيْ٘مُتُؾ َأْصَح٤مسَمفُ  ُث اًمٜم٤َّمُس َأنَّ حُمَٛمَّ  2/744 ......................................... َٓ َيَتَحدَّ

ـْ يمؼِْمٍ  ٍة ُِم ـْ يَم٤مَن ذِم ىَمْٚمٌِِف ُِمْثَ٘م٤مُل َذرَّ  1/56 .................................... َٓ َيْدظُمُؾ اجْلَٜم٦ََّم َُم

ـْ إِْياَمنٍ َٓ  ٍة ُِم ـْ يَم٤مَن ذم ىَمْٚمٌِِف ُِمْثَ٘م٤مُل َذرَّ  1/363 .................................  َيْدظُمُؾ اًمٜم٤َّمَر َُم

ٚمِؿَ  ًْ َٓ اًمَٙم٤مومُِر اعُم ٚمُِؿ اًمَٙم٤مومَِر َو ًْ  474، 2/414 ................................... َٓ َيِرُث اعُم

ُب وُهَق ُُم١ْمُمِ  ُب اخْلَْٛمَر طِملْمَ َينْمَ َٓ َينْمَ ، و ـٌ ايِن طِملْمَ َيْزين َوُهَق ُُم١ْمُِم  1/523 ............ ـٌ َٓ َيْزيِن اًمزَّ

 َّٓ َٓ َيْرضِمُع إًَِمْٞمِف إِ َّٓ حِل٤َمضَم٦ٍم صُمؿَّ  ِجِدي َهَذا َأطَمُديُمْؿ صُمؿَّ خَيُْرُج ُِمٜمُْف إِ ًْ َٛمُع اًمٜمَِّداَء ذِم َُم ًْ  ُُمٜم٤َمومٌِؼ َٓ َي

 ................................................................................... 1/48 

ٌَُؾ اهللُ  لْمَ إمَِم اعمُْ  ۵َٓ َيْ٘م
يمِ ٍك سَمْٕمَدَُم٤م َأؾْمَٚمَؿ قَمَٛماًل، َأْو ُيَٗم٤مِرُق اعمنُْْمِ ـْ ُُمنْمِ ٚمِِٛملْمَ ُِم ًْ ..... 1/316 
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

ًٌَٕم٤م عم٤َِم ضِمْئ٧ُم سمِفِ  ـُ َأطَمُديُمْؿ طَمتَّك َيُٙمقَن َهَقاُه شَم  1/182 .................................. َٓ ُي١ْمُِم

٤م اًمَٖمٜمِٞمَٛم٦ُم وَماَل ُأقْمٓمِٞمُٙمْؿ ُِمٜمَْٝم٤م ؿَمْٞمًئ٤م َٓ  ٦ًٌَم ذم اجِلَٝم٤مِد، َأُمَّ َّٓ َرهْم ُرضُمقا َُمِٕمَل إِ  2/79 .................. ََّتْ

سُمقا سمَِٕمَذاِب اهللِ  َٓ   2/164 ............................................................. شُمَٕمذِّ

ٛمَ  َٓ  ًْ ِجِدي َهَذاَي ًْ َٓ  ُع اًمٜمَِّداَء ذِم َُم َّٓ حِل٤َمضَم٦ٍم صُمؿَّ  َّٓ ُُمٜم٤َمومٌِؼ  صُمؿَّ خَيُْرُج ُِمٜمُْف إِ  2/356 .......َيْرضِمُع إًَِمْٞمِف إِ

ـْ ضَم٤مَءَٟم٤م يَماَم ضِمْئتَٜم٤َم اؾْمَتْٖمَٗمْرَٟم٤م ًَمُف يَماَم اؾْمَتْٖمَٗمْرَٟم٤م ًَمَؽ  ، َُم َٓ ................................ 1/557 

ـْ ُصحْ 
ًِ ـْ سَمرَّ َأسَم٤مَك، َوَأطْم

، َوًَمٙمِ  1/328 ............................................... ٌََتفُ َٓ

 2/213 .............................................................. ًمتُ٘م٤مشمِٚمٜمف وأٟم٧َم فَم٤ممل ًمف!

اَم ُٟمِ٘مَْم٧ْم قُمْرَوٌة شَمَِم٨ٌََّم اًمٜم٤َّمُس سم٤ِمًمتِل شَمٚمِٞمَٝم٤م َـّ قُمَرى اإِلؾْمالم قُمْرَوًة قُمْرَوًة، وَمُٙمٚمَّ  2/456 ... ًَمُتٜمَْ٘مَْم

ـَ اهللُ اًمَٞمُٝمقَد  ٤ٌَمقُمقَه٤م وَأيمَ  -صمالصًم٤م–ًَمَٕم ُحقَم وم َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اًمِمُّ  1/511 ........... ُٚمقا َأصْماَمهَن٤َمإِنَّ اهللَ طَمرَّ

ـَ َرؾُمقُل اهلل    ملسو هيلع هللا ىلصًَمَٕم
ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمِّ اَلِت ُِم ضمِّ ضَم٤مِل، َواعمُْؽَمَ ـَ اًمرِّ  1/57 ..................... اعمَُخٜمِّثلِْمَ ُِم

اِر َوْاعُمْرشَمٌِم   1/518 ..................................................... ًَمْٕمٜم٦َُم اهلل قَمغَم اًمرَّ

 2/47| 1/187 ........................................ ًَمَ٘مْد سَمَٚمَغ َوقِمٞمُد ىُمَرْيٍش ُِمٜمُْٙمُؿ اعَم٤ٌَمًمِغَ 

ٌ ٟمَِٗم٤مىمفًمَ٘مد َرأيُتٜم٤م وُم٤م يتخ  2/357 .................................... ٚمَُّػ قمٜمْٝم٤م إٓ ُمٜم٤مومٌؼ سملمِّ

 1/221 ......... طملم اؿْمتدَّ اخلقُف قمٚمٞمٜم٤م، َأْرؾمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمَّقمَ  ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مد َرَأْيُتٜمِل ُمع َرؾُمقِل اهلل 

 2/644 ................................... ومَ٘م٤مل: يَمٞمَػ َأٟم٧َم َي٤م طمٜمٔمٚم٦م؟ ڤًمِ٘مَٞمٜمل أسمق سمٙمر 

 2/338 .............................................. ًمُِٙمؾِّ هَم٤مِدٍر ًمَِقاٌء قِمٜمْد اؾْمتِِف َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

 2/338 .............................................. ُٙمؾِّ هَم٤مِدٍر ًمَِقاٌء َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ُيْٕمَرُف سمِفِ ًمِ 

ؿ ذم اًمٜم٤مس ذم اعم١مًمٗم٦م ىمُٚمقِبؿ، ومل يٕمط إٟمّم٤مر  ملسو هيلع هللا ىلصعم٤م أوَم٤مء اهلل قمغم رؾُمقًمف  ًَّ  ڤيقم طمٜملم، ىم

 2/466 ............................................................................ ؿمٞمًئ٤م

َدىَم٦ِم يُمٜم٤َّم َٟمَتَح٤مَُمُؾ  َأسُمق قَمِ٘مْٞمٍؾ سمِٜمِّْمِػ َص٤معٍ وَمَج٤مَء  -أْي ٟمٕمٛمُؾ مح٤َّمًملم سم٤مٕضُْمَرِة  - عم٤َّم ُأُِمْرَٟم٤م سم٤ِمًمّمَّ

 ................................................................................. 1/232 

ـْ ُٟمَح٤مسٍ ٍ  2/619 ...................................... عَم٤َّم قُمِرَج ِب َُمَرْرُت سمَِ٘مْقٍم هَلُْؿ َأفْمَٗم٤مٌر ُِم
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قَد يُمؾَّ ىَمٌِٞمَٚم٦ٍم ُُمٜم٤َمومُِ٘مقَه٤م ًُ ٤مقَم٦ُم طَمتَّك َي ًَّ ـْ شَمُ٘مقَم اًم  2/427 .................................... ًَم

قا َأُْمَرُهُؿ اُْمَرَأةً  ـْ ُيْٗمٚمَِح ىَمْقٌم َوًمَّ  2/449 ................................................... ًَم

ـَ اهلُل َأيْمؼَمُ ظَم  ٤ٌَمُح اعُمٜمَْذِري ٤مَء َص ًَ ٤مطَم٦ِم ىَمْقٍم وَم ًَ ، إِٟم٤َّم إَِذا َٟمَزًْمٜم٤َم سمِ  2/77 .................... ِرسَم٧ْم ظَمٞمْؼَمُ

ْ َأُْمَرُه إِ  ٌُّٜمِل، َوَصػمِّ
ـْ ُُيِ ٌِّل َوطُم٥مَّ َُم ٤ًٌم ؿَم٤ميمًِرا َواْرُزىْمُف طُم ٤مًٟم٤م َص٤مِدىًم٤م َوىَمْٚم ًَ

ِ ُٝمؿَّ اضْمَٕمْؾ ًَمُف ًم مَم اخلػَْمِ اًمٚمَّ

 ................................................................ 1/557 |2/519، 662 

ٝمْ  ـَ اعُمٜم٤َمومِِ٘ملمَ اًمٚمَّ ـْ وُماَلًٟم٤م َووُماَلًٟم٤م َيْدقُمق قَمغَم أَٟم٤مسٍ ٍ ُِم  2/394 ............................... ؿَّ اًْمَٕم

ِجٞمع ُف سمِْئَس اًمْمَّ ـَ اجُلقِع وَم٢مِٟمَّ ُٝمؿَّ إيِنِّ َأقُمقُذ سمَِؽ ُِم  2/483 .................................... اًمٚمَّ

ٌُْدَك ظَمَرَج ُُمَٝم٤مضِمًرا ذِم ؾَمٌِٞمٚمَِؽ، ىُمتَِؾ ؿَمِٝمٞمًدا َأَٟم٤م قَمَٚمْٞمِف ؿَمِٝمٞمدٌ  ُٝمؿَّ َهَذا قَم  2/711 .................. اًمٚمَّ

ضََم٤مسُمقهُ  ًَمْق َأنَّ َرضُماًل َدقَم٤م اًمٜم٤َّمَس إمَِم قَمْرٍف َأوْ  َٕ  2/356 .............................. َُمْرَُم٤مشَملِم 

ُٙمْؿ َوذِم  ًِ ـْ قِمٜمِْدي ًَمَّم٤موَمَحْتُٙمُؿ اعَماَلئَِٙم٦ُم قَمغَم ََم٤َمًمِ ٤م ُِم ًَمْق شَمُدوُُمقَن قَمغَم احل٤َمِل اًمتِل شَمُ٘مقُُمقَن ِِبَ

 2/384 ......................................................................... ـُمُرىِمٙمِؿْ 

ٌُُٞمقِت ُمِ  َٓ َُم٤م ذِم اًم ىُمقَن َُم٤م ذِم ًَمْق  َوَأَُمْرُت ومِْتَٞم٤ميِن ُُيَرِّ
ِ
ىََمْٛم٧ُم َصاَلَة اًمِٕمَِم٤مء َٕ ٦ِم  يَّ رِّ  َواًمذُّ

ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمِّ

ٌُُٞمقِت سم٤ِمًمٜم٤َّمرِ   2/351 .................................................................... اًم

ـَ احْلََرامِ  ـَ احْلاََلِل َأْم ُِم ٤ٌَمزِم اعْمَْرُء سماَِم َأظَمَذ اعْم٤َمَل َأُِم َٓ ُي  1/514 ........... ًَمَٞم٠ْمشملَِمَّ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َزَُم٤مٌن 

َدنَّ قَمكَمَّ َأىْمَقاٌم َأقْمِروُمُٝمْؿ َوَيْٕمِروُمقيِن صُمؿَّ ُُي٤َمُل سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُٝمْؿ،  2/341 ............................ ًَمػَمِ

لِّ ِرسًم٤م وٓ سملم اعَمْرَأِة وسملم زوضمٝم٤م ِرسًم٤م ُمِّ  1/513 ...................... ًمٞمس سملم اعمًٚمؿ وسملم اًمذِّ

ـْ ِديٜمِٜم٤َم ؿَمْٞمئ٤ًم ُـّ وُماَلًٟم٤م َووُماَلًٟم٤م َيْٕمِروَم٤مِن ُِم  2/611 ......................................... َُم٤م َأفُم

ُف اًمٜم٤َّمرُ  َُم٤م ًُّ ْت ىَمَدَُم٤م قَمٌٍْد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ وَمَتَٛم  2/691 ...................................... ُأهْمؼِمَ

قا َأُْمَرُهُؿ اُْمَرَأةً   1/61 ...................................................... َُم٤م َأوْمَٚمَح ىَمْقٌم َوًمَّ

َّٓ يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف سمَِٓم٤مَٟمَت٤مِن: ـْ ظَمٚمِْٞمَٗم٦ٍم إِ َٓ اؾْمَتْخَٚمَػ ُِم ـْ َٟمٌِلٍّ َو  2/431، 1/213 ........ َُم٤م سَمَٕم٨َم اهلُل ُِم

٤ملِ َُم٤م سَملْمَ ظَمْٚمِؼ آ ضمَّ ـَ اًمدَّ ٤مقَم٦ِم ظَمْٚمٌؼ َأيْمؼَمُ ُِم ًَّ  1/524 .............................. َدَم إمَِم ىِمَٞم٤مِم اًم

 
ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمِّ ضَم٤مِل ُِم  529، 1/64 ............................. َُم٤م شَمَريْم٧ُم سَمْٕمِدي ومِْتٜم٦ًَم َأَضَّ قَمغَم اًمرِّ
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اَلِم واًمت٠َّْمُِملْمِ  ًَّ َدشْمُٙمْؿ قَمغَم اًم ًَ  َُم٤م طَم
ٍ
ء َدشْمُٙمُؿ اًْمَٞمُٝمقُد قَمغَم َرْ ًَ  1/351 ..................... َُم٤م طَم

٦مً  ملسو هيلع هللا ىلصإًَِمٞمْٜم٤َم َرؾُمقُل اهللِ  َُم٤م قَمِٝمدَ   1/127 ............................... ؿَمٞمْئ٤ًم مَلْ َيْٕمَٝمْدُه إمَِم اًمٜم٤َّمِس يَم٤مومَّ

ـُ َُم٤مًمِِؽ؟ َُم٤م وَمَٕمَؾ يَمْٕم٥ُم   2/648 ..........................................................سْم

٤ملِ  ضمَّ ـْ ومِْتٜم٦َِم اًمدَّ ٤مقَم٦ُم، َأيْمؼَمَ ُِم ًَّ َٓ شَمُٙمقُن طَمتَّك شَمُ٘مقُم اًم  2/155 .................. َُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم ومِْتٜم٦ٌَم، َو

ـْ اُْمِرٍئ خَيُْذُل اُْمَرءً  َّٓ ظَمَذًَمُف َُم٤م ُِم ـْ قِمْرِوِف، إِ ٚماًِم ذِم َُمْقِوٍع شُمٜمَْتَٝمُؽ ومِٞمِف طُمْرَُمُتُف، َوُيٜمَْتَ٘مُص ومِٞمِف ُِم ًْ ا ُُم

شَمُف، ـٍ ُُي٥ِمُّ ُٟمٍْمَ  2/648 ........................................................ اهلُل ذِم َُمْقـمِ

َّٓ َوًَمُف سمَِٓم٤مَٟمَت٤منِ  ـْ َواٍل إِ  2/431 ........................................................َُم٤م ُِم

َُْمتَُف َأْن َيَْمَٕمَٝم٤م طَم  َٕ ٌَِٖمل ًمِٜمٌَِلٍّ ًَمٌَِس  هِ َُم٤م َيٜمْ  2/17 .................... تَّك َُيُْٙمَؿ اهلُل سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ قَمُدوِّ

َّٓ يَمَحَٚمَ٘م٦ٍم ُُمْٚمَ٘م٤مٍة سم٠َِمْرٍض وَماَلة، َُم٤م ٌُْع ذِم اًمُٙمْرِدِّ إِ ًَّ َٛمَقاُت اًم ًَّ  2/381 ...................... اًم

 2/41 .............................................................. سَم٤مُل َدقْمَقى ضَم٤مِهٚمِٞم٦َّم؟ َُم٤م

َّٓ ىَم٤مًَم٧ِم اجلَٜمَّ  َُم٤م ٚمٌِؿ اهللَ اجلَٜم٦ََّم صَماَلصًم٤م إِ ًْ  2/381 ................ ٦ُم: اًمٚمَُّٝمؿَّ َأْدظِمْٚمُف اجلَٜم٦ََّم،ؾَم٠َمَل َرضُمٌؾ ُُم

ـَ  َُم٤م ٤مَن َُم٤م َضَّ اسْم  2/88 .................................................. قَمِٛمَؾ سَمْٕمد اًمٞمَْقمِ  قَمٗمَّ

 2/88 ....................... قَمِٛمَؾ سَمْٕمَد َهِذهِ  قَمغَم قُمْثاَمَن َُم٤م قَمِٛمَؾ سَمْٕمَد َهِذِه، َُم٤م قَمغَم قُمْثاَمَن َُم٤م َُم٤م

 1/565 ........................... ُمثؾ اًمذي يذيمر رسمف واًمذي ٓ يذيمر رسمف ُمثؾ احلل واعمٞم٧م

ـْ جُي٤َمِهُد ذِم ؾَمٌِٞمٚمِفِ ُمَ   2/689 .......................... َثُؾ اعُمَج٤مِهِد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ، َواهللُ َأقْمَٚمُؿ سمَِٛم

 َٟمَٓمَحْتَٝم٤م
ِ
ء َٓ  َٟمَٓمَحْتَٝم٤م َوإَِذا َأشَم٧ْم َه١ُم

ِ
ء َٓ ٤مِة سَملْمَ َرسمِٞمَْملْمِ إَِذا َأشَم٧ْم َه١ُم  1/554 ..... َُمَثُؾ اعُمٜم٤َمومِِؼ يَم٤مًمِمَّ

٤مِة ا َدِة احَل٤مِئَرةِ -ًمَٕم٤مِئَرِة َُمَثُؾ اعمُْٜم٤َمومِِؼ يَمَٛمَثِؾ اًمِمَّ دِّ ًة، َوإمَِم َهِذِه  –اعُمؽَمَ سَملْمَ اًْمَٖمٜمََٛملْمِ شَمِٕمػْمُ إِمَم َهِذِه َُمرَّ

ةً   2/425| 555، 554، 111، 1/224 ............................................... َُمرَّ

ْتَٝم٤م وَمَٚمْؿ  ، َرَأْت هَمٜماًَم قمغَم ٟمِمٍز وَم٠َمشَمتَْٝم٤م َوؿَم٤مُمَّ  1/555 .... شَمْٕمِرْف َُمَثُؾ اعُمٜم٤َمومِِؼ يمَٛمَثؾ صَم٤مهِمٞم٦َم سَملْمَ هَمٜمََٛملْمِ

 2/364| 592، 1/561 ...................... ُمثؾ اعم١مُمـ اًمذي ي٘مرأ اًم٘مرآن يمٛمثؾ إشمرضم٦م

َي٤مُح  ْرِع شَمِٗمٞم١ُمَه٤م اًمرِّ ـَ اًمزَّ ـِ يَمَٛمثَِؾ اخل٤َمَُم٦ِم ُِم  1/549 .................................. َُمَثُؾ اعُم١ْمُِم

َي٤مُح شَمِٗمٞم١مهُ  َٓ شَمَزاُل اًمرِّ ْرِع  ـِ يَمَٛمثَِؾ اًمزَّ  1/549 ...................................... َُمَثُؾ اعُم١ْمُِم
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َـّ اعُمٜمَ   2/152 ......................................................... ٤مومَِ٘م٤مُت اعُمْخَتٚمَِٕم٤مُت ُه

َـّ اعْمُٜم٤َمومَِ٘م٤مُت  ضَم٤مُت ُه  1/52 ............................................... اعْمُْخَتٚمَِٕم٤مُت َواعْمُتَؼَمِّ

ْٞمَٓم٤منُ  وَمَٝم٤م اًمِمَّ ٤م إَِذا ظَمَرضَم٧ْم، اؾْمَتنْمَ  1/67 ................................... اعْمَْرَأُة قَمْقَرٌة، َوإهِنَّ

يٌح َأوْ  ؽَمِ ًْ اٌح ُِمٜمْفُ  ُُم ؽَمَ ًْ  2/313 .......................................................... ُُم

ـٌ  َ تََِم٤مُر ُُم١ْممَت ًْ  2/444 ................................................................... اعُم

ـْ أطَم٥مَّ ًمَِ٘م٤مَء اهللِ  323، 2/299 ............................................  َأطَم٥مَّ اهللُ ًمَِ٘م٤مَءهُ َُم

٦ِم اهللِ  ـْ ِذُمَّ ٤م وَمَ٘مْد سَمِرىَء ُِم ٤ٌَمـمِٚمِِف طَم٘مًّ ٤ٌَمـمٍِؾ ًمَِٞمْدطَمَض سمِ ـْ َأقَم٤مَن فَم٤معم٤ًِم سمِ ٦ِم َرؾُمقًمِفِ  ۵َُم  2/534 . َوِذُمَّ

 2/164 ............................................................. ُمـ سمدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقه

ـَ اعُمٜمَ  ـْ هَمػْمِ قُمْذٍر يُمت٥َِم ُِم ـْ شَمَرَك صَماَلَث ُُجَُٕم٤مٍت ُِم  2/359 ............................. ٤مومِِ٘ملمَ َُم

٤ٌَمىمِل ْياَمِن وَمْٚمَٞمتَِّؼ اهللَ ذِم اًمٜمِّّْمِػ اًْم َج وَمَ٘مْد اؾْمَتْٙمَٛمَؾ ٟمِّْمَػ اإْلِ ـْ شَمَزوَّ  1/53 .................... َُم

ٌَْتَٖمك سمِِف َوضْمُف اهللِ  ـْ شَمَٕمٚمََّؿ قِمْٚماًم ِِم٤َّم ُي ْٟمَٞم٤م ۵َُم ـَ اًمدُّ َّٓ ًمُِٞمِّمْٞم٥َم سمِِف قَمَرًو٤م ُِم  1/83 ..... َٓ َيَتَٕمٚمَُّٛمُف إِ

ـْ ضَمٝمَّ  ِة وَمَٚمُف اجلَٜم٦َّمُ َُم  2/95 ..................................................... َز ضَمٞمَْش اًمُٕمْنَ

ـْ ُُمَٜم٤مِف ٍ  ـْ مَحَك ُُم١مُِمٜم٤ًم ُِم ـْ َٟم٤مِر -ُأراه ىم٤مل-َُم : سَمَٕم٨َم اهلُل َُمَٚمًٙم٤م َُيِْٛمل حَلَْٛمُف َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ُِم

 2/647 ........................................................................... ضَمَٝمٜمَّؿَ 

ـَ ظَم٤م
ِ َث يَمَذَب، َوإَِذا اْؤمُت ـْ ظِماَلِل اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملْمَ صَماَلٌث: إَِذا طَمدَّ  1/72 ........ َن، َوإَِذا َوقَمَد َأظْمَٚمَػ ُِم

ـَ اًمٜم٤َّمرِ  ٤م قَمغَم اهللِ َأْن َيْٕمتَِ٘مُف ُِم ـْ قِمْرِض َأظِمٞمِف سم٤ِمًمَٖمٞم٦ٌَِم، يَم٤مَن طم٘مًّ ـْ َذبَّ قَم  2/647 ................ َُم

ْٞمَٚم٦َم ُرؤَي٤م؟ ـْ َرَأى ُِمٜمُْٙمُؿ اًمٚمَّ  2/329 ....................................................... َُم

تَ  ًْ ُه سمَِٞمِدِه، وَم٢مِْن مَلْ َي ْ ـْ َرَأى ُِمٜمُْٙمْؿ ُُمٜمَْٙمًرا وَمْٚمُٞمَٖمػمِّ ٤مٟمِفِ َُم ًَ
 2/386 ........................... ٓمِْع وَمٌِٚمِ

ـْ َوضْمِٝمِف اًمٜم٤َّمُر َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ـْ قِمْرِض َأظِمٞمِف، َردَّ اهللُ قَم ـْ َردَّ قَم  2/647 .......................... َُم

 َوإِْن َُم٤مَت قَمغَم ومَِراؿِمف
ِ
َٝمَداء َٖمُف اهللُ َُمٜم٤َمِزَل اًمِمُّ َٝم٤مَدَة سمِِّمْدٍق سَمٚمَّ ـْ ؾَم٠َمَل اهللَ اًمِمَّ  2/691 ............ َُم

َع اًمٜم٤َمَس سمِٕمَ  ـْ ؾَمٛمَّ ٤مُِمَع ظَمْٚمِ٘مفِ َُم ًَ َع اهلُل سمِِف َُم  2/337 ................................... َٛمٚمِِف ؾَمٛمَّ

ـْ ؾَمِٛمَع اًمٜمَِّداَء َيْقَم اجُلُٛمَٕم٦ِم وَمَٚمْؿ َي٠مِت   2/361 .............................................. َُم
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ـْ ُيَرائِل ُيَراِئل اهلُل سمِفِ  َع اهلُل سمِِف، َوَُم َع ؾَمٛمَّ ـْ ؾَمٛمَّ  2/337| 1/79 ............................ َُم

ـْ ؾَمٞمُِّديُمْؿ َي٤م  521، 2/136 ................................................. سَمٜمِل ؾَمَٚمَٛم٦َم؟ َُم

ـْ َصغمَّ َصاَل  ٦ُم َُم ٦ُم اهللِ َوِذُمَّ ٚمُِؿ اًمِذي ًَمُف ِذُمَّ ًْ ٌَْٚمَتٜم٤َم، َوَأيَمَؾ َذسمِٞمَحَتٜم٤َم، وَمَذًمَِؽ اعُم ٌََؾ ىِم شَمٜم٤َم َواؾْمَتْ٘م

 458، 2/411 ................................................................... َرؾُمقًمِفِ 

ـْ َصغمَّ هللَِّ َِأْرسَمِٕملَم َيْقًُم٤م ذِم َُج٤َمقَم٦ٍم ُيْدِرُك اًمتَّْٙمٌػَِمَة إُومَم:  2/352 ............................ َُم

٤ٌَم ـْ ـَمَٚم٥َم اًْمِٕمْٚمَؿ ًمُِٞم َٗمَٝم٤مَء َأوْ َُم ًُّ َف ُوضُمقَه اًمٜم٤َّمِس إًَِمْٞمِف وَمُٝمَق ذم  ِهل سمِِف اًْمُٕمَٚماَمَء َوُياَمري سمِِف اًم ًمِٞمٍَْمِ

 1/467 ............................................................................ اًمٜم٤َّمرِ 

ِٛمُٚمُف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ا َأْو ؿَم٤مًة َأشَمك َُيْ ـْ هَمؾَّ سَمِٕمػْمً  1/521 ........................................ َُم

ُف، ضَمَٕمَؾ اهللُ هِمٜم٤َمُه ذِم ىَمْٚمٌِ  ظِمَرُة مَهَّ ْٔ ـْ يَم٤مَٟم٧ِم ا ْٟمَٞم٤م َوِهَل َراهِمَٛم٦مٌ َُم  1/83 . ِف، َوَُجََع ًَمُف ؿَمْٛمَٚمُف، َوَأشَمْتُف اًمدُّ

٦ٍم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، صُمؿَّ َأهْل٥ََم ومِْٞمِف َٟم٤مرً  ُف اهللُ صَمْقَب َُمَذًمَّ ًَ ٌَ ْٟمَٞم٤م، َأًْم ـْ ًَمٌَِس صَمقَب ؿُمْٝمَرٍة ذِم اًمدُّ  1/261 .... اَُم

َذا اخلٌَِٞم٨ِم  ـْ زِم ِِبَ  2/655 ................................................................ َُم

ـْ َُم٤مَت َومَلْ  ـَ اًمٜمَِّٗم٤مِق َُم ِف َُم٤مَت قَمغَم ؿُمْٕم٦ٌٍَم ُِم ًِ  299، 2/689| 1/89 .......... َيْٖمُز َوًَمْٞمَس ذِم َٟمْٗم

ْٟمَٞم٤م َوأظَِمَرةِ  ُه اهللُ ذِم اًمدُّ ـْ َٟمٍَمَ َأظَم٤مُه سم٤ِمًمَٖمْٞم٥ِم َٟمٍَمَ  2/647 .................................. َُم

 1/598 ................................. ُمـ وىمََّر ص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٘مد أقم٤من قمغم هدم اإلؾمالم

 2/445 .......................  عمقدة أو ىَمراسم٦م سمٞمٜمٝمامُمـ َومم ُِمـ أُمر اعمًٚمٛملم ؿمٞمًئ٤م ومقممَّ َرضماًل 

ا، ضَمَٕمَؾ ًَمُف َوِزيًرا َص٤محِل٤ًم ـْ َوزِمَ ُِمٜمُْٙمْؿ قَمَٛماًل، وَم٠َمَراَد اهلُل سمِِف ظَمػْمً  2/432 ........................ َُم

اِئٞمَؾ  ـْ سَمٜمِل إِْهَ ـْ َيّْمَٕمُد اًمثَّٜمِٞم٦ََّم، صَمٜمِٞم٦ََّم اعمَِراِر، وَم٢مِٟمَّف ُُيَطُّ  قَمٜمُْف َُم٤م طُمطَّ قَم  1/364 ................. َُم

ـ يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد َرؾُمقِل اهلل اعمٜم٤موم٘مقن اًمذي  141، 1/133 ...... ملسو هيلع هللا ىلصـ ومٞمٙمؿ اًمٞمقَم ذٌّ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذي

ـْ َوَرائِفِ  ، َيُٙمػُّ قَمَٚمٞمِْف َوْٞمَٕمتَُف، َوَُيُقـُمُف ُِم ـَ ـُ َأظُمق اعُم١ْمُِم ، َواعُم١ْمُِم ـِ ـُ ُِمْرَآُة اعُم١ْمُِم  2/647 ..... اعُم١مُِم

ـُ اًم اهللِ َوَأظُمق اًمَٕمِِمػَمِة ظَم٤مًمِدُ  ٟمِْٕمَؿ قَمٌْد ـْ ؾُمٞمُقِف اهللِ ؾَمٚمَُّف اهللُ سْم ٤مِر  ۵َقًمِٞمِد ؾَمٞمٌْػ ُِم قَمغَم اًمُٙمٗمَّ

 2/516 ....................................................................... َواعُمٜم٤َمومِِ٘ملمَ 

٤مُل  ضمَّ  2/154 ........................................... ٟمِْٕمَٛم٧ُم إَْرِض اعَمِديٜم٦َُم إَِذا ظَمَرَج اًمدَّ
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 2/39 .......................................................... َهَذا اًمِذي َأْورَم اهللُ ًَمُف سم٠ُِمُذٟمِفِ 

 2/611 ................................................................. َهَذا عمَِْقِت ُُمٜم٤َمومٍِؼ 

اين ذم  1/464 ............................................... يمت٤مسمٙمؿ؟ هٙمذا دمدون طمدَّ اًمزَّ

 2/336 .......................................................... َهْؾ شَمْدُروَن ُِمؿَّ َأْوَحُؽ؟

 2/481 ............................................................... َهْؾ قَمَروْمُتُؿ اًمَ٘مْقَم؟

 2/138 .............................................. سَمٜمِل إْْصَٗمِر؟ َهْؾ ًَمَؽ اًمَٕم٤مَم ذِم ضِمالدِ 

ـْ َرضُمٍؾ إَِذا أشََمك أَْهَٚمُف، وَم٠مهَْمٚمََؼ قَمَٚمٞمِْف سَم٤مسَمُف، َوأًَْمَ٘مك قَمَٚمٞمِْف ؾَمؽْمَُه، َواؾْمتؽََمَ سمِ  ؽْمِ اهللِ؟َهْؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم ًَ ...... 1/213 

 2/361| 1/562 .......................................... هالك أُمتل ذم اًمٙمت٤مب واًمّٚمٌـ

 559، 1/185 ........................ ه١مٓء اعُمٜم٤َمومُِ٘مقَن َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، َوَهْؾ شَمْدُروَن َُم٤مَأَراُدوا؟

٦َم َٟمٌِٞمِِّف  ٦َم اهللِ َوِذُمَّ َٕمَؾ هَلُْؿ ِذُمَّ ، وَم٠َمَراُدوَك َأْن دَمْ ـٍ َت َأْهَؾ طِمّْم  2/411 ............. ملسو هيلع هللا ىلصَوإَِذا طَم٤مَسْ

ْٛم٧ُم َأْن َآُُمَر سمَِحَٓم٥ٍم وَ   2/351 ...................................... اًمِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمَ٘مْد مَهَ

! ـُ َٓ ُي١مُِم ، َواهللِ  ـُ َٓ ُي١مُِم ، َواهللِ  ـُ َٓ ُي١مُِم  2/628 ....................................... َواهللِ 

 1/181 ................... ُم٤مَأقْمٓم٤مين، وإِٟمَّف ٕسَْمَٖمُض اًمٜم٤َّمس إزَِمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصواهللِ ًم٘مْد َأقْمٓم٤مين َرؾُمقُل اهلل 

ْٟمَٞم٤ماًمَٙم٤مومَِر )َوذِم  َوإِنَّ اًمَٕمٌْدَ  ـَ اًمدُّ  2/324 .................  ِرَواَي٦ٍم: اًمَٗم٤مضِمَر( إَِذا يَم٤مَن ذِم اْٟمِ٘مَٓم٤مٍع ُِم

َـّ اعْمُٜم٤َمومَِ٘م٤مُت   1/52 ........................................... َوإِنَّ اعْمُْخَتٚمَِٕم٤مِت َواعْمُٜمَْتِزقَم٤مِت ُه

٤ٌَمَد اهللِ إظِْمَقاًٟم٤م َٓ شَمَداسَمُروا، َويُمقُٟمقا قِم ٤ٌَمهَمُْمقا، و َٓ شَم ٤مؾَمُدوا، َو َٓ حَتَ  1/349 ................... َو

اوُم٤م فُمٚمِؿ قمٌٌد   1/643 ............................... ُمٔمٚمٛم٦م ومّمؼم قمٚمٞمٝم٤م إٓ زاده اهلل ِب٤م قمزًّ

ـِ اْٟمَتَٝم٥َم هُن٦ًٌَْم وَمَٚمْٞمَس ُِمٜم٤َّم  1/523 ........................................................ َوَُم

َؽ َأْرؾِمْٚمٜمِل  1/116 ................................................................... َوُْيَ

ـْ َيْٕمِدُل إِْن مَلْ َأقْمِدْل؟  141، 2/139| 1/174 ................................... َوْيَٚمَؽ َوَُم

َّٓ اهللُ  َٓ إًَِمَف إِ  2/412 .......................................... َي٤م ُأؾَم٤مَُم٦م، َأىَمَتْٚمَتُف سَمْٕمَد َُم٤م ىَم٤مَل: 

وا اخْلَْٞمَط َواعْمَِخٞمَط وماَم ُهَق وَمْقق ـْ هَمٜم٤َمِئِٛمُٙمْؿ َأدُّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس إِنَّ َهَذا ُِم  1/522 .................. َي٤م َأُيُّ
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٤مٟمِِف َومَلْ خُيُْٚمِص اإِلياَمُن إمَِم ىَمْٚمٌِفِ  ًَ
ـَ سمِٚمِ ـْ َآَُم ٤َم اًمٜم٤َّمُس، َي٤م َُمْٕمنَمَ َُم  2/517 .................... َي٤م َأُيُّ

: َهْؾ ًَمَؽ اًمَٕم٤مَم ذِم ضِماَل   2/116 ....................................... سَمٜمِل إَْصَٗمِر؟ دِ َي٤م ضَمدُّ

 2/415 ............................................... َي٤م طَم٤مـم٥ُِم َُم٤م مَحََٚمَؽ قَمغَم َُم٤م َصٜمَْٕم٧َم؟

ِولمَ   2/418 ................................................ َي٤م ؾَمقَدُة، َأقَمغم اهللِ َوَرؾُمقًمِِف حُتَرِّ

َُْمِر يُمٚمِّفِ  ْٕ وْمَؼ ذِم ا  1/166 ........................................... َي٤م قَم٤مِئَِم٦ُم إِنَّ اهللَ ُُي٥ِمُّ اًمرِّ

 2/611 ................................ يِن ومِٞماَم اؾْمَتْٗمَتْٞمُتُف ومِٞمِف؟َي٤م قَم٤مِئَِم٦م، َأقَمٚمِْٛم٧ِم َأنَّ اهللَ ىَمْد َأوْمت٤َم

ـِ  َي٤م قَمٌْدَ  مْحَ ٠مًََم٦ٍم ُويمِٚم٧َْم إًَِمٞمَْٝم٤م، اًمرَّ ًْ ـْ َُم ٠مِل اإِلَُم٤مَرَة، وم٢َمِٟمََّؽ إِْن أُوشمِٞمتََٝم٤م قَم ًْ َٓ شَم ـَ ؾَمُٛمَرَة،   2/446 ............... سْم

ُر َهْؾ قَمَروْم٧َم اًمَ٘مْقَم؟  2/117 ........................................................ َي٤م قَمامَّ

ٚمَِؿ َي٤م قَمٌْدَ  ًْ ـْ ؿَمَجِر اًمٞمَُٝمقدِ اهللِ َهَذا َُيُق َي٤م ُُم َّٓ اًمَٖمْرىَمَد وَم٢مِٟمَُّف ُِم  2/372 ......... دِيٌّ ظَمْٚمٗمٌم وَمتََٕم٤مَل وْم٤مىْمتُْٚمُف إِ

 2/642 ............................................................. َي٤م ُُمَٕم٤مُذ، َأوَمت٤َّمٌن َأْٟم٧َم؟

ـْ َرضُمٍؾ ىَمْد سَمَٚمَغ َأَذاُه ذِم َأْهِؾ سَمْٞمتِل؟ ـْ َيْٕمُذُريِن ُِم ٚمِِٛملَم، َُم ًْ  654، 2/536 ........... َي٤م َُمْٕمنَمَ اعُم

ـَ سمُِٙمؿْ َي٤م َُمْٕمنَمَ اعُمٝمَ  َـّ وَٟمَزًْم ـَ ظِمَّم٤مٌل مَخٌْس إِِن اسْمُتٚمِْٞمُتْؿ ِِبِ  1/277 ......................... ٤مضِمِرْي

٦م ًَ
َٞم٤مًمِ ٌُْٕمقَن َأًْمًٗم٤م قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اًمٓمَّ ٌََٝم٤مَن ؾَم ـْ َُيُقِد َأْص ٤مَل ُِم ضمَّ ٌَُع اًمدَّ  1/525 ......................... َيْت

ٌَْٕمُف، ٌُُد ؿَمٞمًْئ٤م وَمْٚمَٞمْت ـْ يَم٤مَن َيْٕم َٛمُع اهللُ اًمٜم٤َّمَس وَمَٞمُ٘مقُل: َُم  2/413 ................................ جَيْ

ـْ إِياَمنٍ  ٍة ُِم ـْ يَم٤مَن ذِم ىَمْٚمٌِِف ُِمْثَ٘م٤مُل َذرَّ ـَ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرُج ُِم  2/294 ................................. خَيْ

اٌب َوُُمٌػِمٌ  ـْ صَمِ٘مٞمَػ يَمذَّ ُرُج ُِم  2/645 ..................................................... خَيْ

، َيْٛمٌِم َوطْمَدُه، َوَيُٛمقُت َوطْمَدُه، َوُيٌَْٕم٨ُم َوطْمَدهُ   2/111 ......................... َيْرطَمُؿ اهللُ َأسَم٤م َذرٍّ

ـْ ؾَم٤مىمِِف ومَ  ـٍ َوُُم١ْمُِمٜم٦َمٍ َيْٙمِِمُػ َرسمُّٜم٤َم قَم ُجُد ًَمُف يُمؾُّ ُُم١ْمُِم ًْ  2/413 .................................. َٞم

 1/562 ....... يٙمقن اخلٚمػ ُمـ سمٕمد ؾمتلم ؾمٜم٦م أو٤مقمقا اًمّمالة واشمٌٕمقا اًمِمٝمقات ومًقف يٚم٘مقن همٞم٤ًم
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 فَزظ األعالو املرتجه هله

 اًمّمٗمح٦م اًمٕمٚمؿ

 1/135 .................................................. إسمراهٞمؿ سمـ يزيد سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل

 2/618 ................................................................ سمـ أدهؿ إسمراهٞمؿ

 1/271 .................................................................... اسمـ أب احلديد

 1/163 .....................................................................  طم٤مشمؿاسمـ أب

ـِ إؾِْمَح٤مَق   1/99 ....................................................................... اسْم

ـُ اجلَقِزيِّ   1/149 ...................................................................... اسم

 1/71 ......................................................................... اسمـ اًمٕمربّ 

ـُ اًْمَ٘مٞمِّؿِ   1/9 ........................................................................... اسْم

ـِ اعمرطمؾ  1/41 ........................................................................ اسم

 1/163 ........................................................................ اسمـ اعمٜمذر

 1/192 .......................................................................... اسمـ سم٤مز

 1/11 .......................................................................... اسمـ شمٞمٛمٞم٦َّم

ـُ ضَمِريٍر اًمٓمَّؼميُّ   1/94 .................................................................. اسم

 1/45 ................................................................ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالينُّ 

 1/498 ......................................................................... اسمـ طمزم

 1/597 .................................................................. اسمـ ظمقيز ُمٜمداد

 1/44 ................................................................... احلٜمٌكمُّ اسمـ رضم٥م 

 1/256 ........................................................................ اسمـ ؾمٕمد
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 1/271 ......................................................................... اسمـ ؾمٞمٜم٤م

 1/218 ...................................................................... اسمـ قم٤مؿمقر

٤ٌَّمسٍ  ـُ قَم  1/56 ......................................................................... اسم

ـِ قُمَٛمرَ   1/69 ...........................................................................اسم

 1/448 ........................................................................ اسمـ ومرىمد

 1/113 ......................................................................... اسمـ يمثػم

ـُ ِهَِم٤ممٍ   1/99 ......................................................................... اسم

 1/641 ...................................................................... قم٤ًميمر اسمـ

 2/214 ................................................................ يمريز إُمقي اسمـ

 2/221 ....................................................................... هِم٤مم اسمـ

دذمُّ   1/52 ................................................................... أسمق أذيٜم٦م اًمّمَّ

 2/361 ............................................................... أسمق اجلٕمد اًمْمٛمري

 1/565 ....................................................................... ءأسمق اجلقزا

 2/236 ....................................................................... أسمق اخلؽمي

 2/584 ...................................................................... أسمق اًمًٕمقد

 2/116 ....................................................................... أسمق اًمٓمٗمٞمؾ

 1/432 ....................................................................... أسمق اًمٕمالء

 1/433 ............................................................. أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمقؾمقي

 2/645 ........................................................................ أسمق اعمحٞم٤م

 2/538 .............................................................. سمـ قم٘مٞمؾ أسمق اًمقوم٤مء

 1/88 .......................................................................... أسمق أُم٤مُم٦م
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 1/117 ............................................................. َأيُّقَب إَْٟمّم٤مريِّ  قَأسم

 1/431 ........................................................................ أسمق سمّمػم

 1/71 ............................................................................َأسُمق سَمْٙمرٍ 

 2/233 ........................................................................ أسمق ضمٕمٗمر

 1/111 ......................................................................... أسمق ضمٝمؾ

 2/416 ....................................................................... طمذيٗم٦م أسمق

 2/21 ................................................................. أسمق محٞمد اًم٤ًمقمدي

 1/149 ........................................................................ أسمق طمٜمٞمٗم٦م

 2/96 ......................................................................... أسمق ظمٞمثٛم٦م

 1/491 .............................................................. أسمق دضم٤مٟم٦م إٟمّم٤مري

 2/98 .................................................................... أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري

 2/346 ........................................................................ أسمق رزيـ

 1/247 .......................................................................... أسمق ري٦م

 1/78 .................................................................. ؾَمِٕمْٞمٍد اخْلُْدِريِّ  قَأسم

 1/177 ....................................................................... أسمق ؾمٗمٞم٤من

 1/428 .......................................................................أسمق فمريػ

 1/87 ................................................................... َأسُمق قَم٤مُِمٍر اًمٗم٤مؾمُؼ 

 1/7 .................................................................... أسمق قمثامن اًمٜمٝمديُّ 

 1/232 ........................................................................ ق قَمِ٘مٞمؾٍ َأسمُ 

 2/354 ............................................ سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري سمـ أٟمس أسمق قمٛمػم

 1/453 ................................................................. أسمق قمٜم٦ٌم اخلقٓين
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 1/566 ........................................................................ أسمق ىمالسم٦م

 1/642 ............................................................... أسمق يمٌِم٦م إٟمامري

 1/327 ........................................................................ أسمق يمٌِم٦م

 1/298 ......................................................................... أسمق ًم٤ٌمسم٦م

 1/66 ............................................................... ُُمقؾَمك إؿَْمَٕمِريِّ  قَأسم

 1/15 .................................................................. أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مينُّ 

 1/48 ......................................................................... أسمق هريرة

 2/634 .................................................................. أسمق واىمد اًمٚمٞمثل

 2/353 ..................................................................... سمـ يمٕم٥م أب

 1/66 ...................................................................... أمحد سمـ طمٜمٌؾ

ك ًَ  1/261 ...................................................................َأمْحد سمـ قِمٞم

 1/648 ...................................................... أمحد ًمٓمٗمل سمـ اًمًٞمد أب قمكم

 1/639 ................................................................ سمـ إذرقمل أمحد

 2/593 ................................................................ سمـ ىمٞمس إطمٜمػ

 1/88 ................................................................. إظمٜمس سمـ ذيؼ

 1/251 ......................................................................... أدوٟمٞمس

 1/64 ...................................................................... أؾم٤مُم٦م سمـ زيد

 1/117 .......................................................... أؾم٤ٌمط سمـ ٟمٍم اهلٛمداين

 1/114 .................................................................. أؾمٕمد سمـ زرارة

 1/123 ................................................. إؾمقد سمـ يزيد سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل

 1/414 .................................................................. ُأؾَمْٞمُد سمـ طمْمػم
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 1/258 ......................................................................... إقمِمك

ىَْمَرُع سمـ طم٤مسمس ْٕ  1/177 ................................................................ ا

ـُ َأِب اجْلَْقنِ   1/559 ................................................................ َأيْمَثُؿ سْم

 1/98 ............................................................................ إًَْم٤ٌمينُّ 

ِٕمٞمْد ًَّ  1/248 ..................................................................... َأُِمْٞمٜم٦َُم اًم

 1/53 ...................................................................... أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

 1/151 ....................................................................... إوزاقمل

 1/441 .................................................................... أوؾمٙم٤مر ًمٞمٗمل

ْختِٞم٤مينِّ  ًَّ  1/141 ................................................................. َأيُّقٍب اًم

 1/118 ........................................................................ اًمٌخ٤مريُّ 

 1/429 ...................................................................... سمخ٧م ٟمٍم

 1/521 ................................................................. ًمؼماء سمـ قم٤مزبا

 1/71 ............................................................................. اًمٌّزارُ 

 1/316 .................................................................... ِبز سمـ طمٙمٞمؿ

 1/252 ........................................................................... اًمٌٞم٤مي

ٌَْٞمْم٤مويُّ   1/369 ....................................................................... اًم

 2/213 .......................................................................... اًمٌٞمٝم٘مل

ُِمِذيُّ  ْ  1/69 .......................................................................... اًمؽمِّ

 1/493 ................................................................... صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس

 1/291 .......................................................................... اًمثٕمٚمٌل

 1/328 ............................................................................ صمامُم٦م
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 1/53 ..............................................................................صمقسم٤من

 2/542 ..................................................................... سمـ يزيد صمقر

 1/151 .......................................................................... اًمثقري

 1/124 ................................................................. اهلل ضم٤مسمر سمـ قمٌد

ـُ ىمٞمسِ   1/11 ...................................................................... اجلَدُّ سم

 1/316 ................................................................. اهلل ـ قمٌدضمرير سم

 2/232 ...................................................... احلٛمٞمد اًمْمٌل سمـ قمٌد ضمرير

 1/435 ................................................................... ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

٤مُم٧م ـِ اًمّمَّ ـُ ؾُمقْيد سم  1/11 ..................................................... اجلاُلُس سم

 1/612 ........................................................... ُجٞمٚم٦م سمٜم٧م أب اخلزرضمٞم٦م

 1/79 ................................................................. اهلل ضمٜمدب سمـ قمٌد

ٌََجكِمُّ  اهلل سمـ قمٌد ضُمٜمُْدُب   2/337 .............................................. سمـ ؾمٗمٞم٤من اًْم

 2/38 .................................................. ضمقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث اسمـ أب ضار

ـُ هِ   1/111 ................................................................ َِم٤ممٍ احل٤َمِرُث سم

 2/37 .................................................................. سمـ ضار احل٤مرث

 1/55 .................................................................... طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م

 1/11 ................................................................... طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن

 1/557 ........................................................ طمرُمٚم٦م سمـ زيد إٟمّم٤مري

 1/241 ......................................................... طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م سمـ اعمٜمذر

ـُ اًمٌٍميُّ  ًَ  1/35 .................................................................... احلَ

 2/178 ....................................................... سمـ حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م احلًـ
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 1/431 ...................................................... احلًلم سمـ قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م

 1/311 ............................................................... احلًلم سمـ ُمًٕمقد

 1/614 .................................................................. طمْمػم سمـ ؾمامك

 1/211 ..................................................... طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 1/64 ............................................................. محزة اسمـ أب أؾمٞمد ُم٤مًمؽ

ٜم٦َُم سمِٜم٧ُْم ضَمْحشِ   1/419 ................................................................. مَحْ

 1/381 .............................................................. طمٜمٔمٚم٦م اسمـ أب قم٤مُمر

 2/111 ........................................................ سمـ اعمٖمػمة سمـ اًْمَقًمِٞمدِ  ظم٤مًمد

٤مِف  ًَ ـُ ِي ٌَْٞم٥ُم سم  1/612 ................................................................. ظُم

 2/21 ............................................................. اًمرمحـ سمـ قمٌد ظمٌٞم٥م

 1/87 ..................................................................... ظمزام سمـ ظم٤مًمد

 1/74 ............................................................................ اخلَٓم٤َّمِبُّ 

ـُ ؾُمَقْيدِ  ُد سْم  1/494 .................................................................. ظَمالَّ

ُل   1/65 ............................................................................. اخلالَّ

 1/434 ......................................................................... اخلٛمٞمٜمل

هٌلُّ   1/142 .......................................................................... اًمذَّ

 1/173 ...................................................... ذو اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل اًمٞمامين

 2/22 ............................................................................ ذو خمؼم

 1/224 .......................................................................... اًمرازي

 2/358 .................................................................... سمـ ظمٞم٩م راومع

 1/481 ........................................................... اًمرسمٞمع سمـ أٟمس اًمٌٙمري



  
751 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
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 معهم

 2/541 ............................................................ سمـ ٟم٤مومع اإلُم٤مم اًمرسمٞمع

 2/443 ................................................................... سمـ طمٞمقة رضم٤مء

 1/239 .................................................................... روم٤مقم٦م سمـ زيد

 1/221 ................................................................. اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام

 1/134 ....................................................................... اًمزخمنمي

 1/179 ......................................................................... اًمزهري

 1/354 ..................................................................... زي٤مد سمـ ًمٌٞمد

 1/167 ..................................................................... زيد سمـ أرىمؿ

 1/245 .................................................................... زيد سمـ أؾمٚمؿ

 1/217 .................................................................... زيد سمـ صم٤مسم٧م

 1/298 .................................................................... زيد سمـ طم٤مرصم٦م

 1/125 .................................................................... زيد سمـ وه٥م

 1/419 ................................................................ زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش

 2/442 .............................................. سمـ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اهلل سمـ قمٌد ؾم٤ممل

 2/655 .................................................................... سمـ قمٛمػم ؾم٤ممل

 1/261 ......................................................................... اًمًٌٙمل

 1/117 .......................................................................... اًمًديِّ 

 1/169 ................................................................... ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة

 1/413 .................................................................... سمـ ُمٕم٤مذ ؾمٕمد

 2/23 ................................................................ سمـ َأب وىم٤مص ؾَمْٕمد

ـُ َزْيدِ  ؾَمْٕمدُ   2/143 .................................................................... سْم
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 1/114 ................................................................... ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

 2/191 ................................................................. سمـ اًمٕم٤مص ؾمٕمٞمد

 2/176 .......................................................... سمـ سمخٗمٚم٦م اجلٕمٗمل ؾمٕمٞمد

 1/471 .................................................................. ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م

 1/71 .................................................................... ؾَمْٚماَمَن اًمٗم٤مردِّ 

 1/332 ................................................. ؾمٚمٞمامن اسمـ اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ إول

د ؾمٚمٞمامن ـ ُسَ  2/64 .................................................................... سم

 2/329 ................................................................ سمـ ضمٜمدب ؾمٛمرة

 1/429 ........................................................................ قألاًمًٛم

 1/491 .................................................................. ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ

 1/511 .................................................................... ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد

 1/177 .................................................................. ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو

 2/662 .............................................................. سمـ اًمّم٤مُم٧م ؾمقيد

 1/111 ....................................................................... ؾمٞمد ىمٓم٥م

 2/183 ................................................. سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل إؾمٞمدي ؾمٞمػ

 1/259 ........................................................................اًمًٞمقـمل

 2/627 ........................................................................ اًمِم٤مـمٌل

 2/711 .............................................................. سمـ اهل٤مد اًمٚمٞمثل ؿمداد

 2/691 ............................................................... سْمـ طمًٜم٦م ُذطمٌٞمؾ

 1/261 .................................. اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمٌد

يـ احلٛمقيُّ   1/32 .............................................................. ؿمٝم٤مب اًمدِّ
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 1/272 ...................................................................... اًمِمٝمرؾمت٤مين

 1/215 ........................................................................ اًمِمقيم٤مين

 1/644 ........................................................... ص٤مًمح سمـ يمٞم٤ًمن اعمدين

ٚمٛملُّ  ًُّ ـُ اعْمَُٕمٓمَِّؾ اًم  1/418 ....................................................... َصْٗمَقاُن سم

 1/177 .................................................................. صٗمقان سمـ أُمٞم٦م

 1/173 .............................................................. صالح قمٌداًمّمٌقر

 2/631 ..................................................................... سمـ زومر صٚم٦م

 1/464 ...................................................... اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ اًمٌٚمخل

 1/158 ........................................................................ اًمْمّح٤مك

 2/221 ....................................................................... اًمٓمح٤موي

 1/324 .................................................................. سمػمقـمٕمٛم٦م سمـ أ

 1/291 ............................................................... ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل

 1/161 ....................................................................... طمًلم ـمف

 2/91 ................................................................... سمـ قمدي قم٤مصؿ

 2/662 ........................................................ سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري قم٤مُمر

٤ٌَميِنُّ  قَم٤مُِمرُ  ٞمْ ـُ َُمَٓمٍر اًمِمَّ  2/215 ............................................................ سْم

٤ٌَّمدُ  ـُ سمنِْمِ  قَم ـِ َوىْمشِ  سم  2/42 ............................................................. سم

 1/115 ............................................................... قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م

 2/89 ............................................................ اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد اًمٕم٤ٌمس

ٌَٜمََّٙم٦م اعمٞمداين  1/17 ................................................. قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ طَم

 1/432 ............................................................. قمٌد اهلل سمـ أب يٕمٗمقر
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 1/658 .............................................................. قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان

 1/328 .................................................. اًمرمحـ اسمـ أب سمٙمر اًمّمديؼ قمٌد

سمػِمِ  قمٌد  1/493 ............................................................ اًمرمحـ سمـ اًمزَّ

 1/235 ............................................................ اًمرمحـ سمـ قمقف قمٌد

 1/156 .................................................. ؾمٕمدي آل ٟم٤مس سمـ اًمرمحـ قمٌد

 2/689 .............................................................. سمـ ضمؼم اًمرمحـ قمٌد

 2/355 ........................................................... سمـ طمرُمٚم٦م اًمرمحـ قمٌد

٤ٌَّمٍب  اًمرمحـ قمٌد  2/87 ............................................................. سمـ ظَم

 2/88 ..............................................................سمـ ؾمٛمرة اًمرمحـ قمٌد

 2/633 ............................................................ سمـ وقمٚم٦م اًمرمحـ قمٌد

 1/11 ............................................................ اهلل سمـ أبِّ سمـ ؾمٚمقل قمٌد

 1/348 ....................................................... اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام قمٌد

 1/521 .......................................................... اهلل سمـ أٟمٞمس اجلٝمٜمل قمٌد

 1/317 ................................................................. اهلل سمـ سمريدة قمٌد

ؾََمِديُّ  قمٌد ْٕ ٍد ا ـُ ضَمْحٍش َأسُمق حُمَٛمَّ  1/262 ............................................. اهللِ سْم

 1/169 ................................................................ اهلل سمـ رواطم٦م قمٌد

 1/323 ................................................... اهلل سمـ ؾمٕمد اسمـ أب اًمنح ٌدقم

 1/446 .................................................................اهلل سمـ ؾمالم قمٌد

 1/327 ........................................................ اهلل اسمـ أب اهلل سمـ قمٌد قمٌد

 1/44 ....................................................... اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمٌد

 1/154 ....................................................... اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام قمٌد
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 1/52 ................................................................. اهلل سمـ ُمًٕمقد قمٌد

 2/541 ............................................................... سمـ اعم٤ٌمرك اهلل قمٌد

 2/116 ..................................................... سمـ اًمٜمٕمامن سمـ طم٤مرصم٦م اهللَّ قمٌد

 2/188 ................................................................. رسمـ قم٤مُم اهلل قمٌد

 1/311 ................................................. اًمٕمزيز سمـ ضمري٩م اعمٚمؽ سمـ قمٌد قمٌد

 1/554 ................................................................... قمٌٞمد سمـ قمٛمػم

ـِ َأِب اًمَٕم٤مصِ   1/21 ...................................................... قمثامن سمـ قمٗم٤من سم

 2/215 ................................................................. سمـ طمٜمٞمػ قمثامن

 1/172 .................................................................... قمزيز اًمٕمٔمٛم٦م

 1/135 ................................................................ قمٓم٤مء اسمـ أب رسم٤مح

 1/51 ..................................................................... قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر

 1/231 ................................................................... قم٘م٦ٌم سمـ قمٛمرو

 2/676 .......................................................................... قمٙم٤مؿم٦م

 1/323 .............................................................. قمٙمرُم٦م اسمـ أب ضمٝمؾ

 1/189 .......................................................................... قِمْٙمِرَُم٦مُ 

 2/357 ........................................................... اًمرمحـ سمـ قمٌد ٕمالءاًم

 1/281 ..................................................................... قمٚم٦ٌم سمـ زيد

 1/21 .................................................................. قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م

 1/436 .................................................................... قمكم سمـ ؾمٕمٞمد

ر سمـ ي٤مه  1/97 ...................................................................... قمامَّ

 1/339 ...................................................... سمـ طمزم -سمْمؿ أوًمف–قُماَمَرُة 
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 1/7 .................................................................... قمٛمر سمـ اخلٓم٤َّمب

 1/331 .............................................................. اًمٕمزيز قمٛمر سمـ قمٌد

 2/165 ............................................................ سمـ قمثامن سمـ أمحد قمٛمر

 2/217 ..................................................................... سمـ ؿمٌف قمٛمر

 1/523 ................................................................ قمٛمران سمـ طمّملم

 1/315 ................................................................ صقمٛمرو سمـ اًمٕم٤م

 1/323 ................................................................. قمٛمرو سمـ ؾمٗمٞم٤من

 1/261 ................................................................ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م

 2/137 ................................................................ سمـ اجلٛمقح قمٛمرو

ـُ ؾَمْٕمدِ  قُمَٛمػْمُ   2/148 ................................................................... سم

 2/97 .................................................................... سمـ وه٥م قُمَٛمػْمُ 

 1/541 .................................................................. قمقف سمـ ُم٤مًمؽ

 1/165 .......................................................................... اًمٕمقذِمُّ 

 2/13 ................................................................... سمـ ؾم٤مقمدة قمقيؿ

 1/363 ............................................... قمٞم٤مض سمـ مح٤مر اعمج٤مؿمٕمل اًمتٛمٞمٛمل

 1/118 ...........................................................................اًمٕمٞمٜمل

 1/177 .................................................................. قُمَٞمْٞمٜم٦َم سمـ طمّمـ

 1/134 .......................................................................... اًمٖمزازم

 اًم
ِ
اء  1/155 ........................................................................... َٗمرَّ

 1/15 ............................................................................ اًمٗمري٤مب

 2/441 ................................................................ سمـ اًمرسمٞمع اًمٗمْمؾ
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 1/136 ............................................................... اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض

 1/645 ..................................................................ومٚمٞمح سمـ ؾمٚمٞمامن

 1/252 ........................................................................ اًمٗمٞمتقري

 1/437 ................................................................. اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين

 1/218 ........................................................................ اًم٘م٤مؾمٛملُّ 

٤ٌَمُث   2/691 .................................................................. سمـ َأؿْمَٞمؿَ  ىُم

 1/238 .................................................................. ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن

 1/81 .............................................................................. ىمت٤مدة

 1/74 .......................................................................... اًمُ٘مْرـُمٌِلُّ 

 2/191 ............................................................... سمـ قمٛمرو اًم٘مٕم٘م٤مع

 1/211 ........................................................................... اًم٘مٛمل

 1/126 .................................................................... ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد

 1/75 ...........................................................................اًْمٙمْرَُم٤ميِنُّ 

 1/549 ................................................................... يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ

 2/219 ........................................................... سمـ ؾمقر إزدي يمٕم٥م

 1/462 .......................................................................... اًمٙمٚمٌل

 1/434 ......................................................................... اًمٙمٚمٞمٜمل

 2/226 ................................................................... سمـ ِزَي٤مد يمٛمٞمؾ

 1/239 .....................................................................ًمٌٞمد سمـ ؾمٝمؾ

 1/645 .................................................................. اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد

 2/225 .......................................................................... اعم٤مًم٘مل
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 1/393 ....................................................... ُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ سمـ ُم٤مًمؽ

 1/137 ................................................................... ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر

 1/64 ..................................................................... ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م

 1/262 ........................................................................ ياعم٤مورد

 1/57 ...................................................................... اعُمتَّ٘مل اهِلٜمِْديُّ 

 1/78 ............................................................................. َُم٤َمِهدٌ 

ر  2/141 .................................................................. سمـ ِذَي٤مد اعُمَجذَّ

 1/434 ......................................................................... اعمجٚمز

ـُ ضم٤مري٦م ُع سْم  1/385 .................................................................. َُمَٛمِّ

 1/148 .................................... اًمِمٜم٘مٞمٓمل اجلٙمٜمل اعمخت٤مر حمٛمد سمـ إُملم حمٛمد

د سمـ قمٌد ٤مب حمٛمَّ  1/81 .............................................................. اًمقهَّ

 1/451 .......................................................... حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم

ر سمـ ي٤مه د سمـ قمامَّ  1/97 ............................................................. حمٛمَّ

ـُ يَمْٕم٥ٍم اًم٘مرفملُّ حُمَ  ُد سم  1/463 .......................................................... ٛمَّ

 1/484 ................................................................. حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م

٤مُل  ـُ َُيَْٞمك اًمَٙمحَّ ُد سم  1/65 ............................................................. حُمَٛمَّ

 1/651 ................................................................ حمٛمد حمٛمد طمًلم

٦ٌَُم اهلل اًمت٤َّمضملُّ  ُد ِه  1/32 ............................................................... حُمَٛمَّ

 2/359 ............................... سمـ زرارة إٟمّم٤مري سمـ أؾمٕمد اًمرمحـ سمـ قمٌد حمٛمد

 1/172 .................................................................. حمٛمقد درويش

 2/638 ................................................................. سمـ اًمرسمٞمع حمٛمقد
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 2/114 ................................................................... سمـ ًمٌٞمد حمٛمقد

 2/645 ....................................................... اًمث٘مٗمل سمـ أب قمٌٞمد اعمخت٤مر

 1/164 ......................................................... خمٌم سمـ محػم إؿمجٕمل

 2/113 ................................................................. سمـ اًمرسمٞمع ُمرارة

 1/174 .......................................................................... اعمروق

 1/411 .................................................................. ُمًٓمح سمـ أصم٤مصم٦م

 1/73 ............................................................................. ُمًٚمؿ

 1/195 .................................................................... ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ

 2/191 ............................................................. سمـ َأب ؾمٗمٞم٤من ُمٕم٤موي٦م

 1/152 .................................................................. ُمٕمّت٥م سمـ ىمِمػم

ـُ قَمِديِّ  ـُ سم  1/393 ................................................................... َُمْٕم

 1/191 ................................................................... ُم٘مٌؾ اًمقادقمل

 2/692 .................................................................. سمـ قمٛمرو اعم٘مداد

 1/285 ......................................................................... ُمٙمحقل

 2/218 ........................................................... سمـ قمقف اًمًٚمٛمل ُمٚمٞمح

 1/54 ............................................................................ اعمٜم٤مويُّ 

 2/11 .................................................................... سمـ ىمداُم٦م اعمٜمذر

 1/487 .................................................................. ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم

 1/451 ................................................................... ُمقؾمك ضم٤مر اهلل

 1/251 ..................................................................... ٟم٤مزك اعمالئٙم٦م

 1/111 ............................................................................. َٟم٤مومِعٌ 
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ـُ احل٤َمرث  1/11 .................................................................... َٟمٌَتؾ سم

 1/173 ........................................................................ ٟمزار ىم٤ٌمين

 1/546 .................................................................. اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم

 1/436 ............................................. ٟمٕمٛم٦م اهلل سمـ قمٌد اهلل احلًٞمٜمل اجلزائري

 1/264 ..................................................................ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمًٕمقد

 1/431 .......................................................................... ٟمقًمديمف

 1/49 ........................................................................... اًمٜمَّقويُّ 

 2/441 ............................................................. ه٤مرون أُمػم اعم١مُمٜملم

 1/111 ................................................................ هِم٤مم سمـ اًمٕم٤مص

 1/179 .................................................................... هِم٤مم سمـ زيد

 2/113 .................................................................... سمـ أُمٞم٦َّم هالل

ؾَْمَ٘معِ  َواصمَِٚم٦مُ  ْٕ ـُ ا  2/91 .................................................................. سْم

 1/181 ......................................................................... اًمقاىمدي

 1/164 .................................................................. وديٕم٦م سمـ صم٤مسم٧م

 1/215 ............................................................ ُيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ اًمرازي

 2/144 .......................................................... سْمـ طم٤مـم٥م -زيد-َيِزيد 

 2/691 ................................................................ سمـ أب ؾمٗمٞم٤من يزيد

 2/235 ........................................................... سمـ زريع اًمٌٍمي يزيد

 1/172 .................................................................... يقؾمػ اخل٤مل
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 فَزظ املصادر ّاملزاجع

سمـ محدان اًمُٕمْٙمؼَمي  سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اهلل قمٌٞمد اهلل ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌداإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى -1

ب، هـ(، اعمح٘مؼ: رو٤م ُمٕمٓمل، وقمثامن إصمٞمق387اعمٕمروف سم٤مسمـ سَمٓم٦َّم اًمٕمٙمؼمي )اعمتقرم: 

سمـ ؾمٞمػ اًمٜمٍم، ومحد اًمتقجيري، اًمٜم٤مذ: دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم  ويقؾمػ اًمقاسمؾ، واًمقًمٞمد

 .9واًمتقزيع، اًمري٤مض، قمدد إضمزاء: 

سمـ ًمٓمػ اهلل  سمـ قمكم سمـ طمًـ ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٓمٞم٥م حمٛمد صديؼ ظم٤منأسمجد اًمٕمٚمقم -2

 هـ(.1317احلًٞمٜمل اًمٌخ٤مري اًمِ٘مٜمَّقضمل )اعمتقرم: 

 ٌٕم٦مٓماًم، ُمٙمت٦ٌم اًمدار، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ؾمٕمدي اهل٤مؿمٛمل١مًمػ: ، اعماسمـ ؾم٠ٌم طم٘مٞم٘م٦م ٓ ظمٞم٤مل -3

 .هـ(1416ومم، )إ

حمٛمد حمٛمد طمًلم، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم  .، اعم١مًمػ: دآدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم إدب اعمٕم٤مس -4

 م(.1983 -هـ 1413اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م، ؾمٜم٦م )

أمحد اًمٌّمػمي اًمٜم٤مذ: دار  ، اعم١مًمػ: اإلُم٤ممحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمةإ -5

 م(.1999 -هـ 1422اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م: إومم ) –اًمقـمـ 

سمـ أب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل  اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌداإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن -6

هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م 911)اعمتقرم: 

 .(م 1974هـ/ 1394)ًمٚمٙمت٤مب، اًمٓمٌٕم٦م: 

اعم١مؾم٦ًم اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽمُج٦م  ُمٚمؽ طمٗمٜمل ٟم٤مصػ،، اعم١مًمػ: آصم٤مر سم٤مطمث٦م اًم٤ٌمدي٦م -7

 .ُمـ اًمّمٗمح٤مت 364 - ،م(1962) واًمٜمنم

 .www. ebnmaryam ٟمؽمٟم٧مُمقىمع قمغم اإل ،أصمر إؾمٗم٤مر اعم٘مدؾم٦م ذم اٟمحراف اًمٞمٝمقد -8

com/holyasfar/three. htm-23k 

، ٦م، دار اًمث٘م٤موم٦معم١مًمػ: قمكم أمحد اًم٤ًمًمقس، اًمٜم٤مذ: اًمدوطم، اأصمر اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري -9

 .م(1985 – هـ1415)

، اعم١مًمػ: يقؾمػ إسمراهٞمؿ اًمِمٞمخ أصمر احلريم٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم قمرىمٚم٦م اجلٝم٤مد ود اًمّمٚمٞمٌٞملم -11

، 1، قمدد إضمزاء: م(1998 – هـ1419)قمامن، ؾمٜم٦م اًمٜمنم:  -قمٞمد، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕم٤مزم

 اًمٓمٌٕم٦م إومم.
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سمـ ؾم٤ممل اهل٤مؿمٛمل،  ، اعم١مًمػ: أسمق قمكم اعمرشم٣مٜمّم٤مرى واعمجقس ذم اًمتِمٞمعأصمر اًمٞمٝمقد واًم -11

 اًمٜم٤مذ: سمدون، اًمٓمٌٕم٦م إومم.

 اًمرمحـ اًمًحٞمؿ. ، اعم١مًمػ: قمٌداإلضم٤مسم٤مت اجلٚمٞم٦م قمـ اًمِمٌٝم٤مت اًمراومْمٞم٦م -12

اهلل سمدر اًمديـ  ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌداإلضم٤مسم٦م إليراد ُم٤م اؾمتدريمتف قم٤مئِم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م -13

 .هـ(، حت٘مٞمؼ وَّتري٩م: د794ِب٤مدر اًمزريمٌم اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: سمـ  اهلل سمـ قمٌد حمٛمد

 –اعمٓمٚم٥م، أؾمت٤مذ اًمنميٕم٦م سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل  رومٕم٧م ومقزي قمٌد

 .(م2111 -هـ 1421)اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

سمـ أب سمٙمر أيقب  ، اعم١مًمػ: حمٛمداضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م قمغم همزو اعمٕمٓمٚم٦م واجلٝمٛمٞم٦م -14

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  –اهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ًمزرقمل أسمق قمٌدا

 .م(1984-هـ1414ؾمٜم٦م )

، اعم١مًمػ: طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين، ـمٌٕم٦م. دار اًم٘مٚمؿ. سمػموت. دُمِمؼ أضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦م وظمقاومٞمٝم٤م -15

 هـ(.1395)

ين اًمٚمقر إصؾ، سمـ ؾمٕمٞمد اًمًٚمام اهلل سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: حمٛمداإلطم٤مـم٦م ذم أظم٤ٌمر همرٟم٤مـم٦م -16

ًم٤ًمن اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م )اعمتقرم: ـ: اهلل، اًمِمٝمػم سم اًمٖمرٟم٤مـمل، إٟمدًمز، أسمق قمٌد

 .(هـ1424)هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 776

، اعم١مًمػ: وًمٞمؿ ضم٤مي يم٤مر، شمرُجف: ؾمٕمٞمد ضمزائرزم ـ وراضمٕمف أطمج٤مر قمغم رىمٕم٦م اًمِمٓمرٟم٩م -17

 .م(1987 - هـ1417) ،9اًمٜمٗم٤مئس، اًمٓمٌٕم٦م:  وطمرره: م. سمدوي، دار

، اًمٜم٤مذ: اًمدار اًمًٕمقدي٦م ًمٚمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اعم١مًمػ: حمٛمد اًمٖمزازم، أطم٘م٤مد وأـمامع -18

 هـ(.1389ضمدة، )

اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار  سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمرب، حت٘مٞمؼ: حمٛمدأطمٙم٤مم اًم٘مرآن -19

 هـ(.1424اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ؾمٜم٦م )

سمـ قمكم اًمرازي اجلّم٤مص أسمق سمٙمر، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  اعم١مًمػ: أمحد، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن -21

 .هـ(1415سمػموت، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمّم٤مدق ىمٛمح٤موي، ؾمٜم٦م ) -اًمٕمرب 

اهلل، اًمٜم٤مذ: رُم٤مدى  سمـ أب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمق قمٌد ، اعم١مًمػ: حمٛمدأطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م -21

م(، 1997 -ـ ه1418سمػموت، اًمٓمٌٕم٦مإومم: ) -اًمدُم٤مم  -دار اسمـ طمزم  -ًمٚمٜمنم 
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 .3ؿم٤ميمر شمقومٞمؼ اًمٕم٤مروري قمدد إضمزاء:  -حت٘مٞمؼ: يقؾمػ أمحد اًمٌٙمري 

، اعم١مًمػ: اًمٕمالُم٦م اإلطمٙم٤مم ذم متٞمٞمز اًمٗمت٤موى قمـ إطمٙم٤مم وشمٍموم٤مت اًم٘م٤ميض واإلُم٤مم -22

اًمٗمت٤مح  سمـ إدريس اًم٘مراذم اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ قمٌد ؿمٝم٤مب اًمديـ أب اًمٕم٤ٌمس أمحد

 هـ(.1416اإلؾمالُمٞم٦م طمٚم٥م )سمق همدة، ـمٌٕم٦م ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت أ

اهلل اًمٖمري٥م، وعمزيد اـمالع ومدوٟمؽ سمٕمض ُمقاىمع  ، اعم١مًمػ: قمٌدأطمقال أهؾ اًمًٜم٦م ذم إيران -23

 اإلٟمؽمٟم٧م، يمٛمقىمع اًمؼمه٤من، وؿمٌٙم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمًٜم٦م وهمػممه٤م.

سمـ صدىم٦م اًمْمٌل اًمٌٖمدادي  سمـ طمٞم٤من سمـ ظمٚمػ ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر حمٛمدأظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة -24

اًمٕمزيز ُمّمٓمٗمك اعمراهمل،  ج أطم٤مديثف: قمٌدحف وقمٚمؼ قمٚمٞمف وظمرَّ ، صحَّ شويمٞمعٍ »اعمٚم٘م٥م سمـ: 

اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى، سمِم٤مرع حمٛمد قمكم سمٛمٍم ًمّم٤مطمٌٝم٤م: ُمّمٓمٗمك حمٛمد، 

 .م(1947-هـ1366اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )

سمـ ريٓم٦م  سمـ قمٌٞمدة سمـ ؿم٦ٌم، واؾمٛمف: زيد ، اعم١مًمػ: قمٛمرأظم٤ٌمر اعمديٜم٦م = شم٤مريخ اعمديٜم٦م -25

هـ(، طم٘م٘مف: ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت، ـمٌع قمغم 262ي، أسمق زيد )اعمتقرم: اًمٜمٛمػمي اًمٌٍم

 .(هـ1399)ضمدة، قم٤مم اًمٜمنم:  –ٟمٗم٘م٦م: اًمًٞمد طمٌٞم٥م حمٛمقد أمحد 

ُمـ أول ؾمقرة اعم٤مئدة إمم آظمر ؾمقرة اإلهاء اظمتٞم٤مرات اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمرضمٞمح٤مشمف ذم اًمتٗمًػم.  -26

 اًمٕمزيز اعمًٜمد. ، اعم١مًمػ: قمٌدُجًٕم٤م ودراؾم٦م

اعمٞمداين، اًمٜم٤مذ: دُمِمؼ:  ٦ماًمرمحـ طمًـ طمٌٜمٙم ، اعم١مًمػ: قمٌد٦م وأؾمًٝم٤مإظمالق اإلؾمالُمٞم -27

 م(.1979 -هـ 1399سمػموت، دار اًم٘مٚمؿ، )

سمـ ُمٗمٚمح  سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أب قمٌداهللأداب اًمنمقمٞم٦م واعمٜمح اعمرقمٞم٦م -28

 اًم٘م٤مهرة. –اعم٘مدد احلٜمٌكم، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم 

، اعم١مًمػ: يم٤مفمؿ ضمٝم٤مد، اًمؽمُج٦م ٦مدب واردم٤مًمٞماذ إذم آؾمتحق ٦مدراؾم: أدوٟمٞمس ُمٜمتحاًل  -29

 .(م1993)اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م  ُمدسمقزم، ٦مُمٙمتٌ - ةاًمٜم٤مذ: اًم٘م٤مهر

سمـ ذف اًمٜمقوي )اعمتقرم:  ، اعم١مًمػ: أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ ُيٞمكإذيم٤مر اًمٜمقوي٦م -31

نم اًم٘م٤مدر إرٟم١موط رمحف اهلل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜم هـ(، حت٘مٞمؼ: قمٌد676

 .(م1994 -هـ 1414)ًمٌٜم٤من، ـمٌٕم٦م ضمديدة ُمٜم٘مح٦م،  -واًمتقزيع، سمػموت 

هـ(، 676سمـ ذف اًمٜمقوي )اعمتقرم:  ، اعم١مًمػ: أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ ُيٞمكإرسمٕملم اًمٜمقوي٦م -31
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سمـ أب سمٙمر اًمِمٞمخل، اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٜمنم  قُمٜمَِل سمِِف: ىميص حمٛمد ٟمقرس احلالق، أٟمقر

 .1، قمدد إضمزاء: (م2119 -هـ 1431)، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، سمػموت -واًمتقزيع، ًمٌٜم٤من 

اعمٚمؽ  سمـ قمٌد سمٙمر سمـ أب سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أمحدإرؿم٤مد اًم٤ًمري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري -32

 .هـ(923اًم٘مًٓمالين اًم٘متٞمٌل اعمٍمي، أسمق اًمٕم٤ٌمس، ؿمٝم٤مب اًمديـ )اعمتقرم: 

سمـ ومقزان  ًمػ: ص٤مًمح، اعم١ماإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد واًمرد قمغم أهؾ اًمنمك واإلحل٤مد -33

 اًمري٤مض.–اًمٗمقزان، دار اسمـ ظمزيٛم٦م 

، اعم١مًمػ: أسمق يٕمغم اخلٚمٞمكم، اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م قمٚمامء احلدي٨م/اٟمتخ٤مب أب ـم٤مهر اًمًٚمٗمل -34

هـ(، اعمح٘مؼ: 446سمـ اخلٚمٞمؾ اًم٘مزويٜمل )اعمتقرم:  سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد اهلل سمـ قمٌد ظمٚمٞمؾ

اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –د. حمٛمد ؾمٕمٞمد قمٛمر إدريس، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 

 .3هـ(، قمدد إضمزاء: 1419)

سمـ قمكم  سمـ حمٛمد سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: أسمق احلًـ قمكمأؾم٤ٌمب اًمٜمزول = أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مرآن -35

اعمحًـ  سمـ قمٌد هـ(، اعمح٘مؼ: قمّم٤مم468اًمقاطمدي، اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: 

 .(م1992 -هـ 1412)ٟمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤م اًمدُم٤مم، –احلٛمٞمدان، اًمٜم٤مذ: دار اإلصالح 

سمـ احلًـ اًمٓمقد، حت٘مٞمؼ: طمًـ اخلرؾم٤من،  ، اعم١مًمػ: أسمق ضمٕمٗمر حمٛمدآؾمتٌّم٤مر -36

 هـ(.1391) -ـمٝمران، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م 

، اعم١مًمػ: آؾمتثامر إضمٜمٌل اعم٤ٌمذ ذم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م ذم وقء آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل -37

 إوممإردن، اًمٓمٌٕم٦م  -اهلل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمٗم٤مئس  ـ قمٌدسم اًمٕمزيز سمـ قمٌد حمٛمد

 .م(2115 - هـ1425)

سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕم٤ٌمس، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد  احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: أمحدآؾمت٘م٤مُم٦م -38

اًمٓمٌٕم٦م إومم،  اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، -سمـ ؾمٕمقد  رؿم٤مد ؾم٤ممل، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد

 .2 قمدد إضمزاء: هـ(1413)

اًمٜم٤مذ: دار اسمـ  ،سمـ حمٛمد اًم٘مرر ، اعم١مًمػ: أمحدآؾمتٝمزاء سم٤مًمديـ أطمٙم٤مُمف وآصم٤مره -39

 .(م2115 – هـ1426)إومم،  اًمدُم٤مم،اًمٓمٌٕم٦م –اجلقزي 

سمـ  سمـ حمٛمد اهلل سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: أسمق قمٛمر يقؾمػآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب -41

٘مؼ: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، هـ(، اعمح463سمـ قم٤مصؿ اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل )اعمتقرم:  اًمؼم قمٌد
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 .4، قمدد إضمزاء: (م1992 -هـ 1412)اًمٜم٤مذ: دار اجلٞمؾ، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٜم٤م وآظمريـ، دار اًمٗمٙمر،  ، اعم١مًمػ: اسمـ إصمػم، حت٘مٞمؼ: حمٛمدأؾمد اًمٖم٤مسم٦م -41

 .سمػموت ُمّمقرة ُمـ ـمٌٕم٦م دار اًمِمٕم٥م سم٤مًم٘م٤مهرة

سمـ حمٛمد  سمـ ؾمٚمٓم٤من عم١مًمػ: اًم٘م٤مرئ اعمال قمكم، اإهار اعمرومققم٦م ذم إظم٤ٌمر اعمقوققم٦م -42

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  -(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمّم٤ٌمغ، دار إُم٤مٟم٦م، سمػموت هـ1114)ت 

 .(م1971 - هـ 1391)

، اًمٜم٤مذ: ة، اعم١مًمػ: اعم١مًمػ: إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ أمحد، اًم٘م٤مهرحتٚمٞمٚمٞم٦م ٦مإهائٞمؾ واًمتٚمٛمقد دراؾم -43

 .م(1991 -هـ 1411)دار اعمٜم٤مر ًمٚمٜمنم واًمٓمٌع واًمتقزيع، 

، اعم١مًمػ: ومٝمٛمل ضمدقم٤من، دار اًمنموق قمامن، اًمٓمٌٕم٦م اإلؾمالم يأؾمس اًمت٘مدم قمٜمد ُمٗمٙمر -44

 م(.1988اًمث٤مًمث٦م، ؾمٜم٦م )

، اعم١مًمػ: حمٛمد أمحد ظمٚمػ، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م إظمقان ُمقراومتكم، إؾمس اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٚمت٘مدم -45

 .(م1984)اًمٓمٌٕم٦م إومم 

ٙمر أسمق اًمٗمْمؾ اًمًٞمقـمل، ، اعم١مًمػ: قمٌداًمرمحـ اسمـ أب سمإؾمٕم٤مف اعمٌٓم٠م سمرضم٤مل اعمقـم٠م -46

 .(م1969 – هـ1389)ُمٍم،  -اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى 

 .(م1998) دار اجلٜمقب ًمٚمٜمنم اعمجٞمد اًمنمذم، اًمٜم٤مذ: شمقٟمس، ، اعم١مًمػ: قمٌداإلؾمالم واحلداصم٦م -47

، اعم١مًمػ: حمٛمد قمامرة، ـمٌٕم٦م: دار اًمنموق، اًمٓمٌٕم٦م إومم اإلؾمالم واًمًٚمٓم٦م اًمديٜمٞم٦م -48

 .(م1988 -هـ 1419)

ًمٌٜم٤من،  -، اعم١مًمػ: حمٛمد قمامرة، ـمٌٕم٦م: دار اًمقطمدة ـ سمػموت اإلؾمالم وىمْم٤مي٤م اًمٕمٍم -49

 (.م1981)اًمٓمٌٕم٦م إومم 

سمـ  سمـ أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر أمحدإؾمامء اعمٌٝمٛم٦م ذم إٟم٤ٌمء اعمحٙمٛم٦م -51

ًمٜم٤مذ: هـ(، اعمح٘مؼ: د. قمز اًمديـ قمكم اًمًٞمد، ا463ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )اعمتقرم: 

 .ُمٍم ،اًم٘م٤مهرة -ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل 

سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين  سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أمحداإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م -51

 .حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، دار اجلٞمؾ، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم -اًمِم٤مومٕمل 

 سمـ اخلٓم٤مب اًمًٌتل سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق ؾمٚمٞمامن محدإصالح همٚمط اعمحدصملم -52
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هـ(، اعمح٘مؼ: د/طم٤مشمؿ اًمْم٤مُمـ، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم 388اعمٕمروف سم٤مخلٓم٤مب )اعمتقرم: 

 .1، قمدد إضمزاء: (م1985 -هـ 1415)اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

، اعم١مًمػ: ؾمٗمر احلقازم، ـمٌٕم٦م: دار ـمٞم٦ٌم أصقل اًمٗمرق وإدي٤من واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م -53

 .(هـ1429)اخلياء 

م اًمٙمٚمٞمٜمل اًمٜم٤مذ: دار اعمرشم٣م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم صم٘م٦م آؾمال، اعم١مًمػ: أصقل اًمٙم٤مذم -54

 .(م2115)سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم  -واًمتقزيع 

ًمديمتقر: ٟم٤مس اًم٘مٗم٤مري. مل يذيمر ا، اعم١مًمػ: أصقل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦م -55

 .(م1994 - هـ1414إومم ) اًمٓمٌٕم٦م -اؾمؿ اًمدار وٓ اًمٌٚمد 

سمـ اعمخت٤مر  سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: حمٛمد إُملم٤مًم٘مرآنأوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم -56

 ًمٌٜم٤من. - اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت

ط  احل٤مومظ، حمٛمد أمحد دي٤مب قمٌد .، اعم١مًمػ: دأوقاء قمغم اًمٞمٝمقدي٦م ُمـ ظمالل ُمّم٤مدره٤م -57

 .(م1985-هـ 1416)دار اعمٜم٤مر 

سمـ ُمٕمٛمر اًمًٜمقد،  اًمرمحـ اعم١مًمػ: د. قمٌد ،اقمت٤ٌمر اعمآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت -58

 هـ(.1424اًمٓمٌٕم٦م إومم ) -رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ اجلقزي 

سمـ قمثامن  سمـ ُمقؾمك ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر حمٛمدآقمت٤ٌمر ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ أصم٤مر -59

 .هـ(584احل٤مزُمل اهلٛمداين، زيـ اًمديـ )اعمتقرم: 

سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌل  قؾمكسمـ ُم ، اعم١مًمػ: إسمراهٞمؿآقمتّم٤مم -61

سمـ قمٞمد اهلالزم، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ قمٗم٤من، اًمًٕمقدي٦م،  هـ(، حت٘مٞمؼ: ؾمٚمٞمؿ791)اعمتقرم: 

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1992 -هـ 1412اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

سمـ حمٛمد اًمرازي،  ، اعم١مًمػ: اسمـ اخلٓمٞم٥م ومخر اًمديـاقمت٘م٤مدات ومرق اعمًٚمٛملم واعمنميملم -61

قمكم ؾم٤مُمل اًمٜمِم٤مر، ٟمنم ُمٙمت٦ٌم: اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م، وـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ راضمٕمف: 

 (.م1938 -هـ 1356)واًمؽمُج٦م واًمٜمنم سمت٤مريخ: 

، حت٘مٞمؼ: أب قمٌٞمدة ُمِمٝمقر اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، اعم١مًمػ: إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم -62

اسمـ اجلقزي، اهلل أمحد، دار  طمًـ آل ؾمٚمامن، ؿم٤مريمف ذم اًمتخري٩م: أسمق قمٛمر أمحد قمٌد

 هـ(.1423إومم، رضم٥م ) اًمٓمٌٕم٦م
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 وُم٤م سمٕمده٤م. (9ص) ًمِمٞمخ اًمًٞمد اًمٕمٗم٤مينا، اعم١مًمػ: أقمالم وأىمزام -63

قمالم -64 سمـ وم٤مرس، اًمزريمكم اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم:  سـم قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد ، اعم١مًمػ: ظمػم اًمدـيٕا

 .(م2112أي٤مر، ُم٤ميق )هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم قمنم، 1396

 (م1999)، اعم١مًمػ: ٟمزار ىم٤ٌمين، اًمٜم٤مذ: سمدون شم٤مريخ اًمٜمنم: إقمامل اًمِمٕمري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م -65

 أضمزاء. 4اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 .(م1987)، اًمث٤مًمث٦م ، اعم١مًمػ: أدوٟمٞمس، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمقدة، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦مإقمامل اًمِمٕمري٦م -66

 -سم٤مسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م  سمـ أب سمٙمر اًمِمٝمػم ، اعم١مًمػ: حمٛمدإهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ذم ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من -67

 اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م -سمػموت، وُمٙمت٦ٌم اخل٤مين-حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٗمٞمٗمل، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

 .(م1992 - هـ1419)، سمت٤مريخ اًمث٤مٟمٞم٦م

سمـ  سمـ محد اعمحًـ ، اعم١مًمػ: قمٌدأهمٚمٌق ذم سمٕمض اًم٘مراسم٦م وضمٗم٤مء ذم إٟمٌٞم٤مء واًمّمح٤مسم٦م -68

دار اعمٖمٜمل، اًمري٤مض، اعمٛمٚمٙم٦م  سمـ محد اًمٕم٤ٌمد اًمٌدر، اًمٜم٤مذ: اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ قمٌد

 .(م2114 -هـ1425اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، )

 اهلل اًمتؾ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. ، اعم١مًمػ: قمٌدإومٕمك اًمٞمٝمقدي٦م ذم ُمٕم٤مىمؾ اإلؾمالم -69

، اعم١مًمػ: شم٘مل اًمديـ أسمق إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم إسمٓم٤مل اًمتحٚمٞمؾ = سمٞم٤من اًمدًمٞمؾ قمغم سمٓمالن اًمتحٚمٞمؾ -71

سمـ شمٞمٛمٞم٦م  سمـ حمٛمد سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ اهلل سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمٕم٤ٌمس أمحد

، اًمٜم٤مذ: لاعمجٞمد اًمًٚمٗم قمٌد يهـ(، حت٘مٞمؼ: محد728احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 .1، قمدد إضمزاء: (م1998)، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، شم٤مريخ اًمٓمٌٕم٦م: لاعمٙمت٥م آؾمالُم

، اعم١مًمػ: شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس ٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿاىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘م -71

سمـ شمٞمٛمٞم٦م  سمـ حمٛمد سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ اهلل سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد أمحد

اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ، اًمٜم٤مذ:  هـ(، اعمح٘مؼ: ٟم٤مس قمٌد728احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 م(.1999 -هـ 1419، )دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: اًم٤ًمسمٕم٦م

سمـ  ، اعم١مًمػ: أسمق اًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامناهلل واًمثالصم٦م اخلٚمٗم٤مء آيمتٗم٤مء سمام شمْمٛمٜمف ُمـ ُمٖم٤مزي رؾمقل -72

سمـ طم٤ًمن احلٛمػمي اًمٙمالقمل اًمٌٚمٜمز إٟمدًمز اعم٤مًمٙمل اعمٕمروف: سم٤مسمـ  سمـ ؾم٤ممل ُمقؾمك

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  –هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 634ؾم٤ممل )اعمتقرم: 

 .2، قمدد إضمزاء: (هـ1421)
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سمـ أب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل  اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌداإليمٚمٞمؾ ذم اؾمتٜم٤ٌمط اًمتٜمزيؾ -73

اًم٘م٤مدر اًمٙم٤مشم٥م، دار اًمٜمنم: دار اًمٙمت٥م  هـ(، حت٘مٞمؼ: ؾمٞمػ اًمديـ قمٌد911)اعمتقرم: 

 .1، قمدد إضمزاء: (م1981 - هـ1411)سمػموت،  –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

سمـ  اهلل اًمٓم٤مئل اجلٞم٤مين، حت٘مٞمؼ: ؾمٕمد سمـ قمٌد اعم١مًمػ: حمٛمد ،إيمامل إقمالم سمتثٚمٞم٨م اًمٙمالم -74

، ُمٙم٦م (م1984 -هـ 1414محدان اًمٖم٤مُمدي رمحف اهلل، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى )

 .2قمدد إضمزاء -اعمٙمرُم٦م 

سمـ ؿمج٤مع، أسمق سمٙمر، ُمٕملم  سمـ أب سمٙمر اًمٖمٜمل سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: حمٛمدإيمامل اإليمامل -75

 اًم٘مٞمقم قمٌد ربِّ  قمٌد .هـ(، اعمح٘مؼ: د629ي )اعمتقرم: اًمديـ، اسمـ ٟم٘مٓم٦م احلٜمٌكم اًمٌٖمداد

 هـ(.1411ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ) -اًمٜمٌل، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى 

، اإليمامل ذم ذيمر ُمـ ًمف رواي٦م ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ُمـ اًمرضم٤مل ؾمقى ُمـ ذيمر ذم ِّتذي٥م اًمٙمامل -76

سمـ محزة احلًٞمٜمل اًمدُمِم٘مل  ـسمـ احلً سمـ قمكم اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أسمق اعمح٤مؾمـ حمٛمد

اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، اًمٜم٤مذ:  قمٌد .هـ(، طم٘م٘مف ووصم٘مف: د765اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: 

 .1سم٤ميمًت٤من، قمدد إضمزاء:  -ُمٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، يمراشمٌم 

، اعم١مًمػ: اإليمامل ذم رومع آرشمٞم٤مب قمـ اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم إؾمامء واًمٙمٜمك وإٟم٤ًمب -77

هـ(، اًمٜم٤مذ: 475سمـ ُم٤ميمقٓ )اعمتقرم:  سمـ ضمٕمٗمر سمـ ه٦ٌم اهلل أسمق ٟمٍم قمكم ؾمٕمد اعمٚمؽ،

 ًمٌٜم٤من. - سمػموت -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

، اعم١مًمػ: شم٘مل اًمديـ إُمت٤مع إؾمامع سمام ًمٚمرؾمقل ذم إسمٜم٤مء وإُمقال واحلٗمدة واعمت٤مع -78

سمـ قمكم اعم٘مريزي، صححف وذطمف: حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر، ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ  أمحد

 .(1941اًم٘م٤مهرة، ـمٌع ؾمٜم٦م )-ؽمُج٦م واًمٜمنمًمٚم

ُمث٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ/ أٟمقاقمٝم٤م، ُمقوققم٤مِّت٤م، أؾمٚمقِب٤م -79  اهلل اعمٜمّمقر. سمـ قمٌد محد .، اعم١مًمػ: دٕا

سمـ ُمًٕمقد  سمـ حمٛمد أب سمٙمر ، اعم١مًمػ: ُمّمٕم٥ماإلُمالء اعمختٍم ذم ذح همري٥م اًمًػم -81

هـ(، 614اًمريم٥م )اعمتقرم:  إٟمدًمز، أسمق ذر، ويٕمرف يم٠مسمٞمف، سم٤مسمـ أب اجلٞم٤مين لاخلِمٜم

 ًمٌٜم٤من. –اؾمتخرضمف وصححف: سمقًمس سمروٟمٚمف، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

اهلل اهلروي اًمٌٖمدادي )اعمتقرم:  سمـ قمٌد مسمـ ؾمالَّ  ، اعم١مًمػ: أسمق قُمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿإُمقال -81

 .1سمػموت، قمدد إضمزاء:  –هـ(، اعمح٘مؼ: ظمٚمٞمؾ حمٛمد هراس، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر 224
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 .سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، حت٘مٞمؼ: د سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أمحدء اًمٖمٛمر سم٠مسمٜم٤مء اًمٕمٛمر ذم اًمت٤مريخإٟم٤ٌم -82

ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م  - سمػموت -اعمٕمٞمد ظم٤من، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  حمٛمد قمٌد

 .م(1986 -هـ 1416)

٤مه اًمٜمح٤مة -83 ٤مه اًمرواة قمغم أٌٟم : عمتقرما) اًم٘مٗمٓمل يقؾمػ سمـ قمكم احلًـ أسمق اًمدـي ُج٤مل، اعم١مًمػ: إٌٟم

 وُم١مؾم٦ًم اًم٘م٤مهرة، - اًمٕمرب اًمٗمٙمر دار: اًمٜم٤مذ، إسمراهٞمؿ اًمٗمْمؾ أسمق حمٛمد: اعمح٘مؼ، (هـ646

 .4: إضمزاء قمدد(، م1982 - هـ1416) إومم، اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت – اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٙمت٥م

سمـ  ، اعم١مًمػ: ُيٞمك اًمٕمٛمراين، حت٘مٞمؼ: ؾمٕمقدآٟمتّم٤مر ذم اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م اًم٘مدري٦م إذار -84

 .اًمري٤مض (م1999)زيز اخلٚمػ، اًمٜم٤مذ: أوقاء اًمًٚمػ، اًمٕم قمٌد

سمـ  سمـ قم٤مُمر ، اعم١مًمػ: إسمراهٞمؿآٟمتّم٤مر ًمٚمّمح٥م ؤل ُمـ اومؽماءت اًمًاموي اًمْم٤مل -85

 -هـ 1423)قمكّم اًمّرطمٞمكم، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

 .1، قمدد إضمزاء: (م2113

ٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب ا -86 اًمديمتقر: ، ديمتقراه ًمألؾمت٤مذ حلداصم٦م وومٙمرهؿ دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ذقمٞم٦مٓا

 .(2113-هـ(1424ؾمٕمٞمد اًمٖم٤مُمدي، دار إٟمدًمس اخلياء، اًمٓمٌٕم٦م إوزم، ؾمٜم٦م )

سمـ محٞمد اهلل، دار  حت٘مٞمؼ: حمٛمد –سمـ ُيل اًمٌالذري  ، اعم١مًمػ: أمحدأٟم٤ًمب إذاف -87

 .م(1987 -هـ 1379اعمٕم٤مرف، ؾمٜم٦م )

سمـ حمٛمد  سمـ قمٛمر اهلل ، اعم١مًمػ: ٟم٤مس اًمديـ أسمق ؾمٕمٞمد قمٌداًمت٠مويؾأٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار  -88

 .هـ(685اًمِمػمازي اًمٌٞمْم٤موي )اعمتقرم: 

 ، اعم١مًمػ: ُمّمٓمٗمك احلٛميص، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٖمزازم، دُمِمؼ اًمٓمٌٕم٦م إوممأٟمقار اًم٘مرآن -89

سمـ أمحد يمرزون، اًمٜم٤مذ:  ، د. أٟمسورشمؾ اًم٘مرآن شمرشمٞماًل  (92 - 89ص )، (هـ1423)

 .(هـ1418)ٓم٤ٌمقم٦م واًمّمح٤موم٦م واًمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم اًم

 إيران. -، اعم١مًمػ: ٟمٕمٛم٦م اهلل اعمقؾمقي اجلزائري، ُمٓمٌٕم٦م: ذيم٦م ضم٤مب شمؼميزإٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م -91

 سمـ ؾمٕمٞمد اعمٜمقر. ، اعم١مًمػ: ًمٌٞم٥مإيران واإلُمؼماـمقري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م اعمققمقدة -91

 سمٙمر اجلزائري. ق، اعم١مًمػ: أسمأين اًمتٗم٤مؾمػم -92

سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق  اًمًالم سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد أمحداعم١مًمػ:  ،اإليامن إوؾمط -93

، (هـ1424(اًمٕم٤ٌمس شم٘مل اًمديـ، اعمح٘مؼ: حمٛمقد أسمق ؾمـ أسمق ُيٞمك، اًمٜم٤مذ: دار ـمٞم٦ٌم، 
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 ، اًمٓمٌٕم٦م: إومم.1قمدد اعمجٚمدات: 

ل ، اعم١مًمػ: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُماإليامن -94

 .(م1993 -هـ1413)سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمراسمٕم٦م  –

سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق ؿم٤مُم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اهلدى  اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌدٟمٙم٤مر اًمٌدعإاًم٤ٌمقم٨م قمغم  -95

 حت٘مٞمؼ: قمثامن أمحد قمٜم٥م. م(1978 - هـ1398)اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  –

سم٤مًمري٤مض  ، اعم١مًمػ: اعمح٤مض سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقدسمـ ص٤مًمح اًمٕمجالن سمح٨م اًمِمٞمخ ومٝمد -96

 .ٟمنم ذم َمٚم٦م اًمٕمٍم، وهق ُمقضمقد قمغم اًمِمٌٙم٦م

 -سمـ إسمراهٞمؿ اًمًٛمرىمٜمدي اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل  سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٚمٞم٨م ٟمٍمسمحر اًمٕمٚمقم -97

 .3: إضمزاء قمدد - سمػموت –حت٘مٞمؼ: د. حمٛمقد ُمٓمرضمل، دار اًمٜمنم: دار اًمٗمٙمر 

ًمز، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ سمـ يقؾمػ اًمِمٝمػم سم٠مب طمٞم٤من إٟمد ، اعم١مًمػ: حمٛمداًمٌحر اعمحٞمط -98

 - ًمٌٜم٤من -اعمقضمقد، واًمِمٞمخ: قمكم حمٛمد ُمٕمقض، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  قم٤مدل أمحد قمٌد

 .(م2111 -هـ 1422)سمػموت 

سمـ قمجٞم٦ٌم احلًٜمل اإلدريز اًمِم٤مذزم  سمـ اعمٝمدي سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أمحداًمٌحر اعمديد -99

 م(.2112 - هـ 1423اًمٗم٤مد أسمق اًمٕم٤ٌمس، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م )

هـ(، اًمٜم٤مذ: 355سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد )اعمتقرم: ٟمحق ) ، اعم١مًمػ: اعمٓمٝمرء واًمت٤مريخاًمٌد -111

 .6ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، سمقر ؾمٕمٞمد، قمدد إضمزاء: 

سمـ  سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: أسمق اًمقًمٞمد حمٛمدسمداي٦م اعمجتٝمد و هن٤مي٦م اعم٘متّمد -111

اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك  ،هـ(595رؿمد اًم٘مرـمٌل اًمِمٝمػم سم٤مسمـ رؿمد احلٗمٞمد )اعمتقرم: 

 .(م1975 -هـ1395اًم٤ٌمب احلٚمٌل وأوٓده، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م: اًمراسمٕم٦م، )

سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ  سمـ قمٛمر ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م -112

ُمـ اًمٕمٚمامء، اًمٜم٤مذ: دار اًمري٤من ًمٚمؽماث  هـ(، دىم٘مف ُجعٌ 774اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 .8اعمجٚمدات:  ، قمدد(م1999 – هـ1418)

سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين،  سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: حمٛمداًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًم٤ًمسمع -113

 سمػموت. - سمـ حمٛمد زسم٤مرة، دار اعمٕمروم٦م حت٘مٞمؼ: حمٛمد

سمـ قم٤ٌمس  سمـ ُيٞمك ، اعم١مًمػ: اًمًٛمقألسمذل اعمجٝمقد ذم إومح٤مم اًمٞمٝمقد = إومح٤مم اًمٞمٝمقد -114



  
771 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

سمػموت،  –دُمِمؼ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م  -ار اًم٘مٚمؿ هـ(، اًمٜم٤مذ: د571اعمٖمرب )اعمتقرم: ٟمحق 

 -هـ 1411اًمقه٤مب ـمقيٚم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) ىمدم ًمف وظمرج ٟمّمقصف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: قمٌد

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1989

اهلل اجلٛمٞمكم، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  قمٌد: ًمِمٞمخا، اعم١مًمػ سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مِب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقد -115

 .م(1994 -هـ 1414ًمث٤مٟمٞم٦م )ا اًمٓمٌٕم٦م –ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م  –

 ، اعم١مًمػ: ُمٜمذر إؾمٕمد، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمٓمٌٕم٦مسمراءة اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مق -116

 (.م1997 - هـ1417) إومم

سمـ ُمٜمّمقر اًمًٙمز، حت٘مٞمؼ:  ، اعم١مًمػ: قم٤ٌمساًمؼمه٤من ذم ُمٕمروم٦م قم٘م٤مئد أهؾ إدي٤من -117

 .(م1981)إومم سمـ إسمراهٞمؿ احل٤مج، دار اًمؽماث اًمٕمرب اًمٓمٌٕم٦م  سمـ أمحد ظمٚمٞمؾ

 ، أول شمرُج٦م قمرسمٞم٦م.اًمراسمٕم٦م اًمٓمٌٕم٦م-، شمرُج٦م: حمٛمد ظمٚمٞمٗم٦م اًمتقٟمز سمروشمقيمقٓت طمٙمامء صٝمٞمقن -118

سمـ  سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: حمٛمدسمري٘م٦م حمٛمقدي٦م ذم ذح ـمري٘م٦م حمٛمدي٦م وذيٕم٦م ٟمٌقي٦م -119

 .هـ(1156احلٜمٗمل )اعمتقرم:  لسمـ قمثامن، أسمق ؾمٕمٞمد اخل٤مدُم ُمّمٓمٗمك

ـ  ، اعم١مًمػ: أسمق ضمٕمٗمر حمٛمدْم٤مئؾ آل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿسمّم٤مئر اًمدرضم٤مت اًمٙمؼمى ذم وم -111 سم

ـ ُمٜمِمقرات إقمٚمٛمل  احلًـ  .هـ(1362)ـمٝمران، ـمٌٕم٦م:  -سمـ ومروخ اًمّمٗم٤مر، اًمٜم٤مذ: ُم

 .قم٤مدل قم٤مُمر )ُم٘م٤مل قمغم اًمِمٌٙم٦م( .، اعم١مًمػ: دسمٓم٤مٟم٦م اًمًقء ودوره٤م ذم وم٤ًمد احل٤ميمؿ -111

 .غم اًمِمٌٙم٦م(، اًمٙم٤مشم٥م أهة اًمٌالغ )ُم٘م٤مل قماًمٌٓم٤مٟمـــــ٦م واعمــأل -112

 -اهلل اعمٕمتؼ، رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م  سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: د. قمقادسمٕمض أٟمقاع اًمنمك إصٖمر -113

 .م(1999-هـ(1421اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) -ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 

سمـ  احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: أمحدسمٖمٞم٦م اعمرشم٤مد ذم اًمرد قمغم اعمتٗمٚمًٗم٦م واًم٘مراُمٓم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م -114

ُمقؾمك ؾمٚمٞمامن اًمدويش، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،  .حت٘مٞمؼ: د شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕم٤ٌمس،

 (.1/341هـ( )1418اًمٓمٌٕم٦م إومم )

اًمرمحـ اًمًٞمقـمل،  ، اعم١مًمػ: ضمالل اًمديـ قمٌدسمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة -115

 .صٞمدا -ًمٌٜم٤من  - حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م

، اعم١مًمػ ًمِمٕم٥م، ِّتذي٥م ًمٙمت٤مب ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘ملسمٚمقغ إرب سمت٘مري٥م يمت٤مب ا -116

 سمف: حمٛمد ظمٚمػ ؾمالُم٦م.هذَّ 
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 شمرُج٤من اًمًٜم٦م ة،اعم١مًمػ: إطم٤ًمن إهلل فمٝمػم، اًمٜم٤مذ: ٓهقر، إداراًمٌٝم٤مئٞم٦م: ٟم٘مد وحتٚمٞمؾ -117

 اًم٤ًمسمٕم٦م. ، اًمٓمٌٕم٦مم(1984 -هـ 1414)

ه٤مرون،  اًمًالم سمـ سمحر اجل٤مطمظ، حت٘مٞمؼ: قمٌد ، اعم١مًمػ: أسمق قمثامن قمٛمرواًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم -118

 (.م1949 -هـ 1368)اًمٓمٌٕم٦م إومم  - ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽمُج٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة

، اعم١مًمػ: د. حمٛمد يقؾمػ ُمقؾمك، اًمٓمٌٕم٦م إومم، دار اًمٙمت٤مب اًمٌٞمقع واعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م -119

 .(م1954-هـ1373اًمٕمرب، ُمٍم، )

سـم ىمٓمٚمقسمٖم٤م -121  ٓ سمـ ىُمٓمُٚمقسمٖم٤م  ٕمدل ىم٤مؾمؿ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمداء زـي اًمديـ أسمق اًمشم٤مج اًمؽماضمؿ

هـ(، اعمح٘مؼ: 879اًمًقدوين )ٟم٦ًٌم إمم ُمٕمتؼ أسمٞمف ؾمقدون اًمِمٞمخقين( اجلامزم احلٜمٗمل )اعمتقرم: 

 هـ(.1413دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) –حمٛمد ظمػم رُمْم٤من يقؾمػ، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مٚمؿ 

اًمرزاق احلًٞمٜمل،  سمـ قمٌد سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: حمٛمدشم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس -121

هـ(، اعمح٘مؼ: َمٛمققم٦م ُمـ 1215ًمٗمٞمض، اعمٚم٘م٥م سمٛمرشم٣م، اًمزسمٞمدي )اعمتقرم:  أسمق

 اعمح٘م٘ملم، اًمٜم٤مذ: دار اهلداي٦م.

هـ(، 241سمـ ظمٞم٤مط ) ، اعم١مًمػ: اًمٕمّمٗمري ظمٚمٞمٗم٦مسمـ ظمٞم٤مط اًمت٤مريخ = شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م -122

دُمِمؼ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت،  - حت٘مٞمؼ: د. أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري، ٟمنم: دار اًم٘مٚمؿ

 .(م1977 -هـ 1397)اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون = ديقان اعمٌتدأ واخلؼم ذم شم٤مريخ اًمٕمرب واًمؼمسمر وُمـ قم٤مسهؿ ُمـ  -123

سمـ حمٛمد، اسمـ ظمٚمدون أسمق زيد، وزم  سمـ حمٛمد اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌدذوي اًمِم٠من إيمؼم

هـ(، اعمح٘مؼ: ظمٚمٞمؾ ؿمح٤مدة، اًمٜم٤مذ: دار 818اًمديـ احليُمل اإلؿمٌٞمكم )اعمتقرم: 

 .1، قمدد إضمزاء: (م1988 -هـ 1418)اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  اًمٗمٙمر، سمػموت،

سمـ  سمـ قمقن سمـ ُمٕملم اعم١مًمػ: أسمق زيمري٤م ُيٞمك ،شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم )رواي٦م اًمدوري( -124

هـ(، اعمح٘مؼ: 233اًمرمحـ اعمري سم٤مًمقٓء، اًمٌٖمدادي )اعمتقرم:  سمـ قمٌد سمـ سمًٓم٤مم زي٤مد

 -اًمؽماث اإلؾمالُمل د. أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ، اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء 

 .4، قمدد إضمزاء: (م1979 – هـ1399)ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

سمـ  سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد رواي٦م أمحد سمـ ُمٕملم شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم = ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل قمـ ُيٞمك -125

سمـ ٟمٛمػم  اهلل سمـ قمٌد سمـ أب ؿمٞم٦ٌم، وحمٛمد سمـ اعمديٜمل، وأب سمٙمر حمرز، وومٞمف قمـ قمكم
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سمـ  سمـ سمًٓم٤مم سمـ زي٤مد سمـ قمقن سمـ ُمٕملم زيمري٤م ُيٞمكوهمػمهؿ، اعم١مًمػ: أسمق 

هـ(، اعمح٘مؼ: اجلزء إول: حمٛمد 233اًمرمحـ اعمري سم٤مًمقٓء، اًمٌٖمدادي )اعمتقرم:  قمٌد

هـ، 1415دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) -يم٤مُمؾ اًم٘مّم٤مر، اًمٜم٤مذ: َمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 .2، قمدد إضمزاء: (م1985

سمـ  سمـ قمقن سمـ ُمٕملم اعم١مًمػ: أسمق زيمري٤م ُيٞمك ،شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم رواي٦م قمثامن اًمدارُمل -126

هـ(، اعمح٘مؼ: 233اًمرمحـ اعمري سم٤مًمقٓء، اًمٌٖمدادي )اعمتقرم:  سمـ قمٌد سمـ سمًٓم٤مم زي٤مد

 .1دُمِمؼ، قمدد إضمزاء:  –د. أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ، اًمٜم٤مذ: دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث 

سمـ  سمـ إؾمح٤مق سمـ أمحد اهلل سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحدشم٤مريخ أصٌٝم٤من = أظم٤ٌمر أصٌٝم٤من -127

هـ(، اعمح٘مؼ: ؾمٞمد يمنوي طمًـ، اًمٜم٤مذ: دار 431سمـ ُمٝمران إصٌٝم٤مين )اعمتقرم:  ُمقؾمك

 .2، قمدد إضمزاء: (م1991-هـ1411)سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

احلٚمٞمؿ اًمٜمج٤مر،  قمٌد. ، اعم١مًمػ: يم٤مرل سمرويمٚمامن، ٟم٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦م: دشم٤مريخ إدب اًمٕمرب -128

 دار اعمٕم٤مرف، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم.ـمٌٕم٦م: 

سمـ  اهلل حمٛمد ، اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌدشم٤مريخ اإلؾمالم َوَوومٞم٤مت اعمِم٤مهػم َوإقمالم -129

 .هـ(748سمـ ىَم٤مْيامز اًمذهٌل )اعمتقرم:  سمـ قمثامن أمحد

، اعم١مًمػ: د. طمًـ إسمراهٞمؿ طمًـ، آضمتامقمل اًمث٘م٤مذم اًمديٜمل شم٤مريخ اإلؾمالم: اًمًٞم٤مد -131

، اًمٜم٤مذ: دار اجلٞمؾ ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم واًمتقزيع، شم٤مريخ اًمٜمنم: 4ت: ، َمٚمدا15اًمٓمٌٕم٦م: 

 .م(11/11/2111)

اهلل احلٛمٞمدي، اًمٜم٤مذ:  سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمٌد د.، اعم١مًمػ: اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ُمقاىمػ وقمؼم -131

 .(م1997 -هـ 1418)دار اًمدقمقة ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م إومم ؾمٜم٦م 

ًمِمٞمخ: حمٛمد رؿمٞمد رو٤م، دار اًمٗمْمٞمٚم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ا ، اعم١مًمػشم٤مريخ اإلُم٤مم حمٛمد قمٌده -132

 .(م2116 - هـ1427))ُمّمقرة(، 

سمـ حمٛمد إصمػم اجلزري، اعمح٘مؼ  ، اعم١مًمػ: حمٛمداًمت٤مريخ اًم٤ٌمهر ذم اًمدوًم٦م إشم٤مسمٙمٞم٦م -133

شم٤مريخ  –اًم٘م٤مهرة  -اًم٘م٤مدر أمحد ـمٚمٞمامت، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م احلديث٦م  اعمؽمضمؿ: قمٌد

 .(م1963)اًمٜمنم: 

سمـ حمٛمد اًمدي٤مر سمٙمري، اًمٜم٤مذ:  ، اعم١مًمػ: طمًلمخلٛمٞمس ذم أطمقال أٟمٗمس ٟمٗمٞمسشم٤مريخ ا -134
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 .(م1862 -هـ 1283سمػموت، ) –ُم١مؾم٦ًم ؿمٕم٤ٌمن 

 –سمػموت  -سمـ ىمٌش، اًمٜم٤مذ: دار اجلٌؾ  ، اعم١مًمػ: أمحدشم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨م -135

 .(م1984 -هـ 1411)

سمـ زايد، ومٝمرس أطم٤مديثف  سمـ إسمراهٞمؿ ًمٌخ٤مري، حت٘مٞمؼ حمٛمقدا، اعم١مًمػ: اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم -136

 .ًمٌٜم٤من -يقؾمػ اعمرقمٌم دار اعمٕمروم٦م سمػموت 

سمـ  ، اعم١مًمػ: حمٛمدشم٤مريخ اًمٓمؼمي = شم٤مريخ اًمرؾمؾ واعمٚمقك، وصٚم٦م شم٤مريخ اًمٓمؼمي -137

هـ(، )صٚم٦م 311سمـ هم٤مًم٥م أُمكم، أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي )اعمتقرم:  سمـ يمثػم سمـ يزيد ضمرير

 –هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمؽماث 369سمـ ؾمٕمد اًم٘مرـمٌل، اعمتقرم:  شم٤مريخ اًمٓمؼمي ًمٕمري٥م

 .11، قمدد إضمزاء: (هـ1387)، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمػموت

اًمِمٙمقر  سمـ قمٌد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، دراؾم٦م: قم٤مدل ، اعم١مًمػ: حمٛمداًمت٤مريخ اًمٙمٌػم -138

 م(.2112-هـ1423اًمري٤مض، ؾمٜم٦م ) -اًمزرىمل، دار ـمقيؼ

 ب وُمٓمٌٕمتٝم٤م سم٤مجلامومػمت.، اعم١مًمػ: حمٛمد أسمق زهرة، ُمٙمت٦ٌم أداشم٤مريخ اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م -139

 .اهلل ؾم٤ممل ٟمجٞم٥م ، اعم١مًمػ: قمٌدشم٤مريخ اعم٤ًمضمد اًمِمٝمػمة -141

صمٞمٝم٤م وذيمر ىُمٓم٤َّمهِن٤م اًمٕمٚمامء ُمـ همػم أهٚمٝم٤م  -141 شم٤مريخ سمٖمداد = شم٤مريخ ُمديٜم٦م اًمًالم وأظم٤ٌمر حُمَدِّ

سمـ ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  سمـ أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ قمكم سمق سمٙمر أمحدأ، اعم١مًمػ: وواردُي٤م

(، اعمح٘مؼ اًمديمتقر: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب هـ463)اعمتقرم: 

 .16، قمدد إضمزاء: (م2112 -هـ 1422سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) –اإلؾمالُمل 

سمـ إسمراهٞمؿ اًمًٝمٛمل اًم٘مرر  سمـ يقؾمػ ، اعم١مًمػ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ محزةشم٤مريخ ضمرضم٤من -142

ن، اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اعمٕمٞمد ظم٤م هـ(، اعمح٘مؼ: حت٧م ُمراىم٦ٌم حمٛمد قمٌد427اجلرضم٤مين )اعمتقرم: 

 .1، قمدد إضمزاء: (م1987 -هـ 1417)اًمراسمٕم٦م  سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م –اًمٙمت٥م 

سمـ ه٦ٌم اهلل اعمٕمروف سم٤مسـم قم٤ًميمر )اعمتقرم:  سمـ احلًـ ، اعم١مًمػ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكمشم٤مريخ دُمِمؼ -143

اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ، سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي هـ(، اعمح٘مؼ: قمٛمرو571

ـ 1415): قم٤مم اًمٜمنم  .َمٚمدات ومٝم٤مرس( 6و  74) 81، قمدد إضمزاء: (م1995 -ه

سمـ طمًـ اجلؼمي،  اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌدشم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر ذم اًمؽماضمؿ وإظم٤ٌمر -144

 .3قمدد إضمزاء:  -سمػموت  –اًمٜم٤مذ: دار اجلٞمؾ 



  
773 

 
 خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 اًمٙمريؿ اًمزيد. ، اعم١مًمػ: زيد قمٌدشم٠مُمالت ذم ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا قمـ همزوة شمٌقك -145

سمـ ُمًٚمؿ اًمديٜمقري )ت:  اهلل سمـ قمٌد حمٛمد ق، شم٠مًمٞمػ: اسمـ ىمتٞم٦ٌم أسمشم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م -146

 هـ(، صححف ووٌٓمف: حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر.276

سمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري،  سمـ ُمًٚمؿ اهللَّ  حمٛمد قمٌد ق، اعم١مًمػ: اإلُم٤مم أسمشم٠مويؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن -147

اًمٓمٌٕم٦م أو شم٤مرخيٝم٤م، ، ذطمف وٟمنمه: اًمًٞمد أمحد ص٘مر، همػم حمدد (هـ276)اعمتقرم ؾمٜم٦م 

 اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت.

، اعم١مًمػ: حمٛمد قمزت اًمٓمٝمٓم٤موي، اًمٓمٌٕم٦م إومم اًمزهراء ًمإلقمالم اًمتٌِمػم وآؾمتنماق -148

 هـ(.1411) اًمٕمرب

، اعم١مًمػ: ُمّمٓمٗمك اخل٤مًمدي وقمٛمر ومروخ، اًمتٌِمػم وآؾمتٕمامر ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م -149

 .(م1983)ُمٜمِمقرات اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، صٞمدا، 

ّمػم ذم -151 ، اعم١مًمػ: شم٠مًمٞمػ: اإلؾمٗمرايٜمل أب  اًمدـي ومتٞمٞمز اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م قمـ اًمٗمرق اهل٤مًمٙملماًمٌت

ـ  (، قمٚمؼ قمغم طمقاؿمٞمف: حمٛمد471سمـ حمٛمد )ت  سمـ ـم٤مهر اعمٔمٗمر ؿم٤مهٗمقر سمـ زاهد احلً

ـ 1374اًمٙمقصمري، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل سمٛمٍم وُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك سمٌٖمداد قم٤مم )  م(.1955 -ه

سمـ  ، اعم١مًمػ: احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم٥ًم إمم اإلُم٤مم إؿمٕمريشمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي ومٞمام ٟم -151

-هـ1397سمػموت، ـمٌٕم٦م ُمّمقرة ) -سمـ قم٤ًميمر اًمدُمِم٘مل، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب  احلًـ

 .(هـ1399

سمـ  اًمٙمريؿ سمـ أمحد اهلٛمذاين، طم٘م٘مف: قمٌد اجل٤ٌمر ، اعم١مًمػ: قمٌدشمثٌٞم٧م دٓئؾ اًمٜمٌقة -152

 .سمػموت –قمثامن، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمرسمٞم٦م 

اعمٝم٤مب اًمٌٞم٤مي، اًمٜم٤مذ: اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت  ، اعم١مًمػ: قمٌدًمِمٕمري٦مدمرسمتل ا -153

 .(م1974 - هـ1394) 7سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م:  -واًمٜمنم 

اعمٝم٤مب اًمٌٞم٤مي، اًمٜم٤مذ: اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم  ، اعم١مًمػ: قمٌدحت٤مؾمد اًمٕمٚمامء -154

 .م(1974 - هـ1394) 7سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م:  -

، اعم١مًمػ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين )اعمتقرم: ًم٘مٌقر ُم٤ًمضمدحتذير اًم٤ًمضمد ُمـ اَّت٤مذ ا -155

 .1سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، قمدد إضمزاء:  –هـ(، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 1421

يراٟمٞم٦م ؾمالُمٞم٦م اإلخلٛمٞمٜمل، اًمٜم٤مذ: ؾمٗم٤مرة اجلٛمٝمقري٦م اإلا، اعم١مًمػ: حترير اًمقؾمٞمٚم٦م -156
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 .(م1998)ومم سمدُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إ

سمـ قم٤مؿمقر، دار ؾمحٜمقن ًمٚمٜمنم  ١مًمػ: اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٓم٤مهر، اعماًمتحرير واًمتٜمقير -157

 .31، قمدد إضمزاء: (م1997) -شمقٟمس  -واًمتقزيع 

عم٤ٌمريمٗمقري، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م ا، اعم١مًمػ: حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي -158

 سمػموت. -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

، اعم١مًمػ حت٘مٞمؼ ُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٗمتٜم٦م ُمـ رواي٤مت اإلُم٤مم اًمٓمؼمي واعمحدصملم -159

، قمدد (م2117 – هـ1428)ديمتقر: حمٛمد أحمزون، اًمٜم٤مذ: دار اًمًالم، ؾمٜم٦م اًمٜمنم: ًما

 .2، رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م: 1اعمجٚمدات: 

سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ، ُمٗمتل اًمدي٤مر  ًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م: حمٛمدا، اعم١مًمػ حتٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملم -161

 ٤م.اًمًٕمقدي٦م ؾم٤مسم٘مً 

 ل(، اسمـ اًمًٌٙمهـ816 - 725اعم١مًمٗمقن: اًمِٕمراىمل ) ،َّتري٩م أطم٤مدي٨م إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ -161

سمِـ  اهللَّ حَمُٛمقد هـ(، اؾمتِخَراج: أب قمٌد1215 - 1145هـ(، اًمزسمٞمدي )771 - 727)

اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  –؟(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕم٤مصٛم٦م ًمٚمٜمنم -هـ  1374حُمَّٛمد احلَّداد )

 وَمٚمد ًمٚمٗمٝم٤مرس(. 6) 7، قمدد إضمزاء: (م1987 -هـ 1418)

سمـ  ، اعم١مًمػ: قمٚمقيل اًم٘مرآن، ًمًٞمد ىمٓم٥م رمحف اهللَّتري٩م أطم٤مدي٨م وآصم٤مر يمت٤مب ذم فمال -162

٤مف، اًمٜم٤مذ: دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  قمٌد ٘مَّ ًَّ  -هـ 1416)اًم٘م٤مدر اًم

 .1، قمدد إضمزاء: (م1995

سمـ قمثامن اًمذهٌل، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: زيمري٤م قمٛمػمات،  سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: حمٛمدشمذيمرة احلّٗم٤مظ -163

 .م(1998 -هـ1419ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) -وتدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػم

سمـ قمكم اًمّمدي٘مل اهلٜمدي اًمَٗمتَّٜمِل )اعمتقرم:  ، اعم١مًمػ: حمٛمد ـم٤مهرشمذيمرة اعمقوققم٤مت -164

 .1، قمدد إضمزاء: (هـ1343)هـ(، اًمٜم٤مذ: إدارة اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمػمي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 986

ـ 1418، اعمٜمّمقرة، ُمٍم )ُمٜمػم اًمٖمْم٤ٌمن، دار اًمقوم٤مء: ، اعم١مًمػاًمؽمسمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م -165  م(.1998 -ه

 طمًـ قمكم - اًمنميػ ٟمٕمٞمؿ قمقيناعم١مًمػ: ، شمرشمٞم٥م أطم٤مدي٨م صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف -166

 .م(1986 – هـ1416): اًمٜمنم ؾمٜم٦ماًمري٤مض، -، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرفاحلٛمٞمد قمٌد قمكم

اعم١مًمػ: د. رىمٞم٦م شم٠مصمػمه،  –َم٤مٓشمف  -، اعم١مًمػ: اًمؽمهٞم٥م ذم اًمدقمقة ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م أٟمقاقمف -167
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 .(م1999 -هـ1421)سمـ حمٛمد ٟمٞم٤مز، اًمٜم٤مذ: دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م اًمٓمٌٕم٦م إومم  سمٜم٧م ٟمٍم اهلل

 قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اهلل قمٌد، اعم١مًمػ: اًمت٤ًمهؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم ُمٔم٤مهره وآصم٤مره -168

 .ًمٚمٜمنم اًمقـمـ دار: اًمٜم٤مذ، اًمٓمري٘مل

سمـ  سمـ حمٛمد حلًـ قمكم، اعم١مًمػ: أسمق اشمًٝمٞمؾ اًمٜمٔمر وشمٕمجٞمؾ اًمٔمٗمر ذم أظمالق اعمٚمؽ -169

هـ(، اعمح٘مؼ: حمل 451سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي، اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي )اعمتقرم:  حمٛمد

سمػموت، ؾمٜم٦م اًمٜمنم:  -هالل اًمنطم٤من وطمًـ اًم٤ًمقم٤مي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 .1، قمدد إضمزاء: (م1981)

ٝم٧م أؾمام -171 سمـ أب  سمـ ؾمالم ١مًمػ: ُيٞمك، اعمه وشمٍموم٧م ُمٕم٤مٟمٞمفؤاًمتّم٤مريػ ًمتٗمًػم اًم٘مرآن ِم٤م اؿمٌت

هـ(، 211صمٕمٚم٦ٌم، اًمتٞمٛمل سم٤مًمقٓء، ُمـ شمٞمؿ رسمٞمٕم٦م، اًمٌٍمي صمؿ اإلومري٘مل اًم٘مػمواين )اعمتقرم: 

 .(م1979)ىمدُم٧م ًمف وطم٘م٘متف: هٜمد ؿمٚمٌل اًمٜم٤مذ: اًمنميم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمتقزيع قم٤مم اًمٜمنم: 

ًمٕم٤مصٛم٦م، اًمٜم٤مذ: دار ا ِمٞمخ: سمٙمر أسمق زيد،اًم، اعم١مًمػ شمّمٜمٞمػ اًمٜم٤مس سملم اًمٔمـ واًمٞم٘ملم -171

 .(هـ1414)، شم٤مريخ اًمٓمٌٕم٦م: 1رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م: 

سمـ  ، اعم١مًمػ: إسمراهٞمؿسمـ قمكم إمم قمٝمد وم٤مروق شمٓمقر اًمٜمٝمْم٦م اًمٜم٤ًمئٞم٦م ذم ُمٍم ُمـ قمٝمد حمٛمد -172

 .م(1945 -هـ1365) اًم٘م٤مهرة –قمٌده و دري٦م ؿمٗمٞمؼ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم أداب 

ًٜمد. سمح٨م ٟمنم ذم حمٛمد اعم .، اعم١مًمػ: داًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦م -173

 (.8َمٚم٦م ُمٕمٝمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمدد )

، اعم١مًمػ: أ. د. اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم أصقل ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ واؾمتٕمامهلؿ دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م -174

اًمري٤مض، ودار اهلدي اًمٜمٌقي ُمٍم،  –سمـ إسمراهٞمؿ اًمٓمري٘مل، دار اًمٗمْمٞمٚم٦م  اهلل قمٌد

 م(.2117 -هـ1428اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )

، اعم١مًمػ: ؾمق رمحـ اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ داظمؾ دوًم٦م واطمدة -175

 هـ(.1421إومم ) اًمٓمٌٕم٦م، دار اًمًالم، اًم٘م٤مهرة (222ص)هداي٤مت، 

سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين  ، اعم١مًمػ: اسمـ طمجر أمحدشمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م سمزوائد رضم٤مل إئٛم٦م إرسمٕم٦م -176

 هـ(.1324سم٤مد اًمديمـ )آٞمدر هـ(، ُمٓمٌٕم٦م َمٚمس إدارة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سمح852)ت: 

َمٚم٦م ، اعم١مًمػ: ُم٘م٤مًمتلم ًمٚمِمٞمخ قمثامن ُجٕم٦م وٛمػمي٦م ذم شمٕمريػ اعمأل ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل -177

 (.5 - 4ذم اًمٕمدديـ ) اًمٌٞم٤من
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(، اًمٜم٤مذ: اعمٓمٌٕم٦م اًمقهٌٞم٦م 816سمـ قمكم اجلرضم٤مين )ت سمـ حمٛمد ، شم٠مًمٞمػ: قمكماًمتٕمريٗم٤مت -178

 هـ(.1283سمٛمٍم قم٤مم )

اهلل، حت٘مٞمؼ: د.  سمـ احلج٤مج اعمروزي أسمق قمٌد سمـ ٟمٍم ٛمد، اعم١مًمػ: حمشمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة -179

اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم  -اجل٤ٌمر اًمٗمريقائل، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمدار  اًمرمحـ قمٌد قمٌد

 .2، قمدد إضمزاء: هـ(1416)

 ، اعم١مًمػ: اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم.اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م -181

سمـ  سمـ حمٛمد سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ أمحد٤مريشمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم صحٞمح اًمٌخ -181

اًمرمحـ ُمقؾمك  هـ(، اعمح٘مؼ: ؾمٕمٞمد قمٌد852سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين )اعمتقرم:  أمحد

إردن، اًمٓمٌٕم٦م  –سمػموت، قمامن  -اًم٘مزىمل، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، دار قمامر 

 .5هـ(، قمدد إضمزاء: 1415إومم، )

سمـ يمثػم  سمـ قمٛمر ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾٞمؿشمٗمًػم اسمـ يمثػم = شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔم -182

سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م،  هـ(، اعمح٘مؼ: ؾم٤مُمل774اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 .8، قمدد إضمزاء: (م1999 -هـ 1421اًمٜم٤مذ: دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )

سمـ  ، اعم١مًمػ: حمٛمدٙمريؿشمٗمًػم أب اًمًٕمقد = إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًم٘مرآن اًم -183

 .9سمػموت، قمدد إضمزاء:  –حمٛمد اًمٕمامدي أسمق اًمًٕمقد، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب 

سمـ يقؾمػ اًمِمٝمػم سم٠مب طمٞم٤من إٟمدًمز، حت٘مٞمؼ  ، اعم١مًمػ: حمٛمدشمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط -184

 -اعمقضمقد، واًمِمٞمخ: قمكم حمٛمد ُمٕمقض، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  اًمِمٞمخ: قم٤مدل أمحد قمٌد

 (.م2111 -هـ 1422) سمػموت - ًمٌٜم٤من

سمـ حمٛمد اًمِمػمازي  سمـ قمٛمر اهلل ، اعم١مًمػ: ٟم٤مس اًمديـ أسمق ؾمٕمٞمد قمٌدشمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي -185

اًمرمحـ اعمرقمِمكم، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء  هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد قمٌد685اًمٌٞمْم٤موي )اعمتقرم: 

 .(هـ1418) -سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم  –اًمؽماث اًمٕمرب 

سمـ حمٛمد  اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌد٤ًمن ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنشمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل = شمٗمًػم اجلقاهر احل -186

 اًمثٕم٤مًمٌل، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت. سمػموت.

ـ  سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: قمالء اًمدـي قمكمشمٗمًػم اخل٤مزن اعمًٛمك: ًم٤ٌمب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ -187 سم

ـ 1399ًمٌٜم٤من، ) - سمػموت -إسمراهٞمؿ اًمٌٖمدادي اًمِمٝمػم: سم٤مخل٤مزن، دار اًمٗمٙمر   .م(1979 -ه
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سمـ أمحد اًمنمسمٞمٜمل، ؿمٛمس اًمديـ، دار اًمٙمت٥م  ، اعم١مًمػ: حمٛمدشمٗمًػم اًمناج اعمٜمػم -188

 .سمػموت-اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

سمـ  سمـ ضمرير ، اعم١مًمػ: حمٛمدشمٗمًػم اًمٓمؼمي = ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن -189

 .هـ(311سمـ هم٤مًم٥م أُمكم، أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي )اعمتقرم:  سمـ يمثػم يزيد

 طم٘م٘مف: ه٤مؿمؿ اعمحالي. -ٕمقد اًمٕمٞم٤مر سمـ ُمً ، اعم١مًمػ: حمٛمدشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر -191

سمـ ىم٤مؾمؿ، اًم٘م٤مؾمٛمل،  سمـ حمٛمد ؾمٕمٞمد ، اعم١مًمػ: حمٛمدشمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل = حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ -191

 حم٘مؼ، اعم١مًمػ اعمِم٤مرك: هِم٤مم ؾمٛمػم اًمٌخ٤مري: اًم٤ٌمىمل: اعم١مًمػ اعمِم٤مرك: حمٛمد وم١ماد قمٌد

 (.1995-94-هـ 1415)طمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب، إُمّمحح، اًمٜم٤مذ: سمػموت، دار 

اجل٤ٌمر اًمًٛمٕم٤مين، ؾمٜم٦م  سمـ قمٌد سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق اعمٔمٗمر ُمٜمّمقرًػم اًم٘مرآنشمٗم -192

سمـ  سمـ إسمراهٞمؿ، وهمٜمٞمؿ هـ(، حت٘مٞمؼ: ي٤مه489هـ(، ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة: )426)اًمقٓدة: 

 .(م1997 - هـ1418اًمري٤مض، ؾمٜم٦م اًمٜمنم: ) -سمـ همٜمٞمؿ، اًمٜم٤مذ: دار اًمقـمـ  قم٤ٌمس

ل، شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ: ـمٞم٥م اعمقؾمقي سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛم ، اعم١مًمػ: قمكمشمٗمًػم اًم٘مٛمل -193

 سمػموت. -اجلزائري، اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 

سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل، شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ: ـمٞم٥م اعمقؾمقي  ، اعم١مًمػ: قمكمشمٗمًػم اًم٘مٛمل -194

، ؿم٤مرك ذم اًمتح٘مٞمؼ: د. زيمري٤م هـ(1387)سمػموت  -اجلزائري، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 ؾ.اعمجٞمد اًمٜمقىمل، د. أمحد اًمٜمجقزم اجلٛم قمٌد

سمـ إسمراهٞمؿ اًمثٕمٚمٌل  سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق إؾمح٤مق أمحدشمٗمًػم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من -195

 -هـ 1422) -ًمٌٜم٤من  -سمػموت  -اًمٜمٞم٤ًمسمقري، دار اًمٜمنم: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب 

سمـ قم٤مؿمقر،  ، حت٘مٞمؼ: اإلُم٤مم أب حمٛمد11، اًمٓمٌٕم٦م إومم، قمدد إضمزاء: (م2112

 ي.ُمراضمٕم٦م وشمدىمٞمؼ: إؾمت٤مذ ٟمٔمػم اًم٤ًمقمد

هـ(، اًمٜم٤مذ: ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم 1371سمـ ُمّمٓمٗمك اعمراهمل )اعمتقرم:  ، اعم١مًمػ: أمحدشمٗمًػم اعمراهمل -196

ومم،  وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمب ـ 1365)احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م: ٕا  .(م1946 -ه

سمـ حمٛمد ؿمٛمس  سمـ قمكم رو٤م ، اعم١مًمػ: حمٛمد رؿمٞمدشمٗمًػم اعمٜم٤مر = شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ -197

هـ(، 1354سمـ ُمٜمال قمكم ظمٚمٞمٗم٦م اًم٘مٚمٛمقين احلًٞمٜمل )اعمتقرم:  اًمديـ سمـ حمٛمد ِب٤مء اًمديـ

 ا.ضمزءً  12، قمدد إضمزاء: (م1991)اًمٜم٤مذ: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ؾمٜم٦م اًمٜمنم: 
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سمـ طمٌٞم٥م اعم٤موردي اًمٌٍمي،  سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق احلًـ قمكمشمٗمًػم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن -198

 -طمٞمؿ، دار اًمٜمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمر سمـ قمٌد اعم٘مّمقد سمـ قمٌد حت٘مٞمؼ: اًمًٞمد

 .6ًمٌٜم٤من، قمدد إضمزاء:  -سمػموت 

 إلسم٤ميض.ا، اعم١مًمػ: شمٗمًػم اهلرري -199

سمـ  احلٛمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمكم ، اعم١مًمػ: ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: قمٌدشمٗمًػم ؾمقرة اًمٜمقر -211

 (.م1987 - هـ1418) -اهلٜمد، اًمٓمٌٕم٦م إومم  -سمقُم٤ٌمي  -طم٤مُمد، ـمٌٕمتف: اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م 

سمـ ٟم٤مومع احلٛمػمي اًمٞمامين اًمّمٜمٕم٤مين  سمـ مه٤مم اًمرزاق ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر قمٌداًمرزاق شمٗمًػم قمٌد -211

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: د. حمٛمقد حمٛمد قمٌده، 211)اعمتقرم: 

 .3هـ(، قمدد إضمزاء: 1419سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

سمـ  ، اعم١مًمػ: حمٛمد(327ص)، ري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿشمٗمًػم هم -212

سمـ أب ٟمٍم  اهلل سمـ محٞمد إزدي اعمٞمقرىمل احلَِٛمٞمدي أسمق قمٌد سمـ ومتقح اهلل سمـ قمٌد ومتقح

 .هـ(488)اعمتقرم: 

 -سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم، اًمٜم٤مذ: اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م  ومرات، اعم١مًمػ: شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم -213

 .إيران -ىمؿ  -٦م اًمداوردي وٟمنمه: ُمٙمتٌ -اًمٜمجػ 

سمـ ضمؼم اًمت٤مسمٕمل اعمٙمل اًم٘مرر اعمخزوُمل  ، اعم١مًمػ: أسمق احلج٤مج َم٤مهدسمـ ضمؼم شمٗمًػم َم٤مهد -214

اًمًالم أسمق اًمٜمٞمؾ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر  هـ(، اعمح٘مؼ: اًمديمتقر حمٛمد قمٌد114)اعمتقرم: 

 .1، قمدد إضمزاء: (م1989 -هـ 1411)اإلؾمالُمل احلديث٦م، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

سمـ سمِمػم إزدي  سمـ ؾمٚمٞمامن ، اعم١مًمػ: أسمق احلًـ ُم٘م٤مشمؾسمـ ؾمٚمٞمامن شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ -215

اهلل حمٛمقد ؿمح٤مشمف، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  هـ(، اعمح٘مؼ: قمٌد151)اعمتقرم:  لاًمٌٚمخ

 .هـ(1423) إومم اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، –

سمـ طمجر  سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ أمحدشم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م -216

ؾمقري٤م،  –هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد قمقاُم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اًمرؿمٞمد 852ًمٕمً٘مالين )اعمتقرم: ا

 .1، قمدد إضمزاء: (م1986 – هـ1416)اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 .م(2114)، اعم١مًمػ: اًمّم٤مدر قمـ سمرٟم٤مُم٩م إُمؿ اعمتحدة ًمإليدز ًمٕم٤مم شم٘مرير اًمٗمجقة -217

، اعم١مًمػ: م(1995 - 1977هـ( = )1415 - 1397شَمٙمٛمَٚم٦م ُُمٕمجؿ اعم١ُمًمٗملم، َوومٞم٤مت ) -218
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سمـ إؾمامقمٞمؾ يقؾمػ، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ طمزم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم  سمـ رُمْم٤من حمٛمد ظمػم

 .1، قمدد إضمزاء: (م1997 -هـ 1418)إومم،  ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م –واًمتقزيع، سمػموت 

، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمداء اًمتٙمٛمٞمؾ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ وُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت واًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾ -219

هـ(، دراؾم٦م 774يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم:  سمـ سمـ قمٛمر إؾمامقمٞمؾ

سمـ ؾم٤ممل آل ٟمٕمامن، اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمٜمٕمامن ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت  سمـ حمٛمد ؿم٤مدي .وحت٘مٞمؼ: د

 .(م2111 -هـ 1432)اإلؾمالُمٞم٦م وحت٘مٞمؼ اًمؽماث واًمؽمُج٦م، اًمٞمٛمـ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

سمـ  سمـ قمكم اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ أمحد، اًمتٚمخٞمص احلٌػم ذم َّتري٩م أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًمٙمٌػم -211

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 852سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين )اعمتقرم:  سمـ أمحد حمٛمد

 .4قمدد إضمزاء:  ،(م1989)هـ(. 1419اًمٓمٌٕم٦م إومم )

سمـ ُمٝمدي  سمـ أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر أمحدشمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف ذم اًمرؾمؿ -211

هـ(، حت٘مٞمؼ: ؾُمٙمٞمٜم٦م اًمِمٝم٤مب، اًمٜم٤مذ: ـمالس 463رم: اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )اعمتق

 .(م1985)ًمٚمدراؾم٤مت واًمؽمُج٦م واًمٜمنم، دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

، اعم١مًمػ: اًم٤ٌمىمالين أسمق سمٙمر اًمتٛمٝمٞمد ذم اًمرد قمغم اعمٚمحدة واعمٕمٓمٚم٦م واًمراومْم٦م واخلقارج واعمٕمتزًم٦م -212

اهل٤مدي أسمق ريدة،  ٌدسمـ قم سمـ حمٛمد اخلْمػمي، حمٛمد (، شمٕمٚمٞمؼ: حمٛمقد413سمـ اًمٓمٞم٥م ) حمٛمد

ـ 1366اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر اًمٕمرب، ُمٓمٌٕم٦م: جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽمُج٦م واًمٜمنم )  م(.1947 -ه

سمـ أب سمٙمر إؿمٕمري اعم٤مًم٘مل،  سمـ ُيل ، اعم١مًمػ: حمٛمداًمتٛمٝمٞمد واًمٌٞم٤من ذم ُم٘متؾ اًمِمٝمٞمد قمثامن -213

 .(م1964)سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم  -حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد يقؾمػ زايد، ٟمنم: دار اًمث٘م٤موم٦م 

ضمٜمٌل وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمف -214 سمـ ؾمٕمد  ًمٚم٤ٌمطم٨م د. أمحد ه، اعم١مًمػ: رؾم٤مًم٦م ديمتقرااًمتٛمقيؾ ٕا

 .إومم اًمٓمٌٕم٦م -اًمًٕمقدي٦م  -ُمٍم، ودار اًمٗمْمٞمٚم٦م  -اخلٓم٤مب احلرب، اًمٜم٤مذ: دار اهلدي اًمٜمٌقي 

سمـ حمٛمد اًمًٛمرىمٜمدي، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٕمزيز اًمقيمٞمؾ، اًمٜم٤مذ:  ، اعم١مًمػ: ٟمٍمشمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم -215

 م(.1986 -هـ 1417) اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦ماًمنموق  دار

اًمرمحـ  سمـ قمٌد سمـ أمحد ، شم٠مًمٞمػ: أب احلًـ حمٛمداًمتٜمٌٞمف واًمرد قمغم أهؾ إهقاء واًمٌدع -216

سمـ زاهد اًمٙمقصمري، اًمٜم٤مذ:  ( هـ، شم٘مديؿ وشمٕمٚمٞمؼ: حمٛمد377اعمٚمٓمل اًمِم٤مومٕمل )ت 

 م(.1968 -هـ 1388ـمٌع قم٤مم ) -ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك سمٌٖمداد وُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف سمٌػموت 

سمـ حمٛمد اعم٤مُم٘م٤مين، اًمٜم٤مذ: اعمٓمٌٕم٦م  اهلل ، اعم١مًمػ: قمٌدشمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ذم أطمقال اًمرضم٤مل -217
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 هـ(.1348اًمٜمجػ ) - اعمرشمقوٞم٦م

سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م ريض  سمـ قم٤ٌمس اهلل ، اعم١مًمػ: قمٌدشمٜمقير اعم٘م٤ٌمس ُمـ شمٗمًػم اسمـ قم٤ٌمس -218

 سمػموت. -اهلل قمٜمف. دار اجلٞمؾ

سمـ  سمـ ضمرير ، اعم١مًمػ: حمٛمداهلل ُمـ إظم٤ٌمر ِّتذي٥م أصم٤مر وشمٗمّمٞمؾ اًمث٤مسم٧م قمـ رؾمقل -219

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد 311سمـ هم٤مًم٥م أُمكم، أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي )اعمتقرم:  سمـ يمثػم يزيد

 اًم٘م٤مهرة. –حمٛمد ؿم٤ميمر، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م اعمدين 

سمـ  ضمٕمٗمر حمٛمد قؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م أسم: ، اعم١مًمػطمٙم٤مم ذم ذح اعم٘مٜمٕم٦م ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمدِّتذي٥م إ -221

وقمٚمؼ قمٚمٞمف: حمٛمد ضمٕمٗمر ؿمٛمس  فطم٤مديثأقد، وٌٓمف وصححف وظمرج سمـ قمكم اًمٓم احلًـ

 .م(1992)ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم -سمػموت  -اًمديـ اًمٜم٤مذ: دار اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت 

سمـ ذف اًمٜمقوي )اعمتقرم:  ، اعم١مًمػ: أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ ُيٞمكِّتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت -221

ٚم٦م أصقًمف: ذيم٦م اًمٕمٚمامء سمٛم٤ًمقمدة هـ(، قمٜمٞم٧م سمٜمنمه وشمّمحٞمحف واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف وُم٘م٤مسم676

 .4ًمٌٜم٤من، قمدد إضمزاء:  –إدارة اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمػمي٦م، يٓمٚم٥م ُمـ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

سمـ طمجر  سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ أمحدِّتذي٥م اًمتٝمذي٥م -222

ًمٓمٌٕم٦م هـ(، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اهلٜمد، ا852اًمٕمً٘مالين )اعمتقرم: 

 .12هـ(، قمدد إضمزاء: 1326إومم، )

سمـ أيقب احلٛمػمي  سمـ هِم٤مم اعمٚمؽ ، اعم١مًمػ: قمٌدِّتذي٥م اًمًػمة = اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م -223

 .هـ(213اعمٕم٤مومري، أسمق حمٛمد، ُج٤مل اًمديـ )اعمتقرم: 

اًمرمحـ أسمق احلج٤مج  سمـ اًمزيمل قمٌد ، اعم١مًمػ: يقؾمػِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل -224

ًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م اسمػموت،  –٤مر قمقاد ُمٕمروف، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمِم .اعمزي، حت٘مٞمؼ: د

 .م(1981 –هـ 1411)

احلٚمٞمؿ  قمٌد .سمـ أمحد إزهري، طم٘م٘مف: د ، اعم١مًمػ: أسمق ُمٜمّمقر حمٛمدِّتذي٥م اًمٚمٖم٦م -225

سمـ قمكم اًمٜمج٤مر، اًمدار اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمٜمنم  وراضمٕمف: إؾمت٤مذ حمٛمد -اًمٜمج٤مر 

 .واًمؽمُج٦م، سمدون رىمؿ ـمٌع أو ؾمٜم٦م ٟمنم

وشمقذم هـ(، 274)ُوًمد سمـ طمٞم٤من،  سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اهلل ، اعم١مًمػ: قمٌداًمتقسمٞمخ واًمتٜمٌٞمف -226

اًم٘م٤مهرة، قمدد  -هـ(، حت٘مٞمؼ: َمدي اًمًٞمد إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٗمرىم٤من 369)
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 .1إضمزاء: 

اهلل اًمٗمقزان، اًمٜم٤مذ: وزارة اًمِم١مون  سمـ قمٌد سمـ ومقزان ، اعم١مًمػ: ص٤مًمحاًمتقطمٞمد -227

اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م،  -ف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤م

 .1، قمدد إضمزاء: 173هـ(، قمدد اًمّمٗمح٤مت: 1423)

سمـ  ، اعم١مًمػ: حمٛمدشمقوٞمح اعمِمتٌف ذم وٌط أؾمامء اًمرواة وأٟم٤ًمِبؿ وأًم٘م٤مِبؿ ويمٜم٤مهؿ -228

سمـ َم٤مهد اًم٘مٞمز اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل، ؿمٛمس  سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمٙمر( قاهلل )أسم قمٌد

هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمًقد، 842ًمديـ، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ٟم٤مس اًمديـ )اعمتقرم: ا

 .11، قمدد إضمزاء: (م1993)سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  –اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

سمـ  ، اعم١مًمػ: اسمـ اعمٚم٘مـ هاج اًمديـ أسمق طمٗمص قمٛمراًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح -229

هـ(، اعمح٘مؼ: دار اًمٗمالح ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل 814: سمـ أمحد اًمِم٤مومٕمل اعمٍمي )اعمتقرم قمكم

 -هـ 1429)ؾمقري٤م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –وحت٘مٞمؼ اًمؽماث، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمقادر، دُمِمؼ 

 .36، قمدد إضمزاء: (م2118

سمـ قمكم، اعمٜم٤موي،  سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم اًمرؤوف ، اعم١مًمػ: حمٛمد قمٌداًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ -231

 م(.1991 -هـ1411، قم٤ممل اًمٙمت٥م اًم٘م٤مهرة، ؾمٜم٦م )احلٛمٞمد ص٤مًمح محدان حت٘مٞمؼ: قمٌد

سمـ  سمـ حمٛمد اهلل سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: ؾمٚمٞمامنشمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد -231

 .1اًمري٤مض، قمدد إضمزاء:  –اًمقه٤مب، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م  قمٌد

ـ سم سمـ ٟم٤مس اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌدشمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من -232

سمـ ُمٕمال اًمٚمقُيؼ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م  اًمرمحـ اًمًٕمدي، حت٘مٞمؼ: قمٌد

 م(.2111 -هـ1421)

هـ(، 1414، اعم١مًمػ: حمٛمد اعمٙمل اًمٜم٤مسي )اعمتقرم: اًمتٞمًػم ذم أطم٤مدي٨م اًمتٗمًػم -233

 -هـ 1415)ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت 

 .6ء: ، قمدد إضمزا(م1985

، اعم١مًمػ: أدوٟمٞمس، ٦ماحلداصم ٦مصدُم -شم٠مصٞمؾ إصقل  -اًمث٤مسم٧م واعمتحقل: إصقل  -234

 .اًمث٤مًمث٦م ، اًمٓمٌٕم٦مم(1982)، ةاًمٜم٤مذ: سمػموت، دار اًمٕمقد

ْقُدْويِن  ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمداء زـي اًمدـي ىم٤مؾمؿاًمث٘م٤مت ِمـ مل ي٘مع ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م -235 ًُّ سمـ ىُمٓمُْٚمْقسَمَٖم٤م اًم
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هـ(، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: 879ًمِمٞمخقين( اجلامزم احلٜمٗمل )اعمتقرم: )ٟم٦ًٌم إمم ُمٕمتؼ أسمٞمف ؾمقدون ا

سمـ ؾم٤ممل آل ٟمٕمامن، اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمٜمٕمامن ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  سمـ حمٛمد ؿم٤مدي

ـ 1432)وحت٘مٞمؼ اًمؽماث واًمؽمُج٦م صٜمٕم٤مء، اًمٞمٛمـ، اًمٓمٌٕم٦م إومم،   .(م2111 -ه

: دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، سمـ طم٤ٌمن اًمًٌتل، اًمٜم٤مذ ، اعم١مًمػ: أسمق طم٤مشمؿ حمٛمداًمث٘م٤مت -236

 .(هـ1395)اًمٓمٌٕم٦م إومم 

سمـ  سمـ قمكم ضمٕمٗمر حمٛمد ق، اعم١مًمػ: اًمِمٞمخ اًمّمدوق أسمصمقاب إقمامل وقم٘م٤مب إقمامل -237

 .368سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل اًمٜم٤مذ: دار ـمٚمٞمٕم٦م ٟمقر، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم، قمدد اًمّمٗمح٤مت:  احلًلم

سمـ حمٛمد  اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك ، اعم١مًمػ: َمد اًمديـ أسمقضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل -238

اًم٘م٤مدر إرٟم١موط، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم  هـ(، حت٘مٞمؼ: قمٌد616اجلزري اسمـ إصمػم )اعمتقرم: 

 ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم. -ُمٓمٌٕم٦م اعمالح  -احلٚمقاين 

سمـ  سمـ يمٞمٙمٚمدي ، اعم١مًمػ: صالح اًمدـي أسمق ؾمٕمٞمد ظمٚمٞمؾضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ -239

اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، اًمٜم٤مذ: قم٤ممل  هـ(، اعمح٘مؼ: محدي قمٌد761ل اًمٕمالئل )اعمتقرم: اهلل اًمدُمِم٘م قمٌد

ضمزاء: (م1986 – هـ1417)سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  –اًمٙمت٥م   .1، قمدد ٕا

سمـ قمٞمًك، أسمق قمٞمًك، اًمؽمُمذي  ، اعم١مًمػ: حمٛمداجل٤مُمع اًمّمحٞمح = ؾمٜمـ اًمؽمُمذي -241

ت، حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر سمػمو -هـ(، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب279اًمًٚمٛمل، )ت: 

 .5وآظمرون، قمدد إضمزاء: 

سمـ رضم٥م احلٜمٌكم، دار  سمـ أمحد اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمرج قمٌدضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ -241

 هـ(.1418سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) –اعمٕمروم٦م 

، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن واعمٌلم عم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ اًمًٜم٦م وآي اًمٗمرىم٤من = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل -242

سمـ ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل ؿمٛمس  سمـ أب سمٙمر سمـ أمحد اهلل حمٛمد : أسمق قمٌداعم١مًمػ

هـ(، حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، اًمٜم٤مذ: 671اًمديـ اًم٘مرـمٌل )اعمتقرم: 

 .(م1964 -هـ 1384اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ) -دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م 

 .م(1985 – هـ1415)ت٥م اإلؾمالُمل اهلل اًمتّؾ، اًمٜم٤مذ: اعمٙم ، اعم١مًمػ: قمٌدضمذور اًمٌالء -243

 ، اعم١مًمػ: )ىمرص( )ومٚمؿ وصم٤مئ٘مل(.ضمرائؿ اًمراومْم٦م قمؼم إزُمٜم٦م واًمٕمّمقر -244

 اهلل اًمًٚمٗمل(. ، اعم١مًمػ: )ىمرص( )قمٌدضمرائؿ اًمراومْم٦م ذم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م -245
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 معهم

سمـ اعمٜمذر  سمـ إدريس سمـ حمٛمد اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد قمٌداجلرح واًمتٕمديؾ -246

هـ(، اًمٜم٤مذ: ـمٌٕم٦م َمٚمس دائرة 327اسمـ أب طم٤مشمؿ )اعمتقرم: اًمتٛمٞمٛمل، احلٜمٔمكم، اًمرازي 

سمػموت،  –اهلٜمد، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب  –سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ  -اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م 

 .(م1952 - هـ1271)اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمًٞمد اًمٕمٗم٤مين، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة، ا، اعم١مًمػ: اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ -247

 هـ(.1415 )اًمٓمٌٕم٦م إومم

اًمث٤مٟمٞم٦م، اعمٓمٌٕم٦م اًمٓمٌٕم٦م ، اعم١مًمػ: اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد اجلٛمؾ = اًمٜمٍمة ذم طمروب اًمٌٍمة -248

 احلٞمدري٦م، اًمٜمجػ.

سمـ احلًـ إزدي اًمٌٍمي، اعمٕمروف: سم٤مسمـ دريد،  ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر حمٛمدُجٝمرة اًمٚمٖم٦م -249

 ـ(.ه1345سم٤مد اًمديمـ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )آطمٞمدر  –َمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م 

سمـ طمزم إٟمدًمز  سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد قمكمُجٝمرة أٟم٤ًمب اًمٕمرب -251

اًمٕمٚمامء، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م  هـ(، حت٘مٞمؼ: جلٜم٦م ُمـ456اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهري )اعمتقرم: 

 .1، قمدد إضمزاء: هـ(1983 -هـ 1413)سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ُمقؾمك اعمقؾمقي، اعم١مًمػ . ، اعم١مًمػ: دٛمٞمٜمليران سمٕمد ؾم٘مقط اخلإ=  اجلٛمٝمقري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م -251

 .م(1987 -هـ 1418)ُمؽمضمؿ،  سمراهٞمؿ:إ احلٛمٞمد اعمِم٤مرك: ؾمٛمػم قمٌد

سمـ أب  ، اعم١مًمػ: حمٛمداجلقاب اًمٙم٤مذم عمـ ؾم٠مل قمـ اًمدواء اًمِم٤مذم = اًمداء واًمدواء -252

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار 751سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اعمتقرم:  سمـ أيقب سمٙمر

 م(.1997 -هـ 1418اعمٖمرب، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) - اعمٕمروم٦م

سمـ  سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: قمكمضمقاُمع اًمًػمة ومخس رؾم٤مئؾ أظمرى ٓسمـ طمزم -253

 اًمٓمٌٕم٦م -ُمٍم  -اعمح٘مؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، دار اعمٕم٤مرف  -طمزم، إٟمدًمز، اًمٔم٤مهري 

 .(م1911)، إومم

سمـ حمٛمد، اًم٘مرر، اعمح٘مؼ:  ـ حمٛمدسم اًم٘م٤مدر ، اعم١مًمػ: قمٌد٦مذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم ٦ماجلقاهر اعمْمٞم -254

 .اًمث٤مٟمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م(م1993 -هـ 1413)، هجر، ةاًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق: اًمٜم٤مذ: اًم٘م٤مهر قمٌد

ًت٘مٜمع -255 سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مصٛمل  سمـ حمٛمد اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌدطم٤مؿمٞم٦م اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعم

ومم 1392احلٜمٌكم اًمٜمجدي )اعمتقرم:  ضمزاء: ، قمدد (هـ1397) -هـ(، اًمٓمٌٕم٦م: ٕا  أضمزاء. 7ٕا
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اهل٤مدي اًمتتقي، أسمق احلًـ، ٟمقر  سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: حمٛمدطم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اًمٜم٤ًمئل -256

طمٚم٥م،  –هـ(، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 1138اًمديـ اًمًٜمدي )اعمتقرم: 

 .8، قمدد إضمزاء: (م1986 -هـ 1416)اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

٘مرين، دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م ، اعم١مًمػ: قمقض اًماحلداصم٦م ذم ُمٞمزان اإلؾمالم -257

 م(.1988 -هـ 1414إومم، ؾمٜم٦م )

احلٙمٞمؿ  ، اعم١مًمػ: قمٌدطمدي٨م اإلومؽ يمام ضم٤مء ذم ؾمقرة اًمٜمقر وأصمر اعمٜم٤موم٘ملم ومٞمف -258

 .1اًمٚمٓمٞمػ، ُمـ إصدارات ٟم٤مدي اًم٘مّمٞمؿ إدب سمؼميدة، اًمٓمٌٕم٦م:  اًمٕمٌد

ًمديمتقر: حمٛمد ا اعم١مًمػ ،طمدي٨م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ همزوات اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -259

 سمٙمر آل قم٤مسمد.

)ُمٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م  ،اًمٕم٤مل ، اعم١مًمػ: حمٛمد ضم٤مسمر قمٌدطمريم٤مت اًمِمٞمٕم٦م اعمتٓمروملم -261

 هـ(.1373)

، اعم١مًمػ: حمٛمد احلريم٤مت اًمٜم٤ًمئٞم٦م ذم اًمنمق وصٚمتٝم٤م سم٤مٓؾمتٕمامر واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م -261

 .، اًمٜم٤مذ: دار آقمتّم٤مماًمقه٤مب ومٝمٛمل قمٌد

 - 1391)(، ه، اعم١مًمػ: دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م )ديمتقراٞم٩م اًمٕمربطمريم٦م اًمتِمٞمع ذم اخلٚم -262

سمـ أمحد اًمٌداح، اعمريمز اًمٕمرب  اًمٕمزيز ، د. قمٌد(م2111 - 1971)، (هـ1431

 صٗمح٦م.  512، (م2111 -هـ 1431)، اًمٓمٌٕم٦م إوممًمٚمدراؾم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 

، راطمٚمف اًمت٤مرخيٞم٦ماحلري٦م أو اًمٓمقوم٤من دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ًمٚمخٓم٤مب اًمًٞم٤مد اًمنمقمل وُم -263

 .(م2113)ؾمٜم٦م اًمٜمنم:  ٦ماعم١مًمػ: طم٤ميمؿ اعمٓمػمي، سمدون ـمٌٕم

سمـ ٟم٤مس اًمٖم٤مُمدي، ـمٌٕمتف: دار  ًمِمٞمخ: ؾمٕمٞمدا، اعم١مًمػ طمزب اًمٌٕم٨م شم٤مرخيف وقم٘م٤مئده -264

 (.14، 9هـ(، )ص 1411اًمقـمـ )

 ، اعم١مًمػ: أمحد ومٝمٛمل، اًمٜم٤مذ: اعمٜمتدى اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦مطمزب اهلل وؾم٘مط اًم٘مٜم٤مع -265

 م(.2117 -هـ 1427، )إومم

ومْمؾ إهلل، إدارة شمرُج٤من  .، اعم١مًمػ: داحل٦ًٌم ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي وقمٍم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ -266

، ؾمتٞمالئٞم٧م شم٤مؤن ضمجرا ٟمقاًمف/سم٤ميمًت٤من، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م 336اإلؾمالم د/

 .(هـ1998 -هـ 1419)
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 أمحد صٌحل ُمٜمّمقر.. ، اعم١مًمػ: داحل٦ًٌم: دراؾم٦م أصقًمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م -267

ًمديمتقر: حمٛمد حمٛمد طمًلم، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم ا، اعم١مًمػ اًمداظمؾطمّمقٟمٜم٤م ُمٝمددة ُمـ  -268

 اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م.

اًم٤ٌمطم٨م ذم اًم٘مرآن : ُجع وإقمداد احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م سملم أص٤مًم٦م اعم٤ميض وآُم٤مل اعمًت٘مٌؾ -269

 سمـ ٟم٤ميػ اًمِمحقد. واًمًٜم٦م، قمكم

 -هـ1423) دار اعمٙمتٌل، ، اعم١مًمػ: حمٛمد قمٛمر احل٤مضمل، اًمٜم٤مذ: دُمِمؼ،طم٘مٞم٘م٦م إهائٞمؾ -271

 (.م2112

، وهق ُمـ شمّمٜمٞمػ اًمِمٞمخ: حمٛمد سمخٞم٧م اعمٓمٞمٕمل أطمد يم٤ٌمر طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم أصقل احلٙمؿ -271

 ُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م.وقمٚمامء إزهر، 

اًمقه٤مب، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم،  ، اعم١مًمػ: أمحد قمٌدطم٘مٞم٘م٦م اًمتٌِمػم سملم اعم٤ميض واحل٤مض -272

 .(صٗمح٦م 224)م(، قمدد صٗمح٤مت اًمٙمت٤مب: 1981 -هـ 1411شم٤مريخ اًمٓمٌٕم٦م: )

 دهؿ، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕم٤مرفأُملم ؿم٤ميمر، ؾمٕمد اًمٕمري٤من، قمكم أ، اعم١مًمػ: طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمققمٞم٦م -273

 .(198)، قمدد اًمّمٗمح٤مت: (م1955)اًم٘م٤مهرة، شم٤مريخ اًمٜمنم:  -

سمـ صاميؾ  اًمرطمٞمؿ قمٌد .ًمِمٞمخ دا، اعم١مًمػ طم٘مٞم٘م٦م اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م -274

 .(112 - 111ص )اًمًٚمٛمل 

ًمِمٞمخ: ؾمٞمد ؾمٕمٞمد ا ، اعم١مًمػ ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مطم٘مٞم٘م٦م اًمقٓء واًمؼماء ذم -275

 هـ(، سمػموت.1419، )اًمٓمٌٕم٦م إومماًمٖمٜمل، ـمٌع دار اسمـ طمزم،  قمٌد

ا ُمـ وم٘مد أورد قمددً  –سمـ ٟم٤مس اًمٕمقاضمل  ، اعم١مًمػ: ُمٜمّمقرطمٙم٤مي٤مت ُمـ طمًـ اخل٤ممت٦م -276

 ىمّمص اًم٤ًمسم٘ملم واعمٕم٤مسيـ ِمـ طمًٜم٧م ظم٤ممتتٝمؿ.

قم٤مسمد  .، اعم١مًمػ: دٛم٤ٌمدئ طم٘مقق اإلٟم٤ًمن ذم اًمٖمربطمٙمؿ اًمزٟم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن وقمالىمتف سم -277

 هـ(.1418) –ًمٓمٌٕم٦م إومم: ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ااًمًـٗمٞم٤مين، 

 اًمرمحـ اعمحٛمقد، اًمٜم٤مذ: دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم د. قمٌد، اعم١مًمػ: احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل -278

 واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م إومم.

 ارة اإلرؿم٤مد سمجٛمٝمقري٦م إيران.ًمزقمٞمؿ اهل٤مًمؽ اخلٛمٞمٜمل، ـمٌٕم٦م وزا، اعم١مًمػ: احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -279

، اعم١مًمػ: ؿمػمي٥م ؾمٌػميدوومٞمتش، شمرُج٦م: ُم٠مُمقن أؾمٕمد، اًمٜم٤مذ: دار طمٙمقُم٦م اًمٕم٤ممل اخلٗمٞم٦م -281
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 سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م. -اًمٜمٗم٤مئس

سمـ  سمـ أمحد اهلل سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحدطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء -281

سمجقار  -هـ(، اًمٜم٤مذ: اًمًٕم٤مدة 431: سمـ ُمٝمران إصٌٝم٤مين )اعمتقرم سمـ ُمقؾمك إؾمح٤مق

 .م(، صمؿ صقرِّت٤م قمدة دور1974 -هـ 1394حم٤مومٔم٦م ُمٍم، )

 (،171 - 166اًمٕمزيز ُمّمٓمٗمك يم٤مُمؾ ُمـ )ص ، اعم١مًمػ: قمٌد(م2111ؾمٜم٦م )محَّك  -282

 اًمٜم٤مذ: اعمٜمتدى اإلؾمالُمل.

اًمًالم حمٛمد ه٤مرون،  سمـ سمحر اجل٤مطمظ، حت٘مٞمؼ: قمٌد أسمق قمثامن قمٛمرو، اعم١مًمػ: احلٞمقان -283

 .8م(، قمدد إضمزاء: 1996 -هـ 1416سمػموت ) - ذ: دار اجلٞمؾ، ُمٙم٤من اًمٜمنم: ًمٌٜم٤مناًمٜم٤م

سمـ أب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل )اعمتقرم:  اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌداخلّم٤مئص اًمٙمؼمى -284

 .2سمػموت، قمدد إضمزاء:  –هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 911

 اعم٘م٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.، اعم١مًمػ: ُمقؾمققم٦م اًمٌحقث وظمٓمر اعمٜم٤موم٘ملم وفمٝمقرهؿ -285

سمـ حم٥م  سمـ ومْمؾ اهلل ، اعم١مًمػ: حمٛمد أُملمظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم -286

 .هـ(1111سمـ حمٛمد اعمحٌل احلٛمقي إصؾ، اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم:  اًمديـ

سمـ  ، اعم١مًمػ: احل٤مومظ صٗمل اًمديـ أمحدظمالص٦م شمذهٞم٥م ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل -287

، اعمٓمٌٕم٦م اعمػمي٦م اًمٙمؼمى سمٌقٓق ُمٍم اعمٖمزي٦م ؾمٜم٦م اهلل اخلزرضمل إٟمّم٤مري قمٌد

 ، اًمٓمٌٕم٦م إومم.(هـ1311)

 ، اعم١مًمػ: قمكم اًمِمحقد.اخلالص٦م ذم سمٞم٤من رأي ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمراومْم٦م -288

قم٤مدل اًمِمّدي، دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم،  .، اعم١مًمػ: ددارؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة -289

 م(.2113 -هـ1424اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )

، اعم١مًمػ: م. ت. هقشمًام، ت. و. أرٟمقًمد، ر. سم٤مؾمٞم٧م، ر. ه٤مرمت٤من، دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م -291

 -طمًـ طمٌٌم  -احلٛمٞمد يقٟمس  قمٌد -أمحد اًمِمٜمتٜم٤موي  -اعمح٘مؼ: إسمراهٞمؿ زيمل ظمقرؿمٞمد 

 سمداع اًمٗمٙمري.حمٛمد قمٜم٤مين، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمِم٤مرىم٦م ًمإل -اًمرمحـ اًمِمٞمخ  قمٌد

سمـ اًمٙمامل ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل،  اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌدثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقراًمدر اعمٜم -291

 .(م1993)سمػموت،  -دار اًمٗمٙمر 

، اعم١مًمػ: يقؾمػ همقامت٦م، دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ إردن وومٚمًٓملم ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل -292
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 .م(1983)ـمٌٕم٦م: دار اًمٗمٙمر قمامن إردن 

سمـ  اًمرمحـ ٟمجد إقمالم، اعمح٘مؼ: قمٌد ، اعم١مًمػ: قمٚمامءاًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م -293

 .16، قمدد إضمزاء: (م1996 - هـ1417سمـ ىم٤مؾمؿ، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م، ) حمٛمد

اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، طم٘م٘مف وىمدم ًمف ، اعم١مًمػ: اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م -294

، دار اًمٜمنم: م(1966–هـ 1385)وع ومٝم٤مرؾمف: حمٛمد ؾمٞمد ضم٤مد احلؼ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وو

 اًم٘م٤مهرة. –ار اًمٙمت٥م احلديث٦م د

 ، اعم١مًمػ: حمٛمد ؾمٕمٞمد اًم٘مراذم سمح٨م همػم ُمٜمِمقر.اًمدروس اًمدقمقي٦م ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ -295

، اعم١مًمػ: حمٛمقد ؿمٞم٧م ظمٓم٤مب، اًم٘م٤مئد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دروس ذم اًمٙمتامن ُمـ اًمرؾمقل -296

ـ 1395سمػموت، ؾمٜم٦م اًمٜمنم: ) –اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م   .1م(، قمدد اعمجٚمدات: 1975 –ه

 م(.2118-يقًمٞمق 14شم٤مريخ اًمقصقل ) -، اعم١مًمػ: أظم٤ٌمر اًمٞمقم دري٦م ؿمٗمٞمؼ سمٜم٧م اًمٜمٞمؾ -297

، اعم١مًمػ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين )اعمتقرم: دوم٤مع قمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي واًمًػمة -298

 .1قمدد إضمزاء:  هـ(،1421

سمـ  سمـ قمكم سمـ احلًلم ، اعم١مًمػ: أمحددٓئؾ اًمٜمٌقة وُمٕمروم٦م أطمقال ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م -299

ْوضِمردي اخلراؾم٤مين، أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل )اعمتقرم: ُمقؾمك اخلُ  هـ(، اًمٜم٤مذ: دار 458ْنَ

 .7هـ(، قمدد إضمزاء: 1415) -سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم  –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

، اعم١مًمػ: ضمالل اًمٕم٤ممل، دار اًمٜمنم: دار اًمًالم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م دُمروا اإلؾمالم أسمٞمدوا أهٚمف -311

 م(.1979-هـ1399واًمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م )

 سمـ ٟم٤مس اجلديد ذم َمٚم٦م اًمٌٞم٤من. ، ُم٘م٤مل سم٘مٚمؿ: ومٝمداعمأل ذم اًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل دور -311

طمٞمدر -، اعم١مًمػ: اإلُم٤مم اًمذهٌل، ُمٓمٌٕم٦م ُجٕمٞم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م دول اإلؾمالم -312

 (.1/12هـ(، )ج 1364آسم٤مد، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )

الَّب،  ، اعم١مًمػ: قَمكم حمٛمداًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م قمقاُمؾ اًمٜمٝمقض وأؾم٤ٌمب اًمً٘مقط -313 حمٛمد اًمّمَّ

 -هـ 1421اًمٜم٤مذ: دار اًمتقزيع واًمٜمنم اإلؾمالُمٞم٦م، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، )

 .1م(، قمدد إضمزاء: 2111

سمـ أب سمٙمر، ضمالل اًمديـ  اًمرمحـ : قمٌد، اعم١مًمػسمـ احلج٤مج اًمدي٤ٌمج قمغم ُمًٚمؿ -314

هـ(، طم٘مؼ أصٚمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: أسمق إؾمح٤مق احلقيٜمل إصمري، ٟمنم: 911اًمًٞمقـمل )ت: 
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اخلؼم، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -اسمـ قمٗم٤من ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  دار

 م(.1996 -هـ 1416)

 -، ذح وشمٕمٚمٞمؼ: د. حمٛمد حمٛمد طمًلم. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ديقان إقمِمك اًمٙمٌػم -315

 م(.1983سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م )

 م(.1979ـمٌٕم٦م: ) ، اعم١مًمػ: حمٛمد اًمٗمٞمتقري، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمقدة،ديقان حمٛمد اًمٗمٞمتقري -316

 ، اعم١مًمػ: ٟم٤مزك اعمالئٙم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمقدة.ديقان ٟم٤مزك اعمالئٙم٦م -317

اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م  –، اعم١مًمػ: وًمٞمد حمٛمد اًمٕم٤ٌمد، دار سمٚمٜمًٞم٦م اًمذظمػمة ذم إصالح اًمنيرة -318

 هـ(.1416إومم )

سمـ قمكم إٟمّم٤مري اهلروي  سمـ حمٛمد اهلل ، اعم١مًمػ: أسمق إؾمامقمٞمؾ قمٌدذم اًمٙمالم وأهٚمف -319

اًمٕمزيز اًمِمٌؾ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم  اًمرمحـ قمٌد هـ(، اعمح٘مؼ: قمٌد481عمتقرم: )ا

 .5م(، قمدد إضمزاء: 1998-هـ 1418اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) -واحلٙمؿ 

اًم٘م٤مدر طمٌٞم٥م اهلل اًمًٜمدي،  ، اعم١مًمػ: قمٌداًمذه٥م اعمًٌقك ذم حت٘مٞمؼ ُمروي٤مت همزوة شمٌقك -311

 .2ٚمدات: اًمٜم٤مذ: ُمٓم٤مسمع اًمرؿمٞمد، قمدد اعمج

، اعم١مًمػ: حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، اًمٜم٤مذ: اعمٓمٌٕم٦م سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ذو اًمٜمقريـ قمثامن -311

 (.31هـ(، )ص 1394اًمًٚمٗمٞم٦م وُمٙمتٌتٝم٤م، اًمٓمٌٕم٦م إومم )

سمـ قمكم، شم٘مل اًمديـ، أسمق  سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: حمٛمدذيؾ اًمت٘مٞمٞمد ذم رواة اًمًٜمـ وإؾم٤مٟمٞمد -312

 هـ(.832 اًمٓمٞم٥م اعمٙمل احلًٜمل اًمٗم٤مد )اعمتقرم:

سمـ حم٤مؾمـ، أسمق  سمـ ه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ سمـ حمٛمقد ، اعم١مًمػ: حمٛمدذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد -313

سمػموت، دراؾم٦م  –سمـ اًمٜمج٤مر، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  اهلل، حم٥م اًمديـ قمٌد

 هـ(.1417اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) وحت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد

سمـ أب سمٙمر اًمًٞمقـمل، دراؾم٦م  اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ قمٌدذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ -314

 .1وحت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ زيمري٤م قمٛمػمات، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، قمدد اعمجٚمدات: 

سمـ احلًـ،  سمـ رضم٥م سمـ أمحد اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: زيـ اًمديـ قمٌدذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م -315

الُمل، اًمٌٖمدادي، صمؿ اًمدُمِم٘مل، احلٜمٌكم )اعمتقرم:  ًَ هـ(، اعمح٘مؼ: د. 795اًم

اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  –ؾمٚمٞمامن اًمٕمثٞمٛملم، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من سمـ  اًمرمحـ قمٌد
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 .5م(، قمدد إضمزاء: 2115 -هـ 1425)

 ، اعم١مًمػ: )ىمرص(.اًمراومْم٦م قمؼم اًمت٤مريخ -316

اًمٕمزيز يم٤مُمؾ، اعم١مًمػ: َمٚم٦م  ، اعم١مًمػ: قمٌدراي٤مت اًمٜمٗم٤مق واحلرب اعمٕمٚمٜم٦م قمغم اإلؾمالم -317

 (.173اًمٌٞم٤من: اًمٕمدد: )

١مًمػ: ًمقك سم٤مرسمقًمًٙمق، و ومٞمٚمٞم٥م يم٤مرديٜم٤مل، اعم١مًمػ اعمِم٤مرك: اسمـ ، اعمرأُيؿ ذم آؾمالم -318

 .2اًمٓمٌٕم٦م:  -م( 1991اهلل: ُمؽمضمؿ، اًمٜم٤مذ: ًمٜمدن، دار اًم٤ًمىمل، ) ُمٜمّمقر اًمٕمٌد

اًمٕمزيز اًمٙمٌم، ىمدم ًمف وقمٚمؼ  سمـ قمٌد سمـ قمٛمر ، اعم١مًمػ: أسمق قمٛمرو حمٛمدرضم٤مل اًمٙمٌم -319

 يمرسمالء. - قمٚمٞمف: أمحد احلًٞمٜمل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت

 م(.1963، اعم١مًمػ: قم٤ٌمس حمٛمقد اًمٕم٘م٤مد، اهلالل )رضم٤مل قمرومتٝمؿ -321

هـ(، اًمٓمٌٕم٦م 1241سمـ زيـ اًمديـ إطم٤ًمئل، ُمتقرم ؾمٜم٦م ) ، اعم١مًمػ: أمحداًمرضمٕم٦م -321

 اًمث٤مٟمٞم٦م، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اًمٕمالُم٦م احل٤مئري اًمٕم٤مُم٦م، يمرسمالء.

ُم١مؾم٦ًم  اًمرمحـ، ُمؽمضمؿ، اًمٜم٤مذ: سمػموت، اهلل قمٌد ، اعم١مًمػ: قمٌداًمرضمؾ اًمّمٜمؿ -322

 م( اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م.1982 –هـ 1412اًمرؾم٤مًم٦م، )

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار 1427، اعم١مًمػ: صٗمل اًمرمحـ اعم٤ٌمريمٗمقري )اعمتقرم: اًمرطمٞمؼ اعمختقم -323

سمػموت )ٟمٗمس ـمٌٕم٦م وشمرىمٞمؿ دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع(، اًمٓمٌٕم٦م  -اهلالل 

 .1إومم، قمدد إضمزاء: 

سمـ َم٤مهد اًم٘مٞمز  سمـ أمحد سمـ حمٛمد -أسمق سمٙمر -اهلل قمٌد سمـ ، اعم١مًمػ: حمٛمداًمّرد اًمقاومر -324

هـ(، 842اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل، ؿمٛمس اًمديـ، اًمِمٝمػم سمـ: اسمـ ٟم٤مس اًمديـ )اعمتقرم: 

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –اعمح٘مؼ: زهػم اًمِم٤مويش، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 

 .1هـ(، قمدد إضمزاء: 1393)

سمـ  احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد يـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد، اعم١مًمػ: شم٘مل اًمداًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم -325

سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل  سمـ حمٛمد سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ اهلل سمـ قمٌد اًمًالم قمٌد

 .1هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، قمدد إضمزاء: 728)اعمتقرم: 

: ُمٙمت٦ٌم اهلل اًمتقجيري، دار اًمٜمنم ، اعم١مًمػ: محقد قمٌداًمرد قمغم َُمـ أضم٤مز ِّتذي٥م اًمٚمحٞم٦م -326

 م(.1985 -هـ 1416اًمري٤مض ) –اعمٕم٤مرف 
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، اعم١مًمػ: اخلٛمٞمٜمل، دار اًمٜمنم: اعمٓمٌٕم٦م رؾم٤مًم٦م اًمت٘مٞم٦م وٛمـ اجلزء اًمث٤مين ُمـ رؾم٤مئؾ اخلٛمٞمٜمل -327

 هـ(.1385) –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 ، اعم١مًمػ: ُمرشم٣م إٟمّم٤مري.رؾم٤مًم٦م اًمت٘مٞم٦م -328

ة، ُمٙمت٦ٌم ، اعم١مًمػ: حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر، إصدار دار اعمدين، ضمدرؾم٤مًم٦م اًمٓمريؼ إمم صم٘م٤مومتٜم٤م -329

 هـ(.1417اخل٤مٟمجل، ُمٍم، )

، اعم١مًمػ: حمٛمد اًمٕمقيد، اًمٙمقي٧م، ُمٙمت٦ٌم اًمًٜمدس، اًمٓمٌٕم٦م إومم رؾم٤مًم٦م إمم طمقاء -331

 م(.1991 -هـ 1411)

 اًمقه٤مب. سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ اًمِمٞمخ: حمٛمدرؾم٤مًم٦م ذم اًمرد قمغم اًمراومْم٦م -331

جدي سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٛمٞمٛمل اًمٜم اًمقه٤مب سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: اًمِمٞمخ حمٛمداًمرؾم٤مئؾ اًمِمخّمٞم٦م -332

اًمقه٤مب، اجلزء اًم٤ًمدس،  سمـ قمٌد هـ(، ُمٓمٌقع وٛمـ ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد1216)اعمتقرم: 

سمـ ص٤مًمح اًمٕمٞمٚم٘مل، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم  اهلل اًمٗمقزان، حمٛمد سمـ قمٌد سمـ ومقزان اعمح٘مؼ: ص٤مًمح

ضمزاء:  حمٛمد  .1سمـ ؾمٕمقد، اًمري٤مض، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، قمدد ٕا

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر 1419قد ؿمٞم٧م ظمٓم٤مب )اعمتقرم: ، اعم١مًمػ: حمٛماًم٘م٤مئد اًمرؾمقل -333

 .1هـ(، قمدد إضمزاء: 1422سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ) –

، اعم١مًمػ: ي٤مؾملم روم٤مقمٞمف، اًمٜم٤مذ: ًمٜمدن، ري٤مض اًمريس روم٤مق ؾمٌ٘مقا طمٙم٤مي٤مت ُمع إدسم٤مء -334

 م(.1989ًمٚمٙمت٥م واًمٜمنم، )

اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم  -ٞمٛمٞم٦م ، اعم١مًمػ: اًمًّٞمد اًمّٕمٗم٤مين، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمره٤ٌمن اًمٚمٞمؾ -335

 م(.1991 -هـ 1411)

سمـ ُمّمٓمٗمك اإلؾمت٤مٟمٌقزم احلٜمٗمل اخلٚمقي، اعمقمم أسمق  ، اعم١مًمػ: إؾمامقمٞمؾ طم٘ملروح اًمٌٞم٤من -336

 سمػموت. -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر 1127اًمٗمداء )اعمتقرم: 

سمـ  ، اعم١مًمػ: ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقدروح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين -337

اًم٤ٌمري قمٓمٞم٦م، اًمٜم٤مذ:  هـ( اعمح٘مؼ: قمكم قمٌد1271اهلل احلًٞمٜمل إًمقد )اعمتقرم:  قمٌد

 هـ(.1415سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اًمرمحـ اًمًٝمٞمكم، حت٘مٞمؼ  ، اعم١مًمػ: قمٌداًمروض إٟمػ ذم ذح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤مم -338

 يث٦م.اًمرمحـ اًمقيمٞمؾ، دار اًمٙمت٥م احلد وشمٕمٚمٞمؼ: قمٌد
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، اعم١مًمػ: أسمق اًمرووتلم = قمٞمقن اًمرووتلم ذم أظم٤ٌمر اًمدوًمتلم اًمٜمقري٦م واًمّمالطمٞم٦م -339

سمـ إسمراهٞمؿ اعم٘مدد اًمدُمِم٘مل اعمٕمروف  سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمرمحـ اًم٘م٤مؾمؿ ؿمٝم٤مب اًمديـ قمٌد

 –هـ(، اعمح٘مؼ: إسمراهٞمؿ اًمزيٌؼ، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 665سم٠مب ؿم٤مُم٦م )اعمتقرم: 

 .5م(، قمدد إضمزاء: 1997 -هـ 1418سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

سمـ حمٛمد اجلقزي، اعمٙمت٥م  سمـ قمكم اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌدزاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم -341

 هـ(.1414سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ؾمٜم٦م ) –اإلؾمالُمل 

اًم٘م٤مدر  ، اعم١مًمػ: اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م وقمٌدزاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد -341

 م(.1986-هـ 1416ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، )إرٟم١موط، دار اًمٜمنم: 

اهلل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م  سمـ واوح اعمرزوي أسمق قمٌد سمـ اعم٤ٌمرك اهلل ، اعم١مًمػ: قمٌداًمزهد -342

 .1سمػموت، حت٘مٞمؼ: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، قمدد إضمزاء:  –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ٞمتٛمل اًمًٕمدي سمـ طمجر اهل سمـ قمكم سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أمحداًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙم٤ٌمئر -343

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار 974إٟمّم٤مري، ؿمٝم٤مب اًمديـ ؿمٞمخ اإلؾمالم، أسمق اًمٕم٤ٌمس )اعمتقرم: 

 .2م(، قمدد إضمزاء: 1987 -هـ 1417اًمٗمٙمر، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، )

(، 322سمـ محدان )ت:  سمـ أمحد أسمق طم٤مشمؿ، اعم١مًمػ: اًمزيٜم٦م ذم اًمٙمٚمامت اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م -344

ائل ضمٕمٚمف ُمٚمحً٘م٤م ًمٙمت٤مسمف )اًمٖمٚمق واًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م(، اًمٜم٤مذ: اهلل ؾمٚمقم اًم٤ًمُمر حت٘مٞمؼ: د. قمٌد

 .م(1972 -هـ 1392ُمٓمٌٕم٦م احلٙمقُم٦م، سمٖمداد قم٤مم ) –دار احلري٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م 

ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد وذيمر ومْم٤مئٚمف وأقمالم ٟمٌقشمف وأومٕم٤مًمف وأطمقاًمف ذم  -345

سمـ  ٤مُمل، حت٘مٞمؼ: قم٤مدلسمـ يقؾمػ اًمِم ، اعم١مًمػ: حمٛمداعمٌدأ واعمٕم٤مد = اًمًػمة اًمِم٤مُمٞم٦م

 هـ(.1414) -سمػموت  -سمـ ُمٕمقض، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  أمحد، وقمكم

ة اعمرشمديـ وأهؾ اإلذاك واًمٗمٙم٤مك اًمٜمج٤مة ؾمٌٞمؾ -346 ، اعم١مًمػ: ُمـ ُمقٓا

 .(هـ1411اخل٤مُم٦ًم ) سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م -قمتٞمؼ، دار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  سمـ قمكم سمـ محد اًمِمٞمخ

سمـ اًمقًمٞمد اًمٗمٝمري اًمٓمرـمقر اعم٤مًمٙمل  سمـ حمٛمد ٛمد، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر حمهاج اعمٚمقك -347

ُمٍم، شم٤مريخ اًمٜمنم:  –هـ(، اًمٜم٤مذ: ُمـ أوائؾ اعمٓمٌققم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م 521)اعمتقرم: 

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1872هـ، 1289)

سمـ حمٛمد سمريؽ أسمق ُم٤ميٚم٦م اًمٕمٛمري  ، اعم١مًمػ: سمريؽاًمناي٤م واًمٌٕمقث اًمٜمٌقي٦م طمقل اعمديٜم٦م وُمٙم٦م -348
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ـ 1417ٕمٛمري اًمٜم٤مذ: دار اسـم اجلقزي، اًمٓمٌٕم٦مإومم )اعمح٘مؼ: أيمرم وٞم٤مء اًم  م(.1996 -ه

ىمؿ، اًمٓمٌٕم٦م  –سمـ إدريس احلكم، دار اًمٜمنم: اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ، اعم١مًمػ: حمٛمداًمنائر -349

 هـ(.139اًمث٤مٟمٞم٦م )

ؾمالًم٦م اًمٗمقائد إصقًمٞم٦م واًمِمقاهد واًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م واحلديثٞم٦م ًمٚمٛم٤ًمئؾ إصقًمٞم٦م ذم  -351

 اًمرمحـ اًمًديس، ـمٌٕمتف: دار اهلجرة وهمػممه٤م. ػ: د. قمٌد، اعم١مًمأوقاء اًمٌٞم٤من

اًمرمحـ حمٛمد  ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌدؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤م -351

هـ(، 1421سمـ آدم، إؿم٘مقدري إًم٤ٌمين )اعمتقرم:  سمـ ٟمج٤مي سمـ احل٤مج ٟمقح ٟم٤مس اًمديـ

ٕم٦م إومم، )عمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف(، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض، اًمٓمٌ

( 6م(، )ضمـ 1995 -هـ 1415( )4 - 1،، قم٤مم اًمٜمنم: )ضمـ 6قمدد إضمزاء: 

 م(.2112 -هـ 1422( )7م(، )ضمـ 1996 -هـ 1416)

 –، اعم١مًمػ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، دار اًمٜمنم: اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م -352

 م(.1979 -هـ 1399اًمٙمقي٧م )

 اًمري٤مض. -اعم١مًمػ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ، اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م -353

ُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل، دار اًمٜمنم: اعمٙمت٥م ، اعم١مًمػ: اًمًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل -354

 هـ(1396سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ) –اإلؾمالُمل 

قمٓمٞم٦م حت٘مٞمؼ: د.  -سمـ يزيد اخلالل أسمق سمؽ  سمـ ه٤مرون سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أمحداًمًٜم٦م -355

 .3هـ(، قمدد إضمزاء: 1411اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) -اًمزهراين، اًمٜم٤مذ: دار اًمراي٦م 

سمـ إؿمٕم٨م، أسمق داود، اًمًجًت٤مين إزدي، )ت:  ، اعم١مًمػ: ؾمٚمٞمامناًمًٜمـ = ؾمٜمـ أب داود -356

 .4احلٛمٞمد، قمدد إضمزاء:  هـ(، دار اًمٜمنم: دار اًمٗمٙمر، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد275

ْوضِمردي اخلراؾم٤مين،  سمـ قمكم سمـ احلًلم ، اعم١مًمػ: أمحدىاًمًٜمـ اًمٙمؼم -357 سمـ ُمقؾمك اخلُْنَ

اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م  هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد قمٌد458أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل )اعمتقرم 

 م(.2113 -هـ 1424ًمٌٜم٤مت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ) -اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

هـ(، دار اًمٜمنم: 255ارُمل )ت: سمـ قمٌداًمرمحـ أسمق حمٛمد اًمد اهلل ، اعم١مًمػ: قمٌداًمًٜمـ -358

سمػموت، حت٘مٞمؼ: ومقاز أمحد زُمرزم، ظم٤مًمد اًمًٌع اًمٕمٚمٛمل، ؾمٜم٦م اًمٜمنم: -دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب

 .2م(، قمدد إضمزاء: 1987-هـ1417)
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هـ(، دار اًمٜمنم: دار 275اهلل اًم٘مزويٜمل )ت:  سمـ يزيد أسمق قمٌد ، اعم١مًمػ: حمٛمداًمًٜمـ -359

 .2ل، قمدد إضمزاء: اًم٤ٌمىم سمػموت، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد -اًمٗمٙمر

 ، اعم١مًمػ: اإلُم٤مم حم٥م اًمديـ اًمٙم٤مفمٛمل.ؾمٞم٤مطم٦م ذم قم٤ممل اًمتِمٞمع -361

، اعم١مًمػ: وم٤من ومٚمقشمـ، شمرُجف قمـ اًمًٞم٤مدة اًمٕمرسمٞم٦م واإلهائٞمٚمٞم٤مت ذم قمٝمد سمٜمل أُمٞم٦م -361

سمـ إسمراهٞمؿ،  سمـ زيمل سمـ طمًـ وحمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٗمرٟمًٞم٦م وقمٚمؼ قمٚمٞمف: د. طمًـ

 م(.٦1965م اًمث٤مٟمٞم٦م )اًمٓمٌٕم –اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م 

، اعم١مًمػ: د. اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم شمٕم٤مُمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم -362

سمـ محد اًمداود، سمح٨م شمٙمٛمٞمكم ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم  اًمٕمزيز قمٌد

 سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م، وهق همػم ُمٜمِمقر. حمٛمد

ٞم٦م احلراين، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م، سمـ شمٞمٛم احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد أمحد، اعم١مًمػ: اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م -363

 .1قمدد إضمزاء: 

سمـ أمحد اًمذهٌل، طم٘م٘مف: ؿمٕمٞم٥م  ، اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ حمٛمدؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء -364

 م(.1991 -هـ1411سمػموت، ؾمٜم٦م ) -إرٟم٤مؤوط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

سمـ قمكم اًم٘مرر  سمـ اًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: إؾمامقمٞمؾؾمػم اًمًٚمػ اًمّم٤محللم -365

 هـ(.535ٕصٌٝم٤مين، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، اعمٚم٘م٥م: سم٘مقام اًمًٜم٦م )اعمتقرم: اًمٓمٚمٞمحل اًمتٞمٛمل ا

سمـ يمثػم  سمـ قمٛمر ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾاًمًػم ة اًمٜمٌقي٦م ُمـ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م -366

اًمقاطمد، اًمٜم٤مذ: دار  هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد774اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 م(.1976 -هـ 1395قم٤مم اًمٜمنم: )ًمٌٜم٤من،  –اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع سمػموت 

سمـ  سمـ إؾمح٤مق ، اعم١مًمػ: حمٛمد= يمت٤مب اًمًػم واعمٖم٤مزي ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق = اًمًػمة -367

هـ(، حت٘مٞمؼ: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر، اًمٜم٤مذ: دار 151ي٤ًمر اعمٓمٚمٌل سم٤مًمقٓء، اعمدين، )اعمتقرم: 

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1978 -هـ 1398سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم ) -اًمٗمٙمر 

سمـ سمره٤من اًمديـ احلٚمٌل وًمد  ، اعم١مًمػ: قمكمذم ؾمػمة إُملم اعم٠مُمقن اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م -368

هـ( سمػموت، 1411هـ(، حت٘مٞمؼ: دار اعمٕمروم٦م، ؾمٜم٦م اًمٜمنم )1144هـ(، وشمقذم: )975)

 .3قمدد إضمزاء: 

سمـ  سمـ هِم٤مم اعمٚمؽ ، اعم١مًمػ: قمٌداًمًػمة اًمٜمٌقي٦م = ِّتذي٥م اًمًػمة = ؾمػمة اسمـ هِم٤مم -369
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هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك 213ٛمد، ُج٤مل اًمديـ )اعمتقرم: أيقب احلٛمػمي اعمٕم٤مومري، أسمق حم

احلٗمٞمظ اًمِمٚمٌل، اًمٜم٤مذ: ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم، وُمٓمٌٕم٦م  اًمً٘م٤م وإسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري وقمٌد

 م(.1955 -هـ 1375ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمب احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، )

ًمري٤مض، ا –، اعم١مًمػ: د. أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م -371

 م(.1998-هـ1418اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م )

اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس، دار اًمٗمرىم٤من  ، اعم١مًمػ: د. حمٛمد قمٌداًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م -371

 م(.1997-هـ1418ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ؾمٜم٦م )

سمـ حمٛمد اًمّمالب  ، اعم١مًمػ اًمديمتقر: قمكماًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداث -372

 هـ(.1422واًمٜمنم اإلؾمالُمٞم٦م. اًمٓمٌٕم٦م إومم )دار اًمتقزيع  -اًم٘م٤مهرة  -ُمٍم 

دار اًم٘مٚمؿ، اًمٓمٌٕم٦م  –، اعم١مًمػ: أسمق ؿمٝم٦ٌم، دُمِمؼ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اًم٘مرآن واًمًٜم٦م -373

 هـ(.1424اًم٤ًمسمٕم٦م )

، اعم١مًمػ: د. ُمٝمدي رزق اهلل، دار إُم٤مم اًمدقمقة اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م -374

 ث٤مٟمٞم٦م.هـ(، اًمٓمٌٕم٦م اًم1424ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، )

، اعم١مًمػ: أسمق قمٛمر، اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م يمام ضم٤مءت ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ىمراءة ضمديدة -375

 -هـ 1424سمـ محد اًمّمقي٤مين، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) حمٛمد

 .4م(، قمدد إضمزاء: 2114

سمـ  سمـ ُمٕم٤مذ سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد سمـ طم٤ٌمن ، اعم١مًمػ: حمٛمداًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وأظم٤ٌمر اخلٚمٗم٤مء -376

ًٌُتل )اعمتقرم: ُمَ  حف، وقمٚمؼ قمٚمٞمف 354ْٕمٌَد، اًمتٛمٞمٛمل، أسمق طم٤مشمؿ، اًمدارُمل، اًم هـ(، صحَّ

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م  –احل٤مومظ: اًمًٞمد قمزيز سمؽ وُج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء، اًمٜم٤مذ: اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م 

 .2هـ(، قمدد إضمزاء: 1417اًمث٤مًمث٦م )

اًمرزاق  قمٌد، اعم١مًمػ ًمٚمِمٞمخ: ؿمٌٝم٤مت طمقل اًمًٜم٦م ورؾم٤مًم٦م احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل -377

 .هـ(1417دار اًمٗمْمٞمٚم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، )قمٗمٞمٗمل، 

سمـ ؾم٤ممل  سمـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: حمٛمدؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اعم٤مًمٙمٞم٦م -378

 هـ(.1361خمٚمقف )اعمتقرم: 

سمػموت،  -سمـ اًمٕمامد اًمٕمٙمري، دار اعمًػمة  سمـ أمحد احلل ، اعم١مًمػ: قمٌدؿمذرات اًمذه٥م -379
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 (.م1979 -هـ1399ؾمٜم٦م )

، اعم١مًمػ: ؾمٕمد اًمديـ ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح عمتـ اًمتٜم٘مٞمح ذم أصقل اًمٗم٘مف -381

 –سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين اًمِم٤مومٕمل، زيمري٤م قمٛمػمات، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت  ُمًٕمقد

 م(.1996 -هـ 1416ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )

ـ  اًم٤ٌمىمل سمـ قمٌد اهلل حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌدذح اًمزرىم٤مين قمغم اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م -381 سم

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار 1122سمـ حمٛمد اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم:  سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ سمـ أمحد يقؾمػ

ومم )  .12م، قمدد إضمزاء: 1996-هـ(1417اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: ٕا

سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي، حت٘مٞمؼ/ؿمٕمٞم٥م  ، اعم١مًمػ: اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف احللمذح اًمًٜم٦م -382

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م:  -سمـ زهػم اًمِم٤مويش، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  إرٟم٤مؤوط وحمٛمد

2 - 1413- 1417. 

سمـ  ، اعم١مًمػ: حمٛمداًمدرة اعمْمٞم٦م ذم قم٘مد أهؾ اًمٗمرىم٦م اعمروٞم٦م -ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمًٗم٤مريٜمٞم٦م  -383

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، اًمري٤مض، 1421سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم )اعمتقرم:  ص٤مًمح

 .1د إضمزاء: هـ، قمد 1426اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 ، اًمِمٞمخ: ؾمٗمر، أذـم٦م يم٤مؾمٞم٧م.ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م -384

سمـ حمٛمد اسمـ أب  سمـ قمالء اًمديـ قمكمّ  ، اعم١مًمػ: صدر اًمديـ حمٛمدذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م -385

هـ(، حت٘مٞمؼ: ُج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء، 792اًمٕمز احلٜمٗمل، إذرقمل اًمّم٤محلل اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 هـ(.1392، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م إومم )ظمرج أطم٤مديثٝم٤م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل

حت٘مٞمؼ: أسمق حمٛمد  -سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم  ، اعم١مًمػ: اًمِمٞمخ/ حمٛمدذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م -386

 – 1412 -... 1اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م:  –اعم٘مّمقد، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ـمؼمي٦م  سمـ قمٌد أذف

 م.1992

سمـ ظمٚمٞمؾ طمًـ هّراس )اعمتقرم:  د، اعم١مًمػ: حمٛمذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م، ويٚمٞمف ُمٚمحؼ اًمقاؾمٓمٞم٦م -387

ج أطم٤مديثف وووع اعمٚمحؼ: قمٚمقي1395 اًم٘م٤مدر اًمً٘م٤مف،  سمـ قمٌد هـ(، وٌط ٟمّمف وظمرَّ

ضمزاء:  1415اخلؼم، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م،  –اًمٜم٤مذ: دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع   .1هـ، قمدد ٕا

سمـ  احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحدذح اًمٕمٛمدة ذم اًمٗم٘مف -388

سمـ حمٛمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم:  سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ اهلل سمـ قمٌد اًمًالم قمٌد
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سمـ حمٛمد اعمِمٞم٘مح، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمري٤مض،  سمـ قمكم هـ(، اعمح٘مؼ: ظم٤مًمد728

 .1م، قمدد إضمزاء: 1997هـ(/1418اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، )

سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم )اعمتقرم:  سمـ ص٤مًمح ، اعم١مًمػ: حمٛمدذح ري٤مض اًمّم٤محللم -389

 .6هـ، قمدد إضمزاء:  1426هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م: 1421

اعمٚمؽ  سمـ قمٌد سمـ ظمٚمػ ، اعم١مًمػ: اسمـ سمٓم٤مل أسمق احلًـ قمكمذح صحٞمح اًمٌخ٤مري -391

 -ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد  سمـ إسمراهٞمؿ، دار اًمٜمنم: هـ(، حت٘مٞمؼ: أسمق متٞمؿ ي٤مه449)اعمتقرم: 

 .11م(، قمدد إضمزاء: 2113 -هـ 1423اًمًٕمقدي٦م، اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، )

سمـ  سمـ قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك ، اعم١مًمػ: قمٞم٤مضذح صحٞمح ُمًٚمؿ = إيمامل اعمُْٕمٚمِِؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ -391

هـ(، اعمح٘مؼ: اًمديمتقر ُْيٞمَك إؾِْماَمقِمٞمؾ، 544قمٛمرون اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل، أسمق اًمٗمْمؾ )اعمتقرم: 

ـ  1419دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  اًمٜم٤مذ:  م. 1998 -ه

، اعم١مًمػ: أسمق زيمري٤م حمٞمل سمـ احلج٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ = اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ -392

 –هـ(، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب 676سمـ ذف اًمٜمقوي )اعمتقرم:  اًمديـ ُيٞمك

 َمٚمدات(. 9)ذم  18(، قمدد إضمزاء: هـ1392سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، )

 اهلل اًمٖمٜمٞمامن. ، اعم١مًمػ: قمٌدذح يمت٤مب اإليامن إوؾمط ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -393

اهلل  اهلل اخلرر اعم٤مًمٙمل أسمق قمٌد سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: حمٛمدذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر -394

 سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: سمدون ـمٌٕم٦م –هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م 1111)اعمتقرم: 

 .8وسمدون شم٤مريخ، قمدد إضمزاء: 

سمـ  اعمٚمؽ سمـ قمٌد سمـ ؾمالُم٦م سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق ضمٕمٗمر أمحدذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر -395

هـ(، حت٘مٞمؼ: 321ؾمٚمٛم٦م إزدي احلجري اعمٍمي اعمٕمروف سم٤مًمٓمح٤موي )اعمتقرم: 

م،  1494هـ،  1415 -ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم 

 وضمزء ًمٚمٗمٝم٤مرس(. 15) 16قمدد إضمزاء: 

يُّ اًمٌٖمدادي )اعمتقرم:  سمـ قمٌد سمـ احلًلم ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر حمٛمداًمنميٕم٦م -396 اهلل أضُمرِّ

سمـ ؾمٚمٞمامن اًمدُمٞمجل، اًمٜم٤مذ: دار اًمقـمـ  سمـ قمٛمر اهلل هـ(، اعمح٘مؼ: اًمديمتقر قمٌد361

 .5م(، قمدد إضمزاء: 1999 -هـ 1421اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ) -

، اعم١مًمػ: حمٛمد رضم٥م اًمٜمج٤مر، ر = طمٙم٤مي٤مت اًمِمٓم٤مر واًمٕمٞم٤مريـ ذم اًمؽماث اًمٕمرباًمِمٓم٤م -397
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل 

 معهم

 م(.1981 -هـ1411اًمٜم٤مذ: اًمٙمقي٧م، اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وأداب، )

ْوضِمردي اخلراؾم٤مين،  سمـ قمكم سمـ احلًلم ، اعم١مًمػ: أمحدؿمٕم٥م اإليامن -398 سمـ ُمقؾمك اخلُْنَ

٘م٘مف وراضمع ٟمّمقصف وظمرج أطم٤مديثف: اًمديمتقر هـ(، طم458أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل )اعمتقرم: 

احلٛمٞمد طم٤مُمد، أذف قمغم حت٘مٞم٘مف وَّتري٩م أطم٤مديثف: خمت٤مر أمحد اًمٜمدوي،  اًمٕمكم قمٌد قمٌد

اهلٜمد، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  –ص٤مطم٥م اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م سمٌقُم٤ٌمي 

 -هـ  1423سم٤مًمري٤مض سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م سمٌقُم٤ٌمي سم٤مهلٜمد، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 ، وَمٚمد ًمٚمٗمٝم٤مرس(.13) 14م، قمدد إضمزاء:  2113

، ُمذياًل سم٤محل٤مؿمٞم٦م اعمًامة ُمزيؾ اخلٗم٤مء قمـ أًمٗم٤مظ اًمِمٗم٤مء اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك -399

هـ(، احل٤مؿمٞم٦م: 544سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل )اعمتقرم:  اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

: دار اًمٗمٙمر اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم هـ(، اًمٜم٤مذ873سمـ حمٛمد اًمِمٛمٜمل )اعمتقرم:  سمـ حمٛمد أمحد

 .2م(، قمدد إضمزاء: 1988 -هـ 1419واًمتقزيع، قم٤مم اًمٜمنم: )

ظمّرج  -، اعم١مًمػ: اسـم اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ذم ُم٤ًمئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر واحلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ -411

 .1991 - 1412، 1ضمدة، اًمٓمٌٕم٦م:  -أطم٤مديثف: ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٜمٍم اًمِمٚمٌل، ُمٙمت٦ٌم اًمًقادي 

 هـ(.1427، اعم١مًمػ: ِمدوح احلرب، اًمٓمٌٕم٦م إومم )رىم٦م قمغم اًمِمٞمٕم٦م اعم٤مرىم٦ماًمِمٝم٥م احل٤م -411

 ، اعم١مًمػ: رسمٞمع اًمًٕمقدي.اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦م -412

، اعم١مًمػ: د. ُمقؾمك اعمقؾمقي، ُمـ همػم ذيمر اؾمؿ ؾمٜم٦م اًمٓمٌع وٓ اًمِمٞمٕم٦م واًمتّمحٞمح -413

 اًمدار اًمٜم٤مذة.

سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق  احلٚمٞمؿ قمٌدسمـ  ، اعم١مًمػ: أمحداًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل -414

اهلل قمٛمر احلٚمقاين، حمٛمد يمٌػم أمحد ؿمقدري، ـمٌٕمتف: دار اسمـ  اًمٕم٤ٌمس، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد

 هـ(.1417سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) -طمزم 

 ، اعم١مًمػ: أٟمقر اجلٜمدي، اًمٜم٤مذ دار آقمتّم٤مم.اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م -415

سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل  ًمػ: حمٛمد، اعم١مصحٞمح اًمٌخ٤مري = اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم -416

(، دار اًمٜمنم: دار اسمـ يمثػم، اًمٞمامُم٦م، ُمراضمٕم٦م: د. ُمّمٓمٗمك 256اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل، )ت: 

 .6م(، قمدد إضمزاء: 1987 -هـ 1417دي٥م اًمٌٖم٤م، سمٚمد اًمٜمنم: سمػموت، ؾمٜم٦م اًمٜمنم: )

، اعم١مًمػ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمٜم٤مذ: ُمٙمَت٦ٌم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م -417
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اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  -عَمٕم٤مرف ًمِٚمٜمنَْمِ واًمتقزْيع، اًمري٤مض ا

 .3م، قمدد إضمزاء:  2111 -هـ  1421

سمـ احل٤مج  اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ، ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌدصحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف -418

: اعمٙمت٥م هـ(، اًمٜم٤مذ1421سمـ آدم، إؿم٘مقدري إًم٤ٌمين )اعمتقرم:  سمـ ٟمج٤مي ٟمقح

 .2اإلؾمالُمل، قمدد إضمزاء: 

 -إردن  -دار اًمٜمٗم٤مئس  - 5، اعم١مًمػ: إسمراهٞمؿ اًمٕمكم، اًمٓمٌٕم٦م صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م -419

 م.2111 – 1421

سمـ ه٤مدي اًمقادقمل، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ، اعم١مًمػ: ُم٘مٌؾاًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول -411

 م(.1991-هـ1411اًم٘م٤مهرة، ؾمٜم٦م )

سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم  ، اعم١مًمػ: زيـ اًمديـ حمٛمد قمكمح٘مل اًمت٘مديؿاًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ إمم ُمًت -411

 .ُمٓمٌٕم٦م طمٞمدري -اًمٜم٤ٌمـمل، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اعمرشمْمقي٦م إلطمٞم٤مء أصم٤مر اجلٕمٗمري٦م 

، اعم١مًمػ: أسمق اًمٍماع سملم اًمٗمٙمرة اإلؾمالُمٞم٦م واًمٗمٙمرة اًمٖمرسمٞم٦م ذم آىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م -412

 -هـ1413ار اًم٘مٚمؿ، )احلًـ قمكم احلًٞمٜمل اًمٜمدوي، سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜمنم: اًمٙمقي٧م، د

 م(، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ُمزيدة وُمٜم٘مح٦م.1983

، اعم١مًمػ: حمٛمد اًمٙمت٤مين، اًمٜم٤مذ: اًمٍماع سملم اًم٘مديؿ واجلديد ذم إدب اًمٕمرب احلدي٨م -413

 م(.1981 –هـ 1411اًمدار اًمٌٞمْم٤مء ) -دار اًمث٘م٤موم٦م 

 اًم٘م٤مدر أب وم٤مرس. ، اعم١مًمػ: حمٛمد قمٌداًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملم -414

اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس،  سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: حمٛمدذم فمالل اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م -اًمٍماع ُمع اًمٞمٝمقد  -415

 هـ(.1418قمامن، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م ) -اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمرىم٤من 

 –، اعم١مًمػ: اسمـ اجلقزي، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد وم٤مظمقري، اًمٜم٤مذ دار اعمٕمروم٦م صٗم٦م اًمّمٗمقة -416

 م(.1979-1399سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م )

سمـ احلًـ اًمٗمري٤مب،  سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ احل٤مومظ: أسمق سمٙمر ضمٕمٗمرصٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملم -417

 -ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  -اجل٤ٌمر اًمٗمريقائل، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م  اًمرمحـ قمٌد حت٘مٞمؼ: د. قمٌد

 اعمجٞمد. احلٙمٞمؿ اًم٘م٤ميض ؾمٕمٞمد قمٌد دار احلدي٨م اًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد

١مًمػ اإلُم٤مم احل٤مومظ: أسمق ٟمٕمٞمؿ ، اعمصٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وٟمٕم٧م اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اًمًٜمـ اعم٠مصمقرة -418
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 دُمِمؼ. –خمٓمقط، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمٔم٤مهري٦م  –إصٌٝم٤مين 

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م  -، اعم١مًمػ: اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، دار اسمـ يمثػم،دُمِمؼ اًمّمالة وطمٙمؿ شم٤مريمٝم٤م -419

 م(.1998-هـ1419اًمث٤مًمث٦م )

سمٙمر، سمـ أسمٞمس اًمدٟمٞم٤م أسمق  سمـ قمٌٞمد سمـ حمٛمد اهلل ، اعم١مًمػ: قمٌداًمّمٛم٧م وآداب اًمٚم٤ًمن -421

هـ(، حت٘مٞمؼ: أسمق إؾمح٤مق 1411سمػموت اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب 

 .1احلقيٜمل، قمدد إضمزاء: 

سمـ طمجر اهلٞمثٛمل  ، شم٠مًمٞمػ: أمحداًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ذم اًمرد قمغم أهؾ اًمٌدع واًمزٟمدىم٦م -421

ار اًمٚمٓمٞمػ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة، ـمٌع د سمـ قمٌد اًمقه٤مب اعمٙمل، شم٘مديؿ وشمٕمٚمٞمؼ: قمٌد

 هـ(.1375اًم٘م٤مهرة ) -اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمحٛمدي٦م 

، اعم١مًمػ: حمٛمد ومقزي ومٞمض اهلل، اًمٜم٤مذ: دار صقر وقمؼم ُمـ اجلٝم٤مد اًمٜمٌقي ذم اعمديٜم٦م -422

 م(.1996 –هـ 1416سمػموت، ؾمٜم٦م اًمٜمنم: ) –دُمِمؼ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م  -اًم٘مٚمؿ 

ي سمـ حمٛمد اجلقز سمـ قمكم اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: ُج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌدصٞمد اخل٤مـمر -423

 هـ(.597)اعمتقرم: 

 ، اعم١مًمػ: د. حمٛمد اًمًٚمقُمل.وح٤مي٤م سمريئ٦م ًمٚمحرب اًمٕم٤معمٞم٦م قمغم اإلره٤مب -424

 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م. –، اعم١مًمػ: أمحد أُملم، ٟمنم: ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م وحك اإلؾمالم -425

سمـ  ، اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أسمق اخلػم حمٛمدٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اًمْمقء اًمالُمع -426

هـ(، 912سمـ حمٛمد اًمًخ٤موي )اعمتقرم:  سمـ قمثامن ٙمرسمـ أب سم سمـ حمٛمد اًمرمحـ قمٌد

 .6سمػموت، قمدد إضمزاء:  –اًمٜم٤مذ: ُمٜمِمقرات دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة 

سمـ أب سمٙمر ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل. ـمٌٕم٦م دار  اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌدـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ -427

 هـ(.1413سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم ) -اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

هـ(، 526سمـ حمٛمد )اعمتقرم:  لم اسمـ أب يٕمغم، حمٛمد، اعم١مًمػ: أسمق احلًـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م -428

 .2سمػموت، قمدد إضمزاء:  –اعمح٘مؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م 

اًمٙم٤مذم  سمـ قمٌد سمـ قمكم ، اعم١مًمػ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م: شم٤مج اًمديــمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى -429

ٚمق، دار اًمٜمنم: اًمٗمت٤مح حمٛمد احل اًمًٌٙمل، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل، ود. قمٌد

 هـ(، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.1413) -هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 
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سمـ قمٛمر إؾمدي اًمِمٝمٌل اًمدُمِم٘مل،  سمـ حمٛمد سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمرـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م -431

اًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من، دار  هـ(، اعمح٘مؼ: د. احل٤مومظ قمٌد851شم٘مل اًمديـ اسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم )اعمتقرم: 

 .4هـ(، قمدد إضمزاء: 1417اًمٓمٌٕم٦م إومم، )سمػموت،  -اًمٜمنم: قم٤ممل اًمٙمت٥م 

سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ  سمـ قمٛمر ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم -431

هـ(، حت٘مٞمؼ: د. أمحد قمٛمر ه٤مؿمؿ، د. حمٛمد زيٜمٝمؿ حمٛمد قمزب، 774اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 .1د إضمزاء: م(، قمد1993 -هـ 1413اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، شم٤مريخ اًمٜمنم: )

اًمرمحـ، أسمق قمٛمرو،  سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: قمثامنـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م = ـمٌ٘م٤مت اسـم اًمّمالح -432

هـ(، اعمح٘مؼ: حمٞمل اًمدـي قمكم ٟمجٞم٥م، اًمٜم٤مذ: 643شم٘مل اًمدـي اعمٕمروف سم٤مسـم اًمّمالح )اعمتقرم: 

ومم، ) -دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م   .2م(، قمدد إضمزاء: 1992سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م ٕا

هـ(، 476سمـ قمكم اًمِمػمازي )اعمتقرم:  ، اعم١مًمػ: أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿت اًمٗم٘مٝم٤مءـمٌ٘م٤م -433

هـ(، اعمح٘مؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، اًمٜم٤مذ: 711سمـ ُمٙمرم اسمـ ُمٜمٔمقر )اعمتقرم:  هذسمُف: حمٛمد

 م(.1971ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) –دار اًمرائد اًمٕمرب، سمػموت 

، حم٘مؼ: أمحد ظم٤من، اًمٜم٤مذ: ُمريمز سمـ قمثامن، اًمذهٌل سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: حمٛمدـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء -434

 اًمري٤مض. -م( 1997 -هـ 1418اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م )

سمـ ُمٜمٞمع اهل٤مؿمٛمل  سمـ ؾمٕمد اهلل حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌداًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى = ـمٌ٘م٤مت اسـم ؾمٕمد -435

 سمػموت. –هـ(، دار ص٤مدر 231سم٤مًمقٓء، اًمٌٍمي، اًمٌٖمدادي اعمٕمروف سم٤مسـم ؾمٕمد )اعمتقرم: 

سمـ أب سمٙمر اًمًٞمقـمل. حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد قمٛمر.  اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌدـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ -436

 م(.1396اًم٘م٤مهرة. اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م: ) -ـمٌٕم٦م: ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم 

سمـ أمحد، ؿمٛمس اًمديـ اًمداوودي اعم٤مًمٙمل  سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: حمٛمدـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ -437

، راضمع اًمٜمًخ٦م ووٌط سمػموت -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 945)اعمتقرم: 

 .2أقمالُمٝم٤م: جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف اًمٜم٤مذ، قمدد إضمزاء: 

سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمِمٞم٤ٌمين  سمـ ظمٞم٤مط ، اعم١مًمػ: أسمق قمٛمرو ظمٚمٞمٗم٦مسمـ ظمٞم٤مط ـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦م -438

سمـ ُيٞمك  سمـ زيمري٤م هـ(، رواي٦م: أب قمٛمران ُمقؾمك241اًمٕمّمٗمري اًمٌٍمي )اعمتقرم: 

هـ(، اعمح٘مؼ: د. 3إزدي )ت ق  سمـ حمٛمد سمـ أمحد هـ(، حمٛمد3اًمتًؽمي )ت ق 

 -هـ 1414ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ؾمٜم٦م اًمٜمنم: )
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 .1م(، قمدد إضمزاء: 1993

حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ  -سمـ أمحد اًمدُمِم٘مل  اهلل حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌدـمٌ٘م٤مت قمٚمامء احلدي٨م -439

 م(.1996 –هـ 1417سمػموت ) -اًمزيٌؼ، اًمٜم٤مذ ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

م )سم٤مًمتِمديد( ، اعم١مًمػ: حمٛمدـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء -441 سمـ قمٌٞمد اهلل اجلٛمحل  سمـ ؾمالَّ

 هـ(.232اهلل )اعمتقرم:  سم٤مًمقٓء، أسمق قمٌد

سمـ أب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمق  ، اعم١مًمػ: حمٛمداًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م -441

 اًم٘م٤مهرة. –اهلل، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد ُجٞمؾ هم٤مزي، ُمٓمٌٕم٦م اعمدين قمٌد

اًمٙمريؿ اًمٗمْمكم  حت٘مٞمؼ قمٌد 461، اعم١مًمػ: اسمـ اًم٘مٞمؿ، يؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملمـمر -442

هـ(، وعمزيد اـمالع راضمع اًمٜمٗم٤مق 1423سمػموت ط ) –صٞمدا  –اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م  –

 1399واًمزٟمدىم٦م وأصمرمه٤م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ىمدياًم وطمديًث٤م رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم )

 سمـ قمتٞمؼ اًمزهراين. طم٨م: قمٓمٞم٦مهـ( ُمـ ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ًمٚم٤ٌم1411 -

سمـ قمكم ضم٤مسمر، اًمٙمت٤مب ذم إصؾ  سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: طمًلماًمٓمريؼ إمم ُج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم -443

 رؾم٤مًم٦م ٟم٤مل ِب٤م اعم١مًمػ درضم٦م اعم٤مضمًتػم سم٤مُمتٞم٤مز.

 ، اعم١مًمػ: ظم٤مًمد اًمِم٤ميع.ـمٝم٤مرة سمٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -444

سمـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م  اًمرمحـ قمٌد، اعم١مًمػ: فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق وظم٤ٌمئ٨م اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمت٤مريخ -445

 م(.1993 -هـ 1414اعمٞمداين، دار اًم٘مٚمؿ دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )

سمـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م  اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌدفم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق وظم٤ٌمئ٨م اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمت٤مريخ -446

 م(.1993 -هـ 1414اعمٞمداين، دار اًم٘مٚمؿ دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم )

، اعم١مًمػ: حمًـ اعمٞمكم، دار ٘مدي٦م ٕـمروطم٤متفم٤مهرة اًمٞم٤ًمر اإلؾمالُمل دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟم -447

 م(.1993 -هـ 1414اًمٜمنم اًمدوزم سم٤مًمري٤مض )

، اعم١مًمػ: أمحد أُملم، حت٘مٞمؼ: ؿمٗمٞمؼ اًم٤ًٌمط، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، فمٝمر اإلؾمالم -448

 م( َمٚمد واطمد.2116اًمٓمٌٕم٦م إومم )

ٚمؿ ، اعم١مًمػ: يم٤من صم٤مىم٥م اًمذهـ قمذب اعمٜمٓمؼ ُم٘مٌاًل قمغم ٟمنم اًمٕمقم٤مرو٦م إطمقذي -449

 هـ( سمٛمديٜم٦م وم٤مس.543وشمدويٜمف، شمقذم ؾمٜم٦م )

، اعم١مًمػ: أٟمقر اجلٜمدي، اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وآؾمتٕمامر اًمًٞم٤مد وآضمتامقمل واًمث٘م٤مذم -451
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 م(.1971اًمٓمٌٕم٦م إومم، دار اعمٕمروم٦م، )

سمـ محد  ، اعم١مًمػ: د. ؾمٚمٞمامنسمـ ؾم٠ٌم ودوره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م ذم صدر اإلؾمالم اهلل قمٌد -451

 م(.1985 -هـ ٦ٌ1415م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م إومم )اًمٕمقدة، اًمٜم٤مذ: دار ـمٞم

سمـ  سمـ قمثامن سمـ أمحد اهلل حمٛمد ، اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌداًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم -452

سمـ سمًٞمقين زهمٚمقل،  هـ(، اعمح٘مؼ: أسمق ه٤مضمر حمٛمد اًمًٕمٞمد748ىَم٤مْيامز اًمذهٌل )اعمتقرم: 

 (.1/36سمػموت، )ج  –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد  احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: شم٘مل اًمدـي أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحدٌقدي٦ماًمٕم -453

 م(.2115-هـ1426سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، ؾمٜم٦م ) –زهػم اًمِم٤مويش، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 

سمـ حمًـ  ، سمح٨م همػم ُمٓمٌقع: عمحٛمدقمٌػم اعمًؽ ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وطم٤مدصم٦م اإلومؽ -454

 أب ـم٤مًم٥م.

اًمًالم ه٤مرون، ُمٓم٤مسمع دار اًمٙمت٤مب  عم١مًمػ: اجل٤مطمظ، حت٘مٞمؼ وذح: قمٌد، ااًمٕمثامٟمٞم٦م -455

 (.246م(، )ص 1949 -هـ 1374اًمٕمرب سمٛمٍم )

سمـ  سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ أمحداًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من إؾم٤ٌمب -456

احلٙمٞمؿ حمٛمد إٟمٞمس، اًمٜم٤مذ: دار  هـ(، اعمح٘مؼ: قمٌد852طمجر اًمٕمً٘مالين )اعمتقرم: 

 .2قزي، قمدد إضمزاء: اسمـ اجل

سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس  سمـ أيقب سمـ أب سمٙمر ، اعم١مًمػ: حمٛمدقمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ -457

سمػموت،  -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ يمثػم، دُمِمؼ 751اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اعمتقرم: 

ُمٙمت٦ٌم: دار اًمؽماث، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1989 -هـ1419)

اًمٙمريؿ، رؾم٤مًم٦م  سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: د. وم١ماداًمٕمدوان قمغم اعمرأة ذم اعم١ممترات اًمدوًمٞم٦م -458

 سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض. ديمتقراه طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد

، اعم١مًمػ: قمٍم اخلالوم٦م اًمراؿمدة حم٤موًم٦م ًمٜم٘مد اًمرواي٦م اًمت٤مرخيٞم٦م وومؼ ُمٜمٝم٩م اعمحدصملم -459

اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  –ٞم٤مء اًمٕمٛمري، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من سمـ و أيمرم

 .1م(، قمدد إضمزاء: 2119 -هـ 1431)

سمـ طم٤مُمد اًمٜم٤مس،  ، اعم١مًمػ: حمٛمداًمٕمٍماٟمٞمقن سملم ُمزاقمؿ اًمتجديد وُمٞم٤مديـ اًمتٖمري٥م -461
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 م(.1996 -هـ1417اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقصمر، اًمري٤مض ؿم٤مرع اًمٕمٚمٞم٤م، اًمٓمٌٕم٦م إومم )

حمٛمد رو٤م اعمٔمٗمر، قمٜمل سمتح٘مٞم٘مف واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف: حمٛمد ضمقاد اعم١مًمػ: ، قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م -461

 اًمٓمرُيل.

سمـ ؾمٕمد اًمِمثري،  اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌدقم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦م، ؾم١مال وضمقاب -462

 م( اًمٌحػمة.2116 -هـ 1427اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمروقان، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م )

، اعم١مًمػ: َّتري٩م اًم٤ٌمطم٨م: ١مُمٜملماًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم َّتري٩م أطم٤مدي٨م اًمقص٤مي٦م ُٕمػم اعم -463

 سمـ ضمٝم٤مم آل ضمٝم٤مم اًمٙمقاري. سمـ ارمح٦م ظمٚمٞمٗم٦م

سمـ ُمقؾمك اًمٕمٞمٜمل، خمٓمقط ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م  سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: حمٛمقدقم٘مد اجلامن -464

 .1584سمرىمؿ: 

(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؾمٕمٞمد 328سمـ حمٛمد )ت:  اسمـ قمٌد رسمف أمحد، اعم١مًمػ: اًمٕم٘مد اًمٗمريد -465

 .م(1941هـ، 1359قدي٦م، اًمٙمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )اًمٕمري٤من، ٟمنم: اًمدار اًمًٕم

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ذم اًمٕم٘مٞمدة  -سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م  ، اعم١مًمػ: د. حمٛمدقم٘مٞمدة اًمدروز -466

 سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م. واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة ُمـ ضم٤مُمٕم٦م: اإلُم٤مم حمٛمد

 م(.1985 -هـ 1415، اعم١مًمػ: حمٛمد اًمٖمزازم، دُمِمؼ، دار اًم٘مٚمؿ، )قمٚمؾ وأدوي٦م -467

، اعم١مًمػ: د. ؾمٗمر احلقازم شمٓمقره٤م وآصم٤مره٤م ذم احلٞم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسةاًمٕمٚمامٟمٞم٦م ٟمِم٠مِّت٤م و -468

 م(.1982-هـ1412دار ُمٙم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م إومم ) –

، 291، اعم١مًمػ: اسمـ اًمّمالح، )ٟمنم اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة( )صقمٚمقم احلدي٨م -469

291.) 

سمـ  سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد أسمق حمٛمد حمٛمقد، اعم١مًمػ: قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري -471

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء 855سمـ طمًلم اًمٖمٞمت٤مب احلٜمٗمل سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل )اعمتقرم:  أمحد

 َمٚمد(. 12ج،  25سمػموت، قمدد إضمزاء: ) –اًمؽماث اًمٕمرب 

سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمٛمر،  ، اعم١مًمػ: ٟم٤مساًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م -471

 هـ(.1413) –ًمري٤مض، دار اًمٕم٤مصٛم٦م اًمٜم٤مذ: ا

، اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ ذم حت٘مٞمؼ ُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -472

اهلل، حت٘مٞمؼ: حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، اًمٜم٤مذ: اًمدار  سمـ قمٌد شم٠مًمٞمػ: اسمـ اًمٕمرب أب سمٙمر حمٛمد
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 .هـ(1387اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )

 –سمـ إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدم، اًمٜم٤مذ: دار ـمٞم٦ٌم  محدسمـ أ ، اعم١مًمػ: حمٛمدقمقدة احلج٤مب -473

 م(.1998 –هـ  1418اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م )

، اعم١مًمػ: حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي أسمق اًمٓمٞم٥م، قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أب داود -474

 هـ(.1415اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ) -سمػموت  –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

سمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس،  سمـ حمٛمد اعم١مًمػ: حمٛمد ،قمٞمقن إصمر ذم ومٜمقن اعمٖم٤مزي واًمِمامئؾ واًمًػم -475

هـ( 1413دار اسمـ يمثػم ) –حت٘مٞمؼ: حمٛمد اخلياوي وحمٞمل اًمديـ ٟمتق، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

 ٓسمـ ؾمّٞمد اًمٜم٤مس.

هـ(، 276سمـ ُمًٚمؿ اًمديٜمقري )ت:  اهلل ، اعم١مًمػ: اسمـ ىمتٞم٦ٌم أسمق حمٛمد قمٌدقمٞمقن إظم٤ٌمر -476

 م(.1963قم٦م واًمٜمنم، ؾمٚمًٚم٦م )شمراصمٜم٤م( )اعم١مؾم٦ًم اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽمُج٦م واًمٓم٤ٌم

سمـ أمحد اًمٙمتٌل، قمٜمل سمتح٘مٞمؼ اًمٜمص وحترير  سمـ ؿم٤ميمر ، اعم١مًمػ: حمٛمدقمٞمقن اًمتقاريخ -477

احلقار: طم٤ًمم اًمديـ اعم٘مدد، ٟمًؼ ُم٘مدُمتف: اًمِمٞمخ أسمق ُمٜمّمقر احل٤مومظ، اًمٜم٤مذ: 

 (.552ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م، قمدد اًمّمٗمح٤مت: )

سمخ٤مُم٦م اًمزرع وٛمـ َمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م هم٤مي٦م اًمٜمٗمع ذم ذح متثٞمؾ اعم١مُمـ  -478

الُمل،  سمـ رضم٥م سمـ أمحد اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: زيـ اًمديـ قمٌداحلٜمٌكم ًَ سمـ احلًـ، اًم

سمـ  هـ(، اعمح٘مؼ: أسمق ُمّمٕم٥م ـمٚمٕم٧م795اًمٌٖمدادي، صمؿ اًمدُمِم٘مل، احلٜمٌكم )اعمتقرم: 

( اًمٓمٌٕم٦م 2، 1وم١ماد احلٚمقاين، اًمٜم٤مذ: اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م: )ضمـ 

م(، )ضمـ 2113 -هـ 1424( اًمٓمٌٕم٦م إومم، )3م(، )ضمـ 2113 -هـ 1424اًمث٤مٟمٞم٦م، )

 .4م(، قمدد إضمزاء: 2114 -هـ 1425( اًمٓمٌٕم٦م إومم، )4

سمـ ومٝمد اًمٕمقدة،  ، اعم١مًمػ: اًمِمٞمخ ؾمٚمامناًمٖمرسم٤مء إوًمقن أؾم٤ٌمب همرسمتٝمؿ وُمٔم٤مهره٤م -479

 اًمدُم٤مم. -اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اسمـ اجلقزي 

اهلل اهلروي اًمٌٖمدادي  سمـ قمٌد سمـ ؾماّلم أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ، اعم١مًمػ: همري٥م احلدي٨م -481

اعمٕمٞمد ظم٤من، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف  هـ(، اعمح٘مؼ: د. حمٛمد قمٌد224)اعمتقرم: 

 .م(1964 -هـ 1384اًمديمـ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) -اًمٕمثامٟمٞم٦م، طمٞمدر آسم٤مد

سمـ حمٛمد اجلقزي  سمـ قمكم اًمرمحـ ُج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌد، اعم١مًمػ: همري٥م احلدي٨م -481
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اعمٕمٓمل أُملم اًم٘مٚمٕمجل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م  هـ(، اعمح٘مؼ: اًمديمتقر قمٌد597)اعمتقرم: 

 م(.1985 -هـ 1415ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) -سمػموت  -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

سمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري )اعمتقرم:  سمـ ُمًٚمؿ اهلل ، اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد قمٌدهمري٥م اًم٘مرآن -482

، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م )ًمٕمٚمٝم٤م ُمّمقرة قمـ اًمٓمٌٕم٦م هـ(، اعمح٘مؼ: أمحد ص٘مر276

 م(.1978 -هـ 1398اعمٍمي٦م(، اًمًٜم٦م: )

 –سمـ ؾمٕمٞمد سم٤مُمدطم٩م، دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م  سمـ قمٞمٔم٦م ، اعم١مًمػ: حمٛمدهمزوة أطمد دراؾم٦م دقمقي٦م -483

 م(.1999-هـ1421اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )

اهلل  سمـ قمٌد أ. د. ؾمٕمقد، اعم١مًمػ: همزوة إطمزاب ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمرض وحتٚمٞمؾ -484

 م(.1997 -هـ 1418اًمٗمٜمٞم٤ًمن، ـمٌٕم٦م: دار أؿمٌٞمٚمٞم٤م، اًمٓمٌٕم٦م إومم: )

اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس، دار اًمٗمرىم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م  ، اعم١مًمػ: حمٛمد قمٌدهمزوة إطمزاب -485

 م(.1983 -هـ 1413)

٦م اًمٓمٌع: ، اعم١مًمػ: حمٛمد أمحد سم٤مؿمٛمٞمؾ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمٜمهمزوة شمٌقك -486

 هـ(.1398)

، اعم١مًمػ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ همقاُمض إؾمامء اعمٌٝمٛم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم ُمتقن إطم٤مدي٨م اعمًٜمدة -487

سمـ سمِمٙمقال اخلزرضمل إٟمّم٤مري إٟمدًمز )اعمتقرم:  سمـ ُمًٕمقد اعمٚمؽ سمـ قمٌد ظمٚمػ

هـ(، اعمح٘مؼ: د. قمز اًمديـ قمكم اًمًٞمد، حمٛمد يمامل اًمديـ قمز اًمديـ، اًمٜم٤مذ: قم٤ممل 578

 هـ(.1417ت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، )سمػمو –اًمٙمت٥م 

سمـ أمحد،  سمـ قمٛمرو ، اعم١مًمػ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقداًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر -488

حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ -هـ(، اعمح٘مؼ: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي 538اًمزخمنمي ضم٤مر اهلل )اعمتقرم: 

 ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. -إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م 

 ًمدائٛم٦م هلٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء سمٌالد احلرُملم.، اعم١مًمػ: اًمٚمجٜم٦م ااًمٗمت٤موى -489

سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ  سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أمحدومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري -491

 –اجل٤ٌمر اًمٗمريقائل، دار اعمٕمروم٦م  اًمرمحـ قمٌد اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: د. قمٌد

 هـ(.1379سمػموت، ؾمٜم٦م )

هـ(، 1251اًمِمقيم٤مين اًمٞمٛمٜمل )اعمتقرم: اهلل  سمـ قمٌد سمـ حمٛمد سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: حمٛمدومتح اًم٘مدير -491
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ـ يمثػم، دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م   هـ(.1414) -دُمِمؼ، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم  -اًمٜم٤مذ: دار اسم

سمـ  سمـ حمٛمد سمـ طمًـ اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌدومتح اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد -492

هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، 1285سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٛمٞمٛمل )اعمتقرم:  اًمقه٤مب قمٌد

 م(.1957 -هـ٤1377مذ: ُمٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م، اعمحٛمدي٦م، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، )اًمٜم

، اعم١مًمػ: اًمِمٞمخ اًمٗمتٜم٦م ووىمٕم٦م اجلٛمؾ = يمت٤مب اًمٜمٍمة ًمًٞمد اًمٕمنمة ذم طمرب اًمٌٍمة -493

 اًمٜمجػ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. -(، اعمٓمٌٕم٦م اجلٞمدري٦م 413سمـ اًمٜمٕمامن ) سمـ حمٛمد حمٛمد

، دار اًمقـمـ، اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م ػ: د. ٟم٤مس اًمٕمٛمر، اعم١مًمومتٞم٤مشمٜم٤م سملم اًمتٖمري٥م واًمٕمٗم٤مف -494

 .هـ(1425اًمت٤مؾمٕم٦م، )

، اعم١مًمػ: حمٛمقد اًمٌِمٌٞمٌم، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى سمٛمٍم، اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م -495

 م(.1932 –هـ 1351اًمٓمٌٕم٦م إومم )

، اعم١مًمػ: اًمٙمرُم٤مين، حت٘مٞمؼ: ؾمٚمٞمٛم٦م قمٌد رب اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م، ذيؾ يمت٤مب ذح اعمقاىمػ -496

 م(.1973سمٖمداد ) -ل، ُمٓمٌٕم٦م اإلرؿم٤مد اًمرؾمق

هـ(، شمّمحٞمح: 311سمـ ُمقؾمك اًمٜمقسمختل )ت:  ، اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد احلًـومرق اًمِمٞمٕم٦م -497

 إؾمت٤مٟمٌقل،. -م( 1931هـ. ريؽم، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م اًمدوًم٦م، )

سمـ حمٛمد  سمـ ـم٤مهر اًم٘م٤مهر ، اعم١مًمػ: قمٌداًمٗمرق سملم اًمٗمرق وسمٞم٤من اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م -498

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  -: دار أوم٤مق اجلديدة اًمٌٖمدادي أسمق ُمٜمّمقر، اًمٜم٤مذ

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1977)

سمـ  ، اعم١مًمػ: شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحداًمٗمرىم٤من سملم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من -499

سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم  سمـ حمٛمد سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ اهلل سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ قمٌد

اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط، اًمٜم٤مذ:  هـ(، طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف: قمٌد728اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1985 -هـ 1415ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من، دُمِمؼ، )

سمـ احلًـ اًمٓمقد، حت٘مٞمؼ:  ، اعم١مًمػ: اًمٙمٚمٞمٜمل وآؾمتٌّم٤مر، أسمق ضمٕمٗمر حمٛمدومروع اًمٙم٤مذم -511

 هـ(.1391) - ـمٝمران، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م -طمًـ اخلرؾم٤من، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م 

ؿمٛمس اًمديـ قمغم اًمؽمشمٞم٥م:  اعم١مًمػ ىمٜمدس اًمٗمروع، وُمٕمف شمّمحٞمح اًمٗمروع، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ -511

سمـ  أسمق احلًـ قمكم هـ(، قمالء اًمديـ763سمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد )ت:  اهلل حمٛمد أسمق قمٌد
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يقؾمػ اًمٌٕمكم )ت  سمـ سمـ إسمراهٞمؿ هـ(، شم٘مل اًمديـ أسمق سمٙمر885ؾمٚمٞمامن اعمرداوي )ت )

 - اعمحًـ اًمؽميمل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمـ قمٌد اهلل ٌدهـ(، اعمح٘مؼ: د. قم861)

 .م(2113 -هـ 1424) -ٕومم ا دار اعم١ميد، اًمٓمٌٕم٦م

 –اًمٚمٓمٞمػ، ُمدار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم  سمـ حمٛمد اًمٕمٌد اًمٕمزيز ، اعم١مًمػ: د. قمٌداًمٗمًؼ واًمٜمٗم٤مق -512

 م(.2113-هـ1424اًمٓمٌٕم٦م إومم ) -اًمري٤مض 

سمـ طمزم اًمٔم٤مهري  سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أمحد قمكم ، اعم١مًمػ:اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ -513

 .5قمدد إضمزاء:  -اًم٘م٤مهرة  –أسمق حمٛمد، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل 

اًمرمحـ سمدوي، اًمٜم٤مذ:  ، اعم١مًمػ: أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم، حت٘مٞمؼ: قمٌدومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م -514

 (.32طمقزم، ) –اًمٙمقي٧م  –ُم١مؾم٦ًم دار اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م 

سمـ أؾمد  سمـ هالل سمـ طمٜمٌؾ سمـ حمٛمد داهلل أمح ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌدومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م -515

هـ(، اعمح٘مؼ: د. ويص اهلل حمٛمد قم٤ٌمس، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم 241اًمِمٞم٤ٌمين )اعمتقرم: 

 .2م(، قمدد إضمزاء: 1983 –هـ 1413سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) –اًمرؾم٤مًم٦م 

، اعم١مًمػ: آي. ب. سمراٟم٤ميتس، إقمداد: زهدي شمٕم٤مًمٞمؿ احل٤مظم٤مُملم اًمني٦م –ومْمح اًمتٚمٛمقد  -516

 ار اًمٜمٗم٤مئس.وم٤مشمح، د

، أؾمت٤مذ ورئٞمس ىمًؿ  ، اعم١مًمػ: أ. د. َوْه٦ٌَماًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف -517 طَمْٞمكِمّ سمـ ُمّمٓمٗمك اًمزُّ

يٕم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر  -اًمٗم٘مف اإلؾمالُمّل وأصقًمف سمج٤مُمٕم٦م دُمِمؼ  ؾمقري٦َّم  -يمّٚمٞم٦َّم اًمنمَّ

٦ٌم عم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م )وهل اًمٓمٌ – ًم٦م سم٤مًمٜمًِّ ح٦م اعمٕمدَّ اسمٕم٦م، اعمٜم٘مَّ ٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة عم٤م دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م اًمرَّ

 .11شم٘مدُمٝم٤م ُمـ ـمٌٕم٤مت ُمّمقرة( قمدد إضمزاء: 

ًمٌٜم٤من، -سمػموت –، اعم١مًمػ: حمٛمد اًمٖمزازم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب وم٘مف اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م -518

 سمدون رىمؿ ـمٌٕم٦م وٓ شم٤مريخ.

، اعم١مًمػ: ُمٜمػم حمٛمد همْم٤ٌمن، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، ؾمٜم٦م اًمٜمنم: وم٘مف اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م -519

 .2، رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م: 1م(، قمدد اعمجٚمدات: 1992 –هـ 1413)

 هـ(.1424) –اًمٓمٌٕم٦م إومم  –، اعم١مًمػ اًمديمتقر: زيد اًمزيد. اًمري٤مض وم٘مف اًمًػمة -511

، اعم١مًمػ: حمٛمد اًمٌٝمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلدي٨م وصٚمتف سم٤مٓؾمتٕمامر -511

 هـ(.1384ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، اًم٘م٤مهرة )
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 هـ(.٦1416م، اًمٙمقي٧م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، )ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم، اعم١مًمػ: اًمٗمٙمر اًمّمقذم -512

، اعم١مًمػ: ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس وإصم٤ٌمت وُمٕمجؿ اعمٕم٤مضمؿ واعمِمٞمخ٤مت واعمًٚمًالت -513

سمػموت،  –اًمٙمٌػم اًمٙمت٤مين، إطم٤ًمن قم٤ٌمس، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل  سمـ قمٌد احلل قمٌد

 م(.1982اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م )

سمـ  سمـ ؿم٤ميمر رمحـاًم سمـ قمٌد سمـ أمحد سمـ ؿم٤ميمر ، اعم١مًمػ: حمٛمدومقات اًمقومٞم٤مت -514

هـ(، اعمح٘مؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، 764سمـ ؿم٤ميمر اعمٚم٘م٥م: سمّمالح اًمديـ )اعمتقرم:  ه٤مرون

 -4، 3، 2م(، )اجلزء: 1973 – 1سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، )اجلزء:  –اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدر 

 .4م(، قمدد إضمزاء: 1974

ـ  اهلل سمـ قمٌد سمـ ضمٕمٗمر اهلل سمـ قمٌد سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ مت٤مماًمٗمقائد = ومقائد مت٤مم -515 سم

اعمجٞمد اًمًٚمٗمل،  هـ(، اعمح٘مؼ: محدي قمٌد414اجلٜمٞمد اًمٌجكم اًمرازي صمؿ اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

ومم، ) –اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد   .2هـ(، قمدد إضمزاء: 1412اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م ٕا

اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس،  سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: د. حمٛمدهمزوة إطمزاب -ذم فمالل اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م  -516

 هـ(.1413ؾمٜم٦م اًمٓمٌع: ) -اًمٓمٌٕم٦م إومم  -قمامن  -ًمٜم٤مذ: دار اًمٗمرىم٤من ا

هـ( 1385، اعم١مًمػ: ؾمٞمد ىمٓم٥م إسمراهٞمؿ طمًلم اًمِم٤مذزم )اعمتقرم: ذم فمالل اًم٘مرآن -517

 هـ(.1412اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م قمنم ) -سمػموت -اًمٜم٤مذ: دار اًمنموق 

ٕم٤مرف سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م ، اعم١مًمػ: حمٛمد طمًلم هٞمٙمؾ، اعمٓمٌٕم٦م: دار اعمذم ُمٜمزل اًمقطمل -518

 م(.1974اًم٤ًمدؾم٦م، ؾمٜم٦م )

 -، اعم١مًمػ: اعمٜم٤موي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم -519

 م(.1994 -هـ 1415ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم )

سمـ قمكم احلًٜمل اًمٜمدوي، وأب إقمغم اعمقدودي، وحمٛمد  ، اعم١مًمػ: أسمق احلًـاًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م -521

 اخلي طمًلم.

 م(.1996-هـ1417اًمري٤مض ) –اعم١مًمػ: حمٛمد إسمراهٞمؿ احلٛمد، دار اًم٘م٤مؾمؿ  ،اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م -521

، حت٘مٞمؼ ديمتقر: حمٛمد قمامرة اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م -ىم٤مؾمؿ أُملم  -522

 م(.1976واًمٜمنم )

سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي  َمد اًمديـ أسمق ـم٤مهر حمٛمد: ، اعم١مًمػاًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط -523
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ت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سم٢مذاف: حمٛمد هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمٙم817)اعمتقرم: 

قد، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت  ًُ  –ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىم

 .1م(، قمدد إضمزاء: 2115 -هـ 1426ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م، )

َتٗم٤مض اًمِٗمْري٤مِب )اعمتقرم سمـ احلًـ سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر ضمٕمٗمراًم٘مدر -524 ًْ : سمـ اعُم

اًمًٕمقدي٦م،  –سمـ محد اعمٜمّمقر، اًمٜم٤مذ: أوقاء اًمًٚمػ  اهلل هـ(، اعمح٘مؼ: قمٌد311

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1997 -هـ 1418اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

اعمٜمٕمؿ ظمٗم٤مضمل،  حمٛمد قمٌد -اجل٤ٌمر  اهلل قمٌد ، اعم١مًمػ: قمٌدىمّم٦م إدب ذم احلج٤مز -525

 اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م.

، ٟمنمه٤م ذم إطمدى اًمّمحػ اًمًٕمقدي٦م سمت٤مريخ: ًمٕمِماموياًمرمحـ ا ىمّمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر: قمٌد -526

 هـ(.13/1/1419)

 م(.1984) –، اعم١مًمػ: ضمٝم٤مد وم٤موؾ، اًمٜم٤مذ: دار اًمنموق اًمٓمٌٕم٦م إومم ىمْم٤مي٤م اًمِمٕمر احلدي٨م -527

 اهلل اًمًٚمقُمل. سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ اًمديمتقر: حمٛمداًم٘مٓم٤مع اخلػمي ودقم٤موى اإلره٤مب -528

سمـ  اًمٕمزيز سمق حمٛمد قمز اًمديـ قمٌد، اعم١مًمػ: أىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم -529

سمـ احلًـ اًمًٚمٛمل اًمدُمِم٘مل، اعمٚم٘م٥م: سمًٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء )اعمتقرم:  سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ اًمًالم قمٌد

 ًمٌٜم٤من. -سمـ اًمتالُمٞمد اًمِمٜم٘مٞمٓمل، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕم٤مرف سمػموت  هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمقد661

اهلل  سمـ قمٌد ِمٞمخ: حمٛمد، اعم١مًمػ اًماًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم وم٘مف إهة -531

 م(.2111 -هـ1422اًمٓم٤مئػ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) –اًمّمقاط، ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من احلديث٦م 

حمٛمد طمًٜملم خمٚمقف، ، اعم١مًمػ: اًم٘مقل اعمٌلم ذم طمٙمؿ اعمٕم٤مُمٚم٦م سملم إضم٤مٟم٥م واعمًٚمٛملم -531

 صٗمح٦م(. 132حت٘مٞمؼ: طمًـ أسمق إؿم٤ٌمل، ُمٙمت٦ٌم احلرُملم ًمٚمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م، اًم٘م٤مهرة، )

سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، ـمٌٕم٦م اسمـ اجلقزي  ، اعم١مًمػ: حمٛمد٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمداًم -532

 م(.1999-هـ1419اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م )

اهلل حمٛمد  : د. قمٌد، اعم١مًمػاًم٘مٞم٤مدة اًمٕمًٙمري٦م ذم قمٝمد اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -533

 .م(1991 -هـ 1411اًمرؿمٞمد، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

سمـ  سمـ أمحد اهلل حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌدُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م -534

سمـ ىَم٤مْيامز ؿمٛمس اًمديـ اًمذهٌل. حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م، ـمٌٕم٦م دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م  قمثامن
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 م(.1992 -هـ 1413ضمدة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) -اإلؾمالُمٞم٦م، ُم١مؾم٦ًم قمٚمق 

 ىمقًمقيف. ـمٌٕم٦م: إيران. سمـ سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ضمٕمٗمريم٤مُمؾ اًمّزي٤مرات -535

سمـ أب اًمٙمرم اًمِمٞم٤ٌمين، ُمٓمٌٕم٦م دار  ، اعم١مًمػ: اسمـ إصمػم أسمق احلًـ قمكماًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ -536

 م(.1965 -هـ 1385ص٤مدر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم سمػموت  )

هـ(، 365سمـ قمدي اجلرضم٤مين )اعمتقرم:  ، اعم١مًمػ: أسمق أمحداًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل -537

اًمٗمت٤مح أسمق  قمكم حمٛمد ُمٕمقض، ؿم٤مرك ذم حت٘مٞم٘مف: قمٌد اعمقضمقد، حت٘مٞمؼ: قم٤مدل أمحد قمٌد

 م(.1997 -هـ1418ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، )-سمػموت -ؾمٜم٦م، اًمٜم٤مذ: اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

سمـ إدريس، ـمٌٕم٦م:  سمـ أدول ، اعم١مًمػ: ذيػيمتامن اًمن وإومِم٤مؤه ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل -538

 م(.1997دار اًمٜمٗم٤مئس )

َمٚمد واطمد، اًمٓمٌٕم٦م  -ر ُمدارك اًمًٚمًٚم٦م ، اعم١مًمػ: شمريمل احلٛمد، ـمٌٕمتف: دااًمٙمرادي٥م -539

 م(.2112اًم٤ًمسمٕم٦م )

سمـ إدريس اًمٌٝمقي، حت٘مٞمؼ: هالل  سمـ يقٟمس ، اعم١مًمػ: ُمٜمّمقريمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمـت اإلىمٜم٤مع -541

ضمزاء  -هـ( 1412سمػموت ) -ُمّمٞمٚمحل ُمّمٓمٗمك هالل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر  .6قمدد ٕا

ىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠موي -541 ـ  ، اعم١مًمػ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقدؾاًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن ٕا سم

 سمػموت. –اًمرزاق اعمٝمدي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب  حت٘مٞمؼ: قمٌد -قمٛمر اًمزخمنمي اخلقارزُمل 

سمـ أب اًمٗمْم٤مئؾ اًمٞمامين،  سمـ ُم٤مًمؽ ، اعم١مًمػ: حمٛمديمِمػ أهار اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وأظم٤ٌمر اًم٘مراُمٓم٦م -542

 م(.1357سمـ زاهد اًمٙمقصمري، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م إٟمقار ) شم٘مديؿ: حمٛمد

سمـ ؾمٚمٞمامن اهلٞمثٛمل  سمـ أب سمٙمر ، اعم١مًمػ: ٟمقر اًمديـ قمكميمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار -543

هـ(، حت٘مٞمؼ: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 817)اعمتقرم: 

 .4م(، قمدد إضمزاء: 1979 -هـ 1399سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

، اعم١مًمػ: أًمًٜم٦م اًمٜم٤مسيمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ اإلًم٤ٌمس قمام اؿمتٝمر ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم  -544

هـ(، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، 1162سمـ حمٛمد اًمٕمجٚمقين اجلراطمل )اعمتقرم:  إؾمامقمٞمؾ

 هـ(.1351اًم٘م٤مهرة، قم٤مم اًمٜمنم: ) –ًمّم٤مطمٌٝم٤م: طم٤ًمم اًمديـ اًم٘مدد 

اهلل يم٤مشم٥م ضمٚمٌل  سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: ُمّمٓمٗمكيمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن -545

هـ(، اًمٜم٤مذ: 1167ٞمٗم٦م، أو احل٤مج ظمٚمٞمٗم٦م )اعمتقرم: اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل اعمِمٝمقر سم٤مؾمؿ طم٤مضمل ظمٚم
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 معهم

سمٖمداد )وصقرِّت٤م قمدة دور ًمٌٜم٤مٟمٞم٦م، سمٜمٗمس شمرىمٞمؿ صٗمح٤مِّت٤م، ُمثؾ: دار إطمٞم٤مء  -ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك 

م(، قمدد 1941اًمؽماث اًمٕمرب، ودار اًمٕمٚمقم احلديث٦م، ودار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(، شم٤مريخ اًمٜمنم: )

 هداي٦م اًمٕم٤مروملم(. 6، 5ٙمٜمقن، وإيْم٤مح اعم 4، 3يمِمػ اًمٔمٜمقن، و 2، 1) 6إضمزاء: 

أُملم، حت٘مٞمؼ: د.  ًم٘م٤مؾمؿُمٜمِمقر وٛمـ إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م ، اعم١مًمػ: ىم٤مؾمؿ أُملم، يمٚمامت -546

 م(.1989، دار اًمنموق )2حمٛمد قمامرة، ط

 ُمٙمت٦ٌم اًمروو٦م. -، اعم١مًمػ: أمحد اًمدوهي اًمٜمجدي يمٚمٝمؿ ؾمٚمامن رؿمدي -547

اهلٜمدي اًمؼمه٤من ومقري سمـ طم٤ًمم اًمديـ اعمت٘مل  ، اعم١مًمػ: قمالء اًمديـ قمكميمٜمز اًمٕمامل -548

صٗمقة اًمً٘م٤م، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  -هـ(، اعمح٘مؼ: سمٙمري طمٞم٤مين 975)اعمتقرم: 

 م(.1981 -هـ 1411اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم، )

شمرُج٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، د. روهٚمٜم٩م، يقؾمػ طمٜم٤م ٟمٍم اهلل،  –، اعم١مًمػ: اًمٙمٜمز اعمرصقد -549

 م(.1968-هـ1388سمػموت ) –اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

سمـ ُمًٚمؿ إٟمّم٤مري  سمـ ؾمٕمٞمد سمـ مح٤مد سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: أسمق سمنِْم حمٛمدؾمامءاًمٙمٜمك وإ -551

هـ(، اعمح٘مؼ: أسمق ىمتٞم٦ٌم ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤مب، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ 311اًمدوٓب اًمرازي )اعمتقرم: 

 .3م(، قمدد إضمزاء: 2111 -هـ 1421ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) -سمػموت  -طمزم 

سمـ حمٛمد اًمٖمزي  ، اعم١مًمػ: ٟمجؿ اًمديـ حمٛمد٦م اًمٕم٤مذةاًمٙمقايم٥م اًم٤ًمئرة سم٠مقمٞم٤من اعمئ -551

 -هـ(، اعمح٘مؼ: ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 1161)اعمتقرم: 

 م(.1997 -هـ 1418ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

 –سمـ محد اًمٕمقدة، اًمٜم٤مذ: دار ـمٞم٦ٌم  ، اعم١مًمػ: د. ؾمٚمٞمامنيمٞمػ دظمؾ اًمتت٤مر سمالد اعمًٚمٛملم -552

 م(.1996 -هـ 1417ٓمٌٕم٦م إومم )اًمري٤مض، اًم

سمـ قم٤مدل احلٜمٌكم  سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أسمق طمٗمص هاج اًمديـ قمٛمراًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب -553

اعمقضمقد،  هـ(، اعمح٘مؼ اًمِمٞمخ: قم٤مدل أمحد قمٌد775اًمدُمِم٘مل اًمٜمٕمامين )اعمتقرم: 

ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م  -سمػموت  -واًمِمٞمخ: قمكم حمٛمد ُمٕمقض، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 .21م(، قمدد إضمزاء: 1998 -هـ 1419مم، )إو

سمـ حمٛمد اسمـ ومٝمد  سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمدحلظ إحل٤مظ سمذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ -554

م(، 1998 -هـ 1419اهل٤مؿمٛمل اعمٙمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم )

 .1قمدد اعمجٚمدات: 
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ْمؾ، ُج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر سمـ قمكم، أسمق اًمٗم سمـ ُمٙمرم ، اعم١مًمػ: حمٛمدًم٤ًمن اًمٕمرب -555

سمػموت،  -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدر 711إٟمّم٤مري اًمرويٗمٕمل اإلومري٘مل )اعمتقرم: 

 هـ(.1414اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، )

سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ:  سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أمحدًم٤ًمن اعمٞمزان -556

 م(.1986 –هـ 1416اهلٜمد، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ) –دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م 

 ُمقؾمققم٦م اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م. -، ُم٘م٤ملًم٤ًمن طم٤مل اخلقٟم٦م اعم٤مرىملم -557

 م(.1981، اعم١مًمػ: أ. وًمٗمٜمًقن، اًمٜم٤مذ: سمػموت، دار اًم٘مٚمؿ، )اًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م -558

اًمٗمت٤مح ٓؿمٞمد، دار اًمرائد اًمٕمرب، سمػموت،  ، اعم١مًمػ: د. قمٌدًمٖم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًم٘مرآن -559

 هـ(.1415اًمٓمٌٕم٦م إومم )

، اعم١مًمػ: اًمًّٞمد طمًلم اعمقؾمقي، ًمٚمت٤مريخ = يمِمػ إهار وشمؼمئ٦م إئٛم٦م إـمٝم٤مرهلل صمؿ  -561

 .1اًمٜم٤مذ: دار إُمؾ، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، قمدد إضمزاء: 

 هـ(.1427) –، اعم١مًمػ: قمكم اًمّم٤مدق، اًمٓمٌٕم٦م إومم ُم٤مذا شمٕمرف قمـ طمزب اهلل ذم ًمٌٜم٤من -561

اًمٓمٌٕم٦م إومم  –دار اًمٜمٗم٤مئس  –، اعم١مًمػ: د. ـم٤مرق اخلقيٓمر إردن اعم٤مل اعم٠مظمقذ فمٚماًم  -562

 م(.1998-هـ 1418)

اًمرمحـ اًمٜم٤ًمئل،  سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمق قمٌد ، اعم١مًمػ: أمحداعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ = ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل -563

طمٚم٥م، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٗمت٤مح  -هـ(، دار اًمٜمنم: ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م313)ت: 

 .8م(، قمدد إضمزاء: 1986-هـ1416أسمق همدة، )

 ١مًمػ: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري.، اعماعمجتٛمع اإلؾمالُمل -564

، اعم١مًمػ: د. أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري، اعمجتٛمع اعمدين ذم قمٝمد اًمٜمٌقة اجلٝم٤مد ود اعمنميملم -565

 م(.1984 -هـ 1414اًمٓمٌٕم٦م إومم )

هـ( 1371 -111اعمجددون ذم اإلؾمالم ُمـ اًم٘مرن إول اهلجري إمم اًمراسمع قمنم ) -566

ذ: ُمٙمت٦ٌم أداب اًمٜم٤مهـ(، 1377اعمتٕم٤مل اًمّمٕمٞمدي، شمقذم سمٕمد ) قمٌداعم١مًمػ: 

 وُمٓمٌٕمتٝم٤م سمٛمٍم، دار احلامُمل ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م.

سمـ  حت٘مٞمؼ: حمٛمقد -سمـ أمحد اًمتٛمٞمٛمل اًمًٌتل  سمـ طم٤ٌمن ، اعم١مًمػ: حمٛمداعمجروطملم -567

 م(.1975 -هـ 1395طمٚم٥م ) -ؾمقري٤م  -سمـ زايد، اًمٜم٤مذ: دار اًمقاقمل  إسمراهٞمؿ
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ري، اًمٜم٤مذ: دار سمـ حمٛمد اعمٞمداين اًمٜمٞم٤ًمسمق ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ أمحدَمٛمع إُمث٤مل -568

 .2احلٛمٞمد، قمدد إضمزاء:  سمػموت، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمك اًمديـ قمٌد –اعمٕمروم٦م 

، اعم١مًمػ: َمٛمع اًمٌحريـ ذم زوائد اعمٕمجٛملم اعمٕمجؿ إوؾمط واعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ًمٚمٓمؼماين -569

اًم٘مدوس حمٛمد ٟمذير، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم  سمـ أب سمٙمر اهلٞمثٛمل ٟمقر اًمديـ، اعمح٘مؼ: قمٌد قمكم

 .9م(، قمدد اعمجٚمدات: 1992 -هـ 1413: )اًمرؿمد، ؾمٜم٦م اًمٜمنم

سمـ أب سمٙمر اهلٞمثٛمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، سمػموت  ، اعم١مًمػ: ٟمقر اًمديـ قمكمَمٛمع اًمزوائد -571

 .11هـ(، قمدد إضمزاء: 1412)

، اعم١مًمػ: ُج٤مل اًمديـ، حمٛمد َمٛمع سمح٤مر إٟمقار ذم همرائ٥م اًمتٜمزيؾ وًمٓم٤مئػ إظم٤ٌمر -571

هـ(، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م َمٚمس 986ل اًمٙمجراي )اعمتقرم: سمـ قمكم اًمّمدي٘مل اهلٜمدي اًمَٗمتَّٜمِ  ـم٤مهر

 .5م(، قمدد إضمزاء: 1967 -هـ 1387دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، )

سمـ  احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحدَمٛمقع اًمٗمت٤موى = اًمٗمت٤موى -572

ُمر اجلزار، اًمٜم٤مذ: دار اًمقوم٤مء، قم٤م -هـ(، اعمح٘مؼ: أٟمقر اًم٤ٌمز 728شمٞمٛمٞم٦م احلراين )اعمتقرم: 

 م(.2115 -هـ 1426اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، )

هـ(، أذف قمغم 1421سمـ سم٤مز )اعمتقرم:  اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز ، اعم١مًمػ: قمٌدَمٛمقع اًمٗمت٤موى -573

 ضمزء. 24سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘م٤مؾمؿ ًمٚمٜمنم، قمدد إضمزاء:  ُجٕمف وـمٌٕمف: حمٛمد

سمـ حمٛمد  ، اعم١مًمػ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلماء واًمٌٚمٖم٤مءحم٤مضات إدسم٤مء وحم٤مورات اًمِمٕمر -574

سمـ أب  هـ(، اًمٜم٤مذ: ذيم٦م دار إرىمؿ512اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين )اعمتقرم: 

 .2هـ(، قمدد إضمزاء: 1421سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) –إرىمؿ 

، اعم١مًمػ: ُمّمٓمٗمك اًمِمٝم٤مب، دار اعمتٜمٌل ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم حم٤مضات ذم آؾمتٕمامر -575

 صٗمح٦م. 219م(، 1956زيع، )واًمتق

، اعم١مًمػ: حمٛمد أسمق زهرة، دار اًمٗمٙمر اًمٕمرب ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، حم٤مضات ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م -576

 صٗمح٦م. 175م(، 1972)

، اعم١مًمػ: أٟمقر اجلٜمدي، دار: آقمتّم٤مم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، حم٤ميمٛم٦م ـمف طمًلم -577

 صٗمح٦م. 368م( 1985)

هـ(، 245سمـ أُمٞم٦م اهل٤مؿمٛمل )ت:  ـ طمٌٞم٥مسم ، اعم١مًمػ: اسمـ طمٌٞم٥م أسمق ضمٕمٗمر حمٛمداعمحؼّم  -578
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 سمػموت. -اقمتٜم٧م سمتّمحٞمحف اًمديمتقرة: إيٚمزه ًمٞمختـ ؿمتٞمؽم، ُمٜمِمقرات، دار أوم٤مق اجلديدة 

سمـ قمٓمٞم٦م  سمـ هم٤مًم٥م احلؼ ، اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد قمٌداعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز -579

 -اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمِم٤مذم حمٛمد، دار اًمٜمنم: دار  اًمًالم قمٌد حت٘مٞمؼ: قمٌد -إٟمدًمز 

 .5م( اًمٓمٌٕم٦م إومم، قمدد إضمزاء: 1993 -هـ1413ًمٌٜم٤من )

سمـ ؾمٞمده اعمرد )ت:  سمـ إؾمامقمٞمؾ ، اعم١مًمػ: أسمق احلًـ قمكماعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ -581

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م  –احلٛمٞمد هٜمداوي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  هـ(، اعمح٘مؼ: قمٌد458

 .11اء: م(، قمدد إضمز2111 -هـ 1421إومم، )

سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهري  سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد قمكماعمحغمَّ  -581

 سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: سمدون ـمٌٕم٦م وسمدون شم٤مريخ. –هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر 456)اعمتقرم: 

، اعم١مًمػ: حمٛمد ص٤مدق قمرضمقن: دار اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝم٩م ورؾم٤مًم٦م حمٛمد رؾمقل -582

 م(.1985 -هـ 1415ٓمٌٕم٦م إومم )اًم -دُمِمؼ  -اًم٘مٚمؿ 

سمـ متٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل اعمٖمرب اإلومري٘مل، أسمق اًمٕمرب )اعمتقرم:  سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: حمٛمداعمحـ -583

 –اًمري٤مض  -هـ(، اعمح٘مؼ: د. قمٛمر ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمكم، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمٚمقم 333

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1984 -هـ 1414اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

سمػموت ًمٌٜم٤من،  -سمـ أب سمٙمر اًمرازي، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب  ١مًمػ: حمٛمد، اعمخمت٤مر اًمّمح٤مح -584

 م(.1981-هـ1411ؾمٜم٦م )

اعمخت٤مرة = إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة أو اعمًتخرج ُمـ إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة ِم٤م مل خيرضمف اًمٌخ٤مري  -585

اًمقاطمد اعم٘مدد  سمـ قمٌد اهلل حمٛمد ، اعم١مًمػ: وٞم٤مء اًمديـ أسمق قمٌدوُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

سمـ  اهلل سمـ قمٌد اعمٚمؽ هـ(، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: ُمٕم٤مزم إؾمت٤مذ اًمديمتقر قمٌد643)اعمتقرم: 

ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،  –دهٞمش، اًمٜم٤مذ: دار ظمي ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت 

 .13م(، قمدد إضمزاء: 2111 -هـ 1421)

اًمٕمزيز همالم طمٙمٞمؿ اًمدهٚمقي،  ، اعم١مًمػ: ؿم٤مه قمٌدخمتٍم اًمتحٗم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦م -586

اًمًٞمد حمٛمقد ؿم٤ميمر إًمقد، وطم٘م٘مف: حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، اًمٜم٤مذ: اعمٓمٌٕم٦م  اظمتٍمه:

 هـ(.1373اًمًٚمٗمٞم٦م )

سمـ  سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: حمٛمدخمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م -587
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هـ(، اعمح٘مؼ: 774سمـ روقان اًمٌٕمكم ؿمٛمس اًمديـ، اسمـ اعمقصكم )اعمتقرم:  اًمٙمريؿ قمٌد

 -هـ 1422ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) –حلدي٨م، اًم٘م٤مهرة ؾمٞمد إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: دار ا

 .1م(، قمدد إضمزاء: 2111

سمـ قمكم احلٜمٌكم اًمٌٕمكم،  اهلل حمٛمد ، اعم١مًمػ: سمدر اًمديـ أسمق قمٌدخمتٍم اًمٗمت٤موى اعمٍمي٦م -588

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، ؾمٜم٦م اًمٜمنم: 777ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة )

 اًمًٕمقدي٦م. –ٜمنم: اًمدُم٤مم م(، ُمٙم٤من اًم1986 -هـ 1416)

سمـ حمٛمقد، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم  سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾاعمختٍم ذم أظم٤ٌمر اًمٌنم -589

 اًم٘م٤مهرة. -اعمتٜمٌل 

سمـ أب سمٙمر أيقب  ، اعم١مًمػ: حمٛمدُمدارج اًم٤ًمًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم -591

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م  –٤مب اًمٕمرب اهلل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، دار اًمٙمت اًمزرقمل أسمق قمٌد

 م(.1973 -هـ1393اًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م )

سمـ قمكم اًمٕمٞم٤مر  ، اعم١مًمػ: ُم١مرخ اعمديٜم٦م اًمنميػ إسمراهٞمؿاعمديٜم٦م سملم اعم٤ميض واحل٤مض -591

ًمّم٤مطمٌٝم٤م حمٛمد ؾمٚمٓم٤من  -هـ(، ـمٌٕم٦م: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة 1411)ت: 

 هـ(.1392اًمٜمٛمٜمٙم٤مين، اًمٓمٌٕم٦م إومم )

 اًمرمحـ قمٛمػمة. ، اعم١مًمػ اًمديمتقر: قمٌدسة وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝم٤ماعمذاه٥م اعمٕم٤م -592

، اعم١مًمػ: حمٛمد ىمٓم٥م، دار اًمنموق ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ُمذاه٥م ومٙمري٦م ُمٕم٤مسة -593

 صٗمح٦م. 661 –م( 1993)

 ، اعم١مًمػ اًمديمتقر: ٟم٤مس اًمٕمٛمر.ُمذيمرة اًمراومْم٦م ذم سمالد اًمتقطمٞمد -594

 م(.1997ٛماليلم، )اًمرمحـ سمدوي، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚم ، اعم١مًمػ: قمٌدُمذه٥م اإلؾمالُمٞملم -595

سمـ قمكم،  سمـ ؾمٕمد اهلل ، اعم١مًمػ: قمٌدُمرآة اجلٜم٤من وقمؼمة اًمٞم٘مٔم٤من ذم ُمٕمروم٦م طمقادث اًمزُم٤من -596

 هـ(.1415اهلل اجلٌقري: اًمٜم٤مذ: سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ) اًمٞم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: قمٌد

 صٗمح٦م. 564 -هـ( 1897اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ) إًمٞم٤مس زظمقرة،   ، اعم١مًمػ: ُمرآة اًمٕمٍم -597

سمـ ومٝمد اًمٕمقدة، دار اعمًٚمؿ، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ، اعم١مًمػ: ؾمٚمٞمامن اًمٌٞم٧م واًمٕمٛمؾاعمرأة سملم -598

 هـ(.1413ؾمٜم٦م )

سمـ ٟم٤مس اًمٕمريٜمل، دار  ، اعم١مًمػ: حمٛمداعمرأة سملم شمٙمريؿ اإلؾمالم ودقم٤موى اًمتحرير -599
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 هـ(.1421ؾمٗمػم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م )

 -٤مذ: دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م سمـ ويمٞمؾ اًمِمٞمخ، اًمٜم اهلل اعم١مًمػ: د. قمٌد اعمرأة ويمٞمد إقمداء -611

 م(.2111 –هـ 1421اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )

سمـ ٟم٤مس اخلٓم٤مف، ـمٌٕم٦م: دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م  ، اعم١مًمػ: أمحداعمرضمٗمقن -611

 هـ(.1421إومم )

سمـ )ؾمٚمٓم٤من( حمٛمد، أسمق احلًـ ٟمقر  ، اعم١مًمػ: قمكمُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح -612

ًمٌٜم٤من،  –هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، سمػموت 1114ي )اعمتقرم: اًمديـ اعمال اهلروي اًم٘م٤مر

 .9م(، قمدد إضمزاء: 2112 -هـ 1422اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

سمـ طمًلم اعمًٕمقدي، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم،  ، اعم١مًمػ: قمكمُمروج اًمذه٥م -613

 م(.2115)

دُم٧م ، اعم١مًمػ: أيمرم اًمًٜمدي، ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمُمروي٤مت شم٤مريخ ُيقد اعمديٜم٦م -614

 ىمًؿ اًمًٜم٦م. -ًمٚمج٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة 

ُم١مؾم٦ًم  –سمػموت  –، اعم١مًمػ: إسمراهٞمؿ اًم٘مريٌل. ًمٌٜم٤من ُمروي٤مت همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ -615

 م(.1993 -هـ 1413اًمٓمٌٕم٦م إومم ) –اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م 

، اعم١مًمػ: ص٤مذم ٟم٤مز يم٤مفمؿ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ُم٠ًمًم٦م اًمًٗمقر واحلج٤مب -616

 م(.1995يخ اًمٜمنم: )واًمٜمنم، شم٤مر

، اعم١مًمػ: حمٛمقد صم٤مسم٧م اًمِم٤مذزم، ٟم٘ماًل قمـ ضمريدة اًمقوم٤مء اعمٍمي٦م سمت٤مريخ: اعم٠ًمًم٦م اًمنمىمٞم٦م -617

 م(.1985أهمًٓمس ) 29

سمـ  سمـ ؾمٝمؾ سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر حمٛمدُم٤ًموئ إظمالق وُمذُمقُمٝم٤م -618

: هـ(، طم٘م٘مف وظمرج ٟمّمقصف وقمٚمؼ قمٚمٞمف327ؿم٤ميمر اخلرائٓمل اًم٤ًمُمري )اعمتقرم: 

سمـ أسمق اًمٜمٍم اًمِمٚمٌل، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمًقادي ًمٚمتقزيع، ضمدة، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ُمّمٓمٗمك

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1993 -هـ 1413)

ت -619 وؾمط ذم اعم٘م٤ٓم ، اعم١مًمػ: اًمٜم٤مؿمئ إيمؼم، حت٘مٞمؼ ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مُم٦م وُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ اًمٙمت٤مب ٕا

 م(.1971وت )سمػم -وشم٘مديؿ: يقؾمػ وم٤من اس، اًمٜم٤مذ: دار ومراٟمتس ؿمت٤ميٜمر سم٘مٞم٤ًٌمدن 

سمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري  سمـ إؾمح٤مق ، اعم١مًمػ: أسمق قمقاٟم٦م يٕم٘مقبُمًتخرج أب قمقاٟم٦م -611
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سمـ قم٤مرف اًمدُمِم٘مل، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م  هـ(، حت٘مٞمؼ: أيٛمـ316اإلؾمٗمرايٞمٜمل )اعمتقرم: 

 .5م(، قمدد إضمزاء: 1998 -هـ 1419سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ) –

سمـ  سمـ حمٛمد اهلل سمـ قمٌد اهلل احل٤ميمؿ حمٛمد سمق قمٌد، اعم١مًمػ: أاعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم -611

سمـ احلٙمؿ اًمْمٌل اًمٓمٝمامين اًمٜمٞم٤ًمسمقري اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع )اعمتقرم:  سمـ ُٟمٕمٞمؿ محدويف

سمػموت،  –اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد415

 .4م(، قمدد إضمزاء: 1991 –هـ 1411اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

هـ 1418اًمٙمريؿ زيدان، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ) قمٌد، اعم١مًمػ: ُمـ ىمّمص اًم٘مرآن اعمًتٗم٤مد -612

 م(.1997 -

 م(.1938ُمٍم، ؾمٜم٦م ) -، اعم١مًمػ: ـمف طمًلم، ُمٓمٌٕم٦م اعمٕم٤مرفُمًت٘مٌؾ اًمث٘م٤موم٦م ذم ُمٍم -613

سمـ طمٙمٛمقن  سمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ ؾمالُم٦م اهلل حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌدُمًٜمد اًمِمٝم٤مب -614

اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، اًمٜم٤مذ:  سمـ قمٌد ح٘مؼ: محديهـ(، اعم454اًم٘مْم٤مقمل اعمٍمي )اعمتقرم: 

 .2م(، قمدد إضمزاء: 1986 – 1417سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ) –ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

سمـ أؾمد اًمِمٞم٤ٌمين )اعمتقرم:  سمـ هالل سمـ طمٜمٌؾ سمـ حمٛمد اهلل أمحد ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌداعمًٜمد -615

سمـ  اهلل قمٌدقم٤مدل ُمرؿمد، وآظمرون، إذاف: د.  -هـ(، اعمح٘مؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط 241

 م(.2111 -هـ 1421اعمحًـ اًمؽميمل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) قمٌد

سمـ إسمراهٞمؿ احلٜمٔمكم اعمروزي  سمـ خمٚمد سمـ إسمراهٞمؿ ، اعم١مًمػ: أسمق يٕم٘مقب إؾمح٤مقاعمًٜمد -616

احلؼ  سمـ قمٌد اًمٖمٗمقر هـ(، اعمح٘مؼ: د. قمٌد238)اعمتقرم: ش اسمـ راهقيف»اعمٕمروف سمـ

 –هـ 1412اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) -ُمٙمت٦ٌم اإليامن  اًمٌٚمقر، اًمٜم٤مذ:

 .5م(، قمدد إضمزاء: 1991

سمـ هالل اًمتٛمٞمٛمل،  سمـ قمٞمًك سمـ ُيٞمك سمـ اعمُثٜمك سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أسمق يٕمغم أمحداعمًٜمد -617

 –هـ(، اعمح٘مؼ: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد، اًمٜم٤مذ: دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث 317اعمقصكم )اعمتقرم: 

 .13م(، قمدد إضمزاء: 1984 –هـ 1414ٕومم، )دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م ا

سمـ قمٛمرون  سمـ قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك ، اعم١مًمػ: قمٞم٤مضُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر -618

 هـ(.544اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل، أسمق اًمٗمْمؾ )اعمتقرم: 

سمـ  سمـ أمحد سمـ طم٤ٌمن ، اعم١مًمػ: حمٛمدُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر وأقمالم وم٘مٝم٤مء إىمٓم٤مر -619
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ًٌُتل )اعمتقرم: سمـ َُمْٕمٌَد، ا سمـ ُمٕم٤مذ طم٤ٌمن هـ(، 354ًمتٛمٞمٛمل، أسمق طم٤مشمؿ، اًمدارُمل، اًم

طم٘م٘مف ووصم٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: ُمرزوق قمغم إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم 

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1991 -هـ 1411اعمٜمّمقرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم ) –واًمتقزيع 

سمـ أمحد،  اهلل حمٛمد سمق قمٌد، اعم١مًمػ: اإلُم٤مم اًمذهٌل أاعمِمتٌف ذم اًمرضم٤مل أؾمامئٝمؿ وأٟم٤ًمِبؿ -621

 م(.1962سمـ حمٛمد اًمٌج٤موي، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم )ت قمكم

اهلل اخلٓمٞم٥م اًمتؼميزي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ  سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: حمٛمدُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح -621

 م(.1985 –هـ 1415) -سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  –إًم٤ٌمين، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 

سمـ أب سمٙمر أمحد اًمِمٝمرؾمت٤مين ـمٌٕمتف: دار  اًمٙمريؿ سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: حمٛمدعمّم٤مرقم٦ما -622

 َمٚمد واطمد. -اًمٓمٌٕم٦م إومم  -اًمٜمٛمػم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم 

سمـ أب  ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحدُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد اسمـ ُم٤مضمف -623

ين اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: سمـ قمثامن اًمٌقصػمي اًمٙمٜم٤م سمـ ىم٤ميامز سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمٙمر

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م  –هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد اعمٜمت٘مك اًمٙمِمٜم٤موي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمرسمٞم٦م 841

 .4هـ(، قمدد إضمزاء: 1413اًمث٤مٟمٞم٦م، )

سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل صمؿ احلٛمقي،  سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أمحداعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم -624

 .2سمػموت، قمدد إضمزاء:  –اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م هـ(، اًمٜم٤مذ: 771أسمق اًمٕم٤ٌمس )اعمتقرم: ٟمحق 

 م(.2118-يقًمٞمق 14شم٤مريخ اًمقصقل ) -، أظم٤ٌمر اًمٞمقم شسمٜم٧م اًمٜمٞمؾ»ُمٍمي٦م ظم٤مًمدة دري٦م ؿمٗمٞمؼ  -625

اًمرمحـ اًمراومٕمل، اًمٜم٤مذ: دار  ، اعم١مًمػ: قمٌدُمّمٓمٗمك يم٤مُمؾ سم٤مقم٨م احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م -626

 م(.1998اعمٕم٤مرف، شم٤مريخ اًمٜمنم: )

سمـ ٟم٤مومع احلٛمػمي اًمٞمامين اًمّمٜمٕم٤مين  سمـ مه٤مم اقاًمرز ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر قمٌداعمّمٜمػ -627

اهلٜمد،  -هـ(، اعمح٘مؼ: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اًمٜم٤مذ: اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل211)اعمتقرم: 

 .11هـ(، قمدد إضمزاء: 1413اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، )

 - 159سمـ أب ؿمٞم٦ٌم اًمٕمٌز اًمٙمقذم، ) سمـ حمٛمد اهلل ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر قمٌداعمّمٜمػ -628

 ار اًم٘مٌٚم٦م.هـ(، اًمٜم٤مذ: د235

سمـ  سمـ حمٛمد سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ أمحداعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م -629

( رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ىمدُم٧م جل٤مُمٕم٦م 17هـ(، اعمح٘مؼ: )852سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين )اعمتقرم:  أمحد
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اًمٕمزيز اًمِمثري، اًمٜم٤مذ: دار  سمـ قمٌد سمـ ٟم٤مس سمـ ؾمٕمقد، شمٜمًٞمؼ: د. ؾمٕمد اإلُم٤مم حمٛمد

 .19هـ(، قمدد إضمزاء: 1419اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) –دار اًمٖمٞم٨م  اًمٕم٤مصٛم٦م،

سمـ أدهؿ اًمقهراين  سمـ يقؾمػ ، اعم١مًمػ: إسمراهٞمؿُمٓم٤مًمع إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر -631

هـ(، حت٘مٞمؼ: دار اًمٗمالح ًمٚمٌح٨م 569احلٛمزي، أسمق إؾمح٤مق اسمـ ىمرىمقل )اعمتقرم: 

دوًم٦م ىمٓمر،  -ون اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽماث، اًمٜم٤مذ: وزارة إوىم٤مف واًمِم١م

 .6م(، قمدد إضمزاء: 2112 -هـ 1433اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

سمػموت،  -سمـ ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم إٟمدًمس  ، اعم١مًمػ: حمٛمدُمع اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م -631

 م(.1955 -هـ1374اًمٓمٌٕم٦م إومم )

 م(.1973اًم٘م٤مهرة، ) -، اعم١مًمػ: سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕم٤مرفُمع اعمّمٓمٗمك -632

هـ(، 276سمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري )اعمتقرم:  سمـ ُمًٚمؿ اهلل ، اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد قمٌدعمٕم٤مرفا -633

حت٘مٞمؼ: صمروت قمٙم٤مؿم٦م، اًمٜم٤مذ: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1992)

راء سمـ ُمًٕمقد اًمٗم ، اعم١مًمػ: اإلُم٤مم أسمق حمٛمد احلًـشمٗمًػم اًمٌٖمقي -ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ -634

 سمػموت. –اًمرمحـ اًمٕمؽ وُمروان ؾمقار، دار اعمٕمروم٦م  سمـ قمٌد اًمٌٖمقي، حت٘مٞمؼ: ظم٤مًمد

سمـ  سمـ محقد سمـ زاير سمـ زوير سمـ همٞم٨م ، اعم١مًمػ: قم٤مشمؼاعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م -635

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار ُمٙم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 1431سمـ ص٤مًمح اًمٌالدي احلرب )اعمتقرم:  قمٓمٞم٦م

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1982 -هـ 1412ٌٕم٦م إومم، )ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓم

هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد 338سمـ حمٛمد )اعمتقرم:  ، اعم١مًمػ: أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس أمحدُمٕم٤مين اًم٘مرآن -636

 هـ(.1419ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) -قمكم اًمّم٤مسمقين، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى 

اهلل  ػ: ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق قمٌد، اعم١مًمُمٕمجؿ إدسم٤مء = إرؿم٤مد إري٥م إمم ُمٕمروم٦م إدي٥م -637

 اهلل اًمروُمل احلٛمقي. سمـ قمٌد ي٤مىمقت

سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل، أسمق  سمـ أيقب سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: ؾمٚمٞمامناعمٕمجؿ إوؾمط -638

سمـ حمٛمد،  سمـ قمقض اهلل هـ(، اعمح٘مؼ: ـم٤مرق361اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين )اعمتقرم: 

 .11٘م٤مهرة، قمدد إضمزاء: اًم –سمـ إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل، اًمٜم٤مذ: دار احلرُملم  اعمحًـ قمٌد

ٚمدان -639 اهلل اًمروُمل احلٛمقي )اعمتقرم:  سمـ قمٌد اهلل ي٤مىمقت ، اعم١مًمػ: ؿمٝم٤مب اًمدـي أسمق قمٌدُمٕمجؿ اًٌم
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 .7م(، قمدد إضمزاء: 1995هـ(، اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدر، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، )626

ت٘مك أهؾ ، اعم١مًمػ: أقمْم٤مء ُمٚماعمٕمجؿ اجل٤مُمع ذم شمراضمؿ اًمٕمٚمامء وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مسيـ -641

 احلدي٨م، ُمّمدر اًمٙمت٤مب: ُمٚمت٘مك أهؾ احلدي٨م، أقمده ًمٚمٛمقؾمققم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ظم٤مًمد ًمٙمحؾ.

سمـ واصمؼ إُمقي  سمـ ُمرزوق سمـ ىم٤مٟمع اًم٤ٌمىمل ، اعم١مًمػ: أسمق احلًلم قمٌدُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م -641

سمـ ؾم٤ممل اعمٍماي، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم  هـ(، اعمح٘مؼ: صالح351سم٤مًمقٓء اًمٌٖمدادي )اعمتقرم: 

 .3هـ(، قمدد إضمزاء: 1418ديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، )اعم -اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م 

ـ  سمـ اعمَْرُزسم٤من اًمٕمزيز سمـ قمٌد سمـ حمٛمد اهلل ، اعم١مًمػ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌدُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م -642 سم

سمـ حمٛمد اجلٙمٜمل،  هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد إُملم317سمـ ؿم٤مهٜمِم٤مه اًمٌٖمقي )اعمتقرم:  ؾم٤مسمقر

ـ ٦1421م إومم، )اًمٙمقي٧م، اًمٓمٌٕم –اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من   .5م(، قمدد إضمزاء: 2111 -ه

قم٤مم  -، اعم١مًمػ: د. ُجٞمؾ صٚمٌٞم٤م، ـمٌٕمتف: دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين، سمػموتاعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل -643

 م(.1971)

سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل، أسمق  سمـ أيقب سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: ؾمٚمٞمامناعمٕمجؿ اًمٙمٌػم -644

اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، دار اًمٜمنم:  دسمـ قمٌ هـ(، اعمح٘مؼ: محدي361اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين )اعمتقرم: 

، ويِمٛمؾ اًم٘مٓمٕم٦م اًمتل 25اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، قمدد إضمزاء:  –ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

اًمري٤مض،  -)دار اًمّمٛمٞمٕمل  13ٟمنمه٤م ٓطمً٘م٤م اعمح٘مؼ اًمِمٞمخ: محدي اًمًٚمٗمل ُمـ اعمجٚمد 

 م(.1994 -هـ 1415اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

سمـ  سمـ أمحد اهلل حمٛمد أسمق قمٌد ، اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـاعمٕمجؿ اعمختص سم٤معمحدصملم -645

هـ(، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد احلٌٞم٥م اهلٞمٚم٦م، اًمٜم٤مذ: 748سمـ ىَم٤مْيامز اًمذهٌل )اعمتقرم:  قمثامن

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1988 -هـ 1418ُمٙمت٦ٌم اًمّمديؼ، اًمٓم٤مئػ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

قرم: سمـ ُمقؾمك هيمٞمس )اعمت سمـ إًمٞم٤من ، اعم١مًمػ: يقؾمػُمٕمجؿ اعمٓمٌققم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واعمٕمرسم٦م -646

 .2م(، قمدد إضمزاء: 1928 -هـ 1346هـ(، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م هيمٞمس سمٛمٍم )1351

دُمِمؼ  -، اعم١مًمػ: قمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم -647

 م(.1958 –هـ 1377سمػموت ) -

، اعم١مًمػ: َمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة )إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، أمحد اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط -648

 اًم٘م٤مدر، حمٛمد اًمٜمج٤مر(، اًمٜم٤مذ: دار اًمدقمقة. طم٤مُمد قمٌداًمزي٤مت، 
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اًمٕمزيز اًمٌٙمري  سمـ قمٌد اهلل ، اعم١مًمػ: قمٌدُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ ُمـ أؾمامء اًمٌالد واعمقاوع -649

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م  –إٟمدًمز أسمق قمٌٞمد، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًمً٘م٤م، اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمت٥م 

 هـ(.1413اًمث٤مًمث٦م، )

سمـ زيمري٤مء اًم٘مزويٜمل اًمرازي، أسمق احلًلم  ـ وم٤مرسسم ، اعم١مًمػ: أمحدُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م -651

اًمًالم حمٛمد ه٤مرون، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، قم٤مم اًمٜمنم:  هـ(، اعمح٘مؼ: قمٌد395)اعمتقرم: 

 .6م(، قمدد إضمزاء: 1979 -هـ 1399)

اًمٕمزيز اًمٙمٌم، اعمٓمٌٕم٦م اًمّمٗمقي٦م  سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: حمٛمد قمٛمرُمٕمروم٦م أظم٤ٌمر اًمرضم٤مل -651

 سمٌٚمدة سمٛمٌٜمل سم٤مي دهقين.

سمـ َُمٜمَْده  سمـ ُيٞمك سمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اهلل حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌدٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مُم -652

هـ(، طم٘م٘مف وىمدم ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف إؾمت٤مذ اًمديمتقر: قم٤مُمر طمًـ 395اًمٕمٌدي )اعمتقرم: 

صؼمي، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 .1م(، قمدد إضمزاء: 2115 -هـ 1426)

سمـ  سمـ ُمقؾمك سمـ إؾمح٤مق سمـ أمحد اهلل سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحدروم٦م اًمّمح٤مسم٦مُمٕم -653

سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي، اًمٜم٤مذ: دار  هـ(، حت٘مٞمؼ: قم٤مدل431ُمٝمران إصٌٝم٤مين )اعمتقرم: 

 م(.1998 -هـ 1419اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم ) -اًمقـمـ ًمٚمٜمنم

سمـ  سمـ حمٛمد اهلل ـ قمٌدسم اهلل احل٤ميمؿ حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌدُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م -654

سمـ احلٙمؿ اًمْمٌل اًمٓمٝمامين اًمٜمٞم٤ًمسمقري اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع )اعمتقرم:  سمـ ُٟمٕمٞمؿ محدويف

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م  –هـ(، اعمح٘مؼ: اًمًٞمد ُمٕمٔمؿ طمًلم، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 415

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1977 -هـ 1397اًمث٤مٟمٞم٦م، )

سمـ ضمقان اًمٗم٤مرد اًمٗمًقي، أسمق يقؾمػ  ٗمٞم٤منسمـ ؾم ، اعم١مًمػ: يٕم٘مقباعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ -655

هـ(، اعمح٘مؼ: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 277)اعمتقرم: 

 .3م(، قمدد إضمزاء: 1981 -هـ1411اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، )

، اعم١مًمػ: ؾمٛمػمة حمٛمد اعمٕمقىمقن ًمٚمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝمؿ -656

 هـ(.1415 -هـ 1414ديمتقراه، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، ) قمٛمر ُججقم، رؾم٤مًم٦م

سمـ قمٛمر اًمقاىمدي، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،  ، اعم١مًمػ: حمٛمداعمٖم٤مزي اًمٜمٌقي٦م -657

 هـ(.1414)
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سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري )اعمتقرم:  سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمًٚمؿ ، اعم١مًمػ: حمٛمداعمٖم٤مزي اًمٜمٌقي٦م -658

 م(.1981 -هـ 1411هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م: )124

سمـ واىمد اًمًٝمٛمل إؾمٚمٛمل سم٤مًمقٓء، اعمدين، أسمق  سمـ قمٛمر ، اعم١مًمػ: حمٛمدُمٖم٤مزي -659

هـ(، حت٘مٞمؼ: ُم٤مرؾمدن ضمقٟمس، اًمٜم٤مذ: دار إقمٚمٛمل 217اهلل، اًمقاىمدي )اعمتقرم:  قمٌد

 .3م(، قمدد إضمزاء: 1989 -هـ 1419سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ) –

سمـ ىَم٤مْيامز  سمـ قمثامن سمـ أمحد اهلل حمٛمد د، اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌاعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء -661

 هـ(، اعمح٘مؼ: اًمديمتقر ٟمقر اًمديـ قمؽم.748اًمذهٌل )اعمتقرم: 

سمـ ىمداُم٦م  سمـ ىمداُم٦م، وؿمٛمس اًمدـي ، اعم١مًمػ: ُمقومؼ اًمدـياعمٖمٜمل ويٚمٞمف اًمنمح اًمٙمٌػم -661

ـ 1413ًمٌٜم٤من ) -اعم٘مدؾمٞم٤من، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب ودار اًمري٤من ًمٚمؽماث سمػموت   م(.1983 -ه

سمـ  سمـ احلًـ سمـ قمٛمر اهلل حمٛمد ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌدشمٞمح اًمٖمٞم٥م = اًمتٗمًػم اًمٙمٌػمُمٗم٤م -662

 هـ(.616احلًلم اًمتٞمٛمل اًمرازي اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ اًمرازي ظمٓمٞم٥م اًمري )اعمتقرم: 

سمـ أيقب، اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، اًمٜم٤مذ:  سمـ أب سمٙمر ، اعم١مًمػ: حمٛمدُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة -663

 .م(1982 –هـ 1412اًمري٤مض، دار ٟمجد )

سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م  ، اعم١مًمػ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلماعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن -664

هـ(، اعمح٘مؼ: صٗمقان قمدٟم٤من اًمداودي، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مٚمؿ، 512إصٗمٝم٤مين )اعمتقرم: 

 هـ(.1412سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم ) -دُمِمؼ -اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م 

سمـ  ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م: قمكمُجع وإقمداد اًم٤ٌمطم٨م : ، اعم١مًمػاعمٗمّمؾ ذم أطمٙم٤مم اهلجرة -665

 ٟم٤ميػ اًمِمحقد.

 ، اعم١مًمػ: ٟمٍم طم٤مُمد أب زيد، اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمرب، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.ُمٗمٝمقم اًمٜمص -666

سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري أسمق  ، اعم١مًمػ: قمكمُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملم -667

 ث٦م.سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًم -احلًـ، حت٘مٞمؼ: هٚمٛمقت ريؽم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب 

اهلل إؿمٕمري، صححف وىمدم  سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: اًم٘مٛمل أسمق ظمٚمػ ؾمٕمداعم٘م٤مٓت واًمٗمرق -668

 م(.1963ـمٝمران ) -ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: د. حمٛمد ضمقاد ُمِمٙمقر، ُم١مؾم٦ًم ُمٓمٌققم٤مي قمٓم٤مين 

سمـ  اهلل سمـ قمٌد سمـ حمٛمد ، اعم١مًمػ: إسمراهٞمؿاعم٘مّمد إرؿمد ذم ذيمر أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد -669

 هـ(.884ه٤من اًمديـ )اعمتقرم: سمـ ُمٗمٚمح، أسمق إؾمح٤مق، سمر حمٛمد
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سمـ ؾمٚمٞمامن  سمـ أب سمٙمر ، اعم١مًمػ: أسمق احلًـ ٟمقر اًمديـ قمكماعم٘مّمد اًمٕمكم ذم زوائد أب يٕمغم -671

هـ(، حت٘مٞمؼ: ؾمٞمد يمنوي طمًـ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 817اهلٞمثٛمل )اعمتقرم: 

 .4ًمٌٜم٤من، قمدد إضمزاء:  –سمػموت 

هـ(، ٦1415م اعمٞمداين، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم )اًمرمحـ طمٌٜمٙم ، اعم١مًمػ: قمٌدُمٙم٤ميد ُيقدي٦م -671

 دُمِمؼ. -اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مٚمؿ 

، اعم١مًمػ: إسمراهٞمؿ قمٙم٤مؿم٦م، إصدار: ُمالُمح قمـ اًمٜمِم٤مط اًمتٜمّمػمي ذم اًمقـمـ اًمٕمرب -672

 هـ(.1417سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م، ) إدارة اًمث٘م٤موم٦م واًمٜمنم سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد

اًمٙمريؿ، دار اًم٤ٌمز ًمٚمٜمنم  ٌدسمـ قم ، اعم١مًمػ: اًمِمٝمرؾمت٤مين أسمق اًمٗمتح حمٛمداعمٚمؾ واًمٜمحؾ -673

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  -واًمتقزيع، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم 

 م(.1975 -هـ1395)

اًمٗمت٤مح ٓؿملم، اًمري٤مض  ، اعم١مًمػ: قمٌدُمـ أهار اًمتٕمٌػم ذم اًم٘مرآن: اًمٗم٤مصٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م -674

 م(.1982-هـ 1412دار اعمريخ، )

 سمـ احلًلم اًمّمدوق. سمـ قمكم ضمٕمٗمر ، اعم١مًمػ: أسمقُمـ ٓ ُيي اًمٗم٘مٞمف -675

اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  -اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  –، اعم١مًمػ: ص٤مًمح اًمِم٤مُمل. سمػموت ُمـ ُمٕملم اًمًػمة -676

 هـ(.1422)

 اًمٗمت٤مح. ، اعم١مًمػ: سمٜم٤مُملم ومريدُم٤من، قمّرسمف: زهدي قمٌدُمـ ُيٙمؿ واؿمٜمٓمـ وُمقؾمٙمق -677

ٞمدي، دار اعمجتٛمع، اهلل احلٛم سمـ قمٌد اًمٕمزيز ، اعم١مًمػ: د. قمٌداعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ -678

 م(.1989 -هـ 1419اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م )

 ، اعم١مًمػ: د. حمٛمد ُمقؾمك ٟمٍم.اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م -679

 اًمٖمٜمل. ، اعم١مًمػ: طمًـ قمٌداعمٜم٤موم٘مقن وؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق -681

 ، اعم١مًمػ: ه٤مًم٦م اًمنميػ.اعمٜم٤موم٘مقن وُمقاىمٗمٝمؿ دم٤مه إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -681

سمـ  سمـ اجلقزي، حت٘مٞمؼ د. قمٌداهلل اًمرمحـ د، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمرج قمٌُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد -682

اعمحًـ اًمؽميمل، اًمٜم٤مذ: هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  قمٌد

 م(.1988 –هـ 1419)

سمـ اجلقزي أسمق  سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمرمحـ ، اعم١مًمػ: قمٌداعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿ -683
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 هـ(.1358سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم ) –اًمٗمرج، دار ص٤مدر 

، اعم١مًمػ: ؿمٛمس اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال ذم ٟم٘مض يمالم أهؾ اًمرومض وآقمتزال -684

هـ(، 748سمـ ىَم٤مْيامز اًمذهٌل )اعمتقرم:  سمـ قمثامن سمـ أمحد اهلل حمٛمد اًمديـ أسمق قمٌد

 .1اعمح٘مؼ: حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، قمدد إضمزاء: 

، اعم١مًمػ: د. إسمراهٞمؿ ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م وآصم٤مره٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م وُمقىمػ اعمٛمٚمٙم٦م ومٞمٝم٤م -685

 ومٝمق ُمقضمقد قمغم اًمِمٌٙم٦م. –اًمٜم٤مس 

، اعم١مًمػ: ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ٟم٘مض يمالم اًمِمٞمٕم٦م واًم٘مدري٦م -686

 هـ(.1321اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م اًمٙمؼمى، سمقٓق، ُمٍم )

ـ 1411سمػموت: دار اًمنموق ) ، اعم١مًمػ: حمٛمد ىمٓم٥م،ُمٜمٝم٩م اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -687  .م(1981-ه

سمـ حمٛمد اًمٖمْم٤ٌمن، دار اًمقوم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م  ، اعم١مًمػ: ُمٜمػماعمٜمٝم٩م احلريمل ًمٚمًػمة اًمٜمٌقي٦م -688

 م(.1998 -هـ1419اًمٕم٤مذة، ؾمٜم٦م )

 ، اعم١مًمػ: ومتح اهلل اًمٙم٤مؿم٤مين.ُمٜمٝم٩م اًم٘م٤مصديـ -689

سمـ يقؾمػ  سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿاعمٝمذب ذم وم٘م٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل -691

 .3هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، قمدد إضمزاء: 476اًمِمػمازي )اعمتقرم: 

قمت٤ٌمر سمذيمر اخلٓمط وأصم٤مر -691 سمـ قمكم، دار  ، اعم١مًمػ: اعم٘مريزي: أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحداعمقاقمظ وٓا

 م(.1971اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٍمي٦م، سمقٓق، وأقم٤مد ـمٌٕمف سم٤مٕوم٧ًم ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك سمٖمداد، ؾمٜم٦م )

سمـ طمًـ آل  قمٌٞمدة ُمِمٝمقر(، حت٘مٞمؼ: أب 2/467، اعم١مًمػ: اًمِم٤مـمٌل )اعمقاوم٘م٤مت -692

 هـ(.1427ؾمٚمامن، دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، اًمري٤مض، ودار اسمـ قمٗم٤من، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )

 (.3/44، ُم٘م٤مل ًمٚمِمٞمخ: قمثامن ُجٕم٦م وٛمػمي٦م ذم َمٚم٦م اًمٌٞم٤من )ُمقاىمػ اعمأل ُمـ اًمدقمقة إمم اهلل -693

 ، اعم١مًمػ اًمِمٞمخ: حمامس اجلٚمٕمقد.اعمقآة واعمٕم٤مداة ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -694

 ، اعم١مًمػ: د. اًمًٞمد أمحد ومرج.اعم١ماُمرة قمغم اعمرأة اعمًٚمٛم٦م -695

سمـ  سمـ ُمًٕمقد سمـ ُمٝمدي سمـ أمحد سمـ قمٛمر ، اعم١مًمػ: أسمق احلًـ قمكماعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ -696

سمـ  اهلل سمـ قمٌد هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمقومؼ385سمـ ديٜم٤مر اًمٌٖمدادي اًمدارىمٓمٜمل )اعمتقرم:  اًمٜمٕمامن

 -هـ 1416وت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، )سمػم –اًم٘م٤مدر، اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل  قمٌد

 وَمٚمد ومٝم٤مرس(. 4) 5م(، قمدد إضمزاء: 1986
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، وهق أول ُم١ممتر قمـ اعمرأة قم٤مم اعم٤ًمواة واًمتٜمٛمٞم٦م واًمًٚمؿ، ورؾم٤مًمتف: ُم١ممترات ُمٙمًٞمٙمق -697

 م(.1975)

ُمقضمز اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ُمٜمذ قمٝمد آدم قمٚمٞمف اًمًالم )شم٤مريخ ُم٤م ىمٌؾ اإلؾمالم( إمم قمٍمٟم٤م  -698

١مًمػ: أمحد ُمٕمٛمقر اًمٕمًػمي، اًمٜم٤مذ: همػم ُمٕمروف، اًمٓمٌٕم٦م ، اعمهـ(1417احل٤مض )

 م(.1996 -هـ 1417إومم، )

 ، اعم١مًمػ: )ىمرص( )ومٞمٚمؿ وصم٤مئ٘مل(.اعمقؾمققم٦م اعمرئٞم٦م ًمٙمِمػ طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمٕم٦م -699

، اعم١مًمػ: اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥م وإطمزاب اعمٕم٤مسة -711

سمـ مح٤مد اجلٝمٜمل، اًمٜم٤مذ: دار  اضمٕم٦م: د. ُم٤مٟمعًمٚمِم٤ٌمب اإلؾمالُمل، إذاف وَّتٓمٞمط وُمر

 هـ(.1421اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، )

سمـ  سمـ أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر أمحدُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ -711

اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل،  هـ(، اعمح٘مؼ: د. قمٌد463ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )اعمتقرم: 

 .2هـ(، قمدد إضمزاء: 1417سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) –اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م 

سمـ قم٤مُمر إصٌحل اعمدين  سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ، اعم١مًمػ: ُم٤مًمؽاعمقـم٠م = ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ -712

اًم٤ٌمىمل،  هـ(، صححف ورىمَّٛمف وظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: حمٛمد وم١ماد قمٌد179)اعمتقرم: 

م(، 1985 -هـ 1416ًمٌٜم٤من، قم٤مم اًمٜمنم: ) –، سمػموت اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب

 .1قمدد إضمزاء: 

هـ 1415ضمدة، ) –، اعم١مًمػ: طمٞم٤مة ؾمٕمٞمد قمٛمر، دار اعمجتٛمع ُمقىمػ اإلؾمالم ُمـ اًمًحر -713

 م(.1995 -

، اعم١مًمػ: أمحد ضمٝم٤من اًمٗمقرشمٞمف، اًمٜم٤مذ: اًمدار ُمقىمػ اًم٘مرآن ُمـ اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم -714

 م(.1999 –هـ 1421ٕومم )اجلامهػمي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م ا

قمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل -715 سمـ أمحد اًمذهٌل، حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ:  ، اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمدـي حمٛمدُمٞمزان ٓا

 سمػموت. -اعمقضمقد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمكم حمٛمد ُمٕمقض، واًمِمٞمخ: قم٤مدل أمحد قمٌد

دراؾم٦م سمـ وم٤مرس اجلٛمٞمؾ سم ، اعم١مًمػ: اًمديمتقر/ حمٛمداًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُيقد اعمديٜم٦م -716

 م(.2112 -هـ 1422اًمرواي٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمدد اعم٘متقل ذم يمت٤مسمف: اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

اهلل  سمـ قمٌد سمـ شمٖمري سمردي ، اعم١مًمػ: يقؾمػاًمٜمجقم اًمزاهرة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة -717
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 هـ(.874اًمٔم٤مهري احلٜمٗمل، أسمق اعمح٤مؾمـ، ُج٤مل اًمديـ )اعمتقرم: 

اعم١مًمػ: ُج٤مل اًمديـ أب اًمٗمرج  ،ٟمزه٦م إقملم اًمٜمقافمر ذم قمٚمؿ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر -718

اًمٙمريؿ يم٤مفمؿ اًمرايض، دار اًمٜمنم: ُم١مؾم٦ًم  سمـ اجلقزي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًمرمحـ قمٌد

 .1م(، اًمٓمٌٕم٦م إومم، قمدد إضمزاء: 1984 -هـ 1414سمػموت ) -ًمٌٜم٤من  -اًمرؾم٤مًم٦م 

سمـ حمٛمد اعمِمٝمقر سم٤مسمـ طمجر  سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: أمحدٟمزه٦م إًم٤ٌمب ذم إًم٘م٤مب -719

اًمري٤مض،  –سمـ ص٤مًمح اًمًديري، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد  اًمٕمزيز حمٛمد ، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٕمً٘مالين

 م(.1989 -هـ 1419ؾمٜم٦م )

سمـ اًمزسمػم،  اهلل سمـ قمٌد سمـ صم٤مسم٧م سمـ ُمّمٕم٥م اهلل سمـ قمٌد ، اعم١مًمػ: ُمّمٕم٥مٟم٥ًم ىمريش -711

هـ(، اعمح٘مؼ: ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل، أؾمت٤مذ اًمٚمٖم٦م 236اهلل اًمزسمػمي )اعمتقرم:  أسمق قمٌد

ؾم٤مسمً٘م٤م،  –ُمدير ُمٕمٝمد اًمدروس اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م سم٤مريس واحلْم٤مرة سم٤مًمًقرسمقن، و

 .1اًمٜم٤مذ: دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، قمدد إضمزاء: 

سمـ حمٛمد اًمزيٚمٕمل )اعمتقرم:  سمـ يقؾمػ اهلل ، اعم١مًمػ: ُج٤مل اًمديـ أسمق حمٛمد قمٌدٟمّم٥م اًمراي٦م -711

اًمٕمزيز  ٌدهـ(، ىمدم ًمٚمٙمت٤مب: حمٛمد يقؾمػ اًمٌَٜمُقري، صححف وووع احل٤مؿمٞم٦م: قم762

اًمديقسمٜمدي اًمٗمٜمج٤مين، إمم يمت٤مب احل٩م، صمؿ أيمٛمٚمٝم٤م حمٛمد يقؾمػ اًمٙم٤مُمٚمٗمقري، اعمح٘مؼ: حمٛمد 

ًمٌٜم٤من، دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م  -سمػموت  -قمقاُم٦م، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم 

 .4م(، قمدد إضمزاء: 1997 -هـ 1418اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ) –ضمدة  -اإلؾمالُمٞم٦م

م(، 1998عم١مًمػ: ؾمٝمػم حمٛمد قمكم اًمٗمٞمؾ، اًمٜم٤مذ: دار اعمٜم٤مر ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم، )، ااًمٜمّمػمي٦م -712

 َمٚمد واطمد.

، اعم١مًمػ: قمدد ُمـ اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمية اًمٜمٕمٞمؿ ذم ُمٙم٤مرم أظمالق اًمرؾمقل -713

سمـ محٞمد إُم٤مم وظمٓمٞم٥م احلرم اعمٙمل،  اهلل سمـ قمٌد اعمختّملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ: ص٤مًمح

 .12اًمتقزيع، ضمدة، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، قمدد إضمزاء: اًمٜم٤مذ: دار اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمٜمنم و

قر -714 ٔي٤مت واًًم سمـ قمٛمر  ، اعم١مًمػ: سمره٤من اًمدـي أب احلًـ إسمراهٞمؿٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م ا

ـ 1415سمػموت ) -اًمٌ٘م٤مقمل، دار اًمٜمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م   .8م( قمدد إضمزاء: 1995 -ه

 ، اعم١مًمػ: د. قم٤مدل اًمِمدي.اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م -715

ًمٚمِمٞمخ:  -رؾم٤مًم٦م مل شمٓمٌع سمٕمد –، اعم١مًمػ: اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة -716

 اًمرمحـ اًم٘مّم٤مص. قمٌد
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سمـ قمكم ؾم٤ممل،  ، اعم١مًمػ: إسمراهٞمؿاهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم قمٝمد رؾمقل -717

 اًم٘م٤مهرة. –دار اًمِمٕم٥م 

 اًمِمٝمقان.اًمٕمزيز  ، اعم١مًمػ: د. قمٌداًمٜمٗم٤مق وظمٓمره قمغم اًمٕم٘مٞمدة -718

سمـ حمٛمد اعم٘مري اًمتٚمٛم٤ًمين،  ، اعم١مًمػ: أمحدٟمٗمح اًمٓمٞم٥م ُمـ همّمـ إٟمدًمس اًمرـمٞم٥م -719

 هـ(.1388سمػموت ) -حت٘مٞمؼ: د. إطم٤ًمن قم٤ٌمس، اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدر 

سمػموت،  -، اعم١مًمػ: ص٤مدق ضمالل اًمٕمٔمؿ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ٟم٘مد اًمٗمٙمر اًمديٜمل -721

 م(.2113اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م )

سمـ محزة  سمـ أب اًمٕم٤ٌمس أمحد ، اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ حمٛمداعمٜمٝم٤مجهن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح  -721

اًمرُمكم اعمٜمقذم اعمٍمي إٟمّم٤مري اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مومٕمل اًمّمٖمػم، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م 

 م(.1938 –هـ 1357ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمب احلٚمٌل سمٛمٍم )

سمـ  سمـ حمٛمد اجلزري ، اعم١مًمػ: أسمق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمركاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر -722

 سمػموت. –إصمػم، حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمحد اًمزاوي، وحمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

زيٜمل، دار  سمـ يمثػم، حت٘مٞمؼ: د. ـمف ، اعم١مًمػ: احل٤مومظ إؾمامقمٞمؾاًمٜمٝم٤مي٦م، اًمٗمتـ واعمالطمؿ -723

 اًمٜمٍم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م احلديث٦م، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم.

زم، طم٘م٘مف: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اًمٓمٌٕم٦م ، اعم١مًمػ: اسمـ أب حمٛمد اعمٕمتزهن٩م اًمٌالهم٦م -724

 دار اجلٞمؾ. –إومم 

سمـ  سمـ ؿمٞمخ اًم٘م٤مدر ، اعم١مًمػ: حمل اًمديـ قمٌداًمٜمقر اًم٤ًمومر قمـ أظم٤ٌمر اًم٘مرن اًمٕم٤مذ -725

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م  -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1138اهلل اًمَٕمْٞمَدُروس )اعمتقرم:  قمٌد

 هـ(.1415إومم، )

سمـ ص٤مًمح اًم٘محٓم٤مين، اعمٕم٤مومري إٟمدًمز  اهلل حمٛمد ١مًمػ: أسمق قمٌد، اعمٟمقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤مين -726

سمـ ُمٜمّمقر اجلرسمقع، اًمٜم٤مذ:  سمـ حمٛمد اًمٕمزيز هـ(، اعمح٘مؼ: قمٌد378اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم: 

 .1دار اًمذيمرى، اًمٓمٌٕم٦م إومم، قمدد إضمزاء: 

اف هـ(، إذ963، اعم١مًمػ: أمحد سم٤مسم٤م اًمتٜمٌٙمل اعمتقرم: )ٟمٞمؾ آسمتٝم٤مج سمتٓمريز اًمدي٤ٌمج -727

 م(.1989اهلل اهلراُم٦م، اًمٜم٤مذ: يمٚمٞم٦م اًمدقمقة سمٓمراسمٚمس، اًمٓمٌٕم٦م: إومم ) وشم٘مديؿ: قمٌد

اهلل اًمِمقيم٤مين اًمٞمٛمٜمل )اعمتقرم:  سمـ قمٌد سمـ حمٛمد سمـ قمكم ، اعم١مًمػ: حمٛمدٟمٞمؾ إوـم٤مر -728
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هـ(، حت٘مٞمؼ: قمّم٤مم اًمديـ اًمّم٤ٌمسمٓمل، اًمٜم٤مذ: دار احلدي٨م، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م 1251

 .8قمدد إضمزاء:  م(،1993 -هـ 1413إومم، )

 سمـ أمحد اًمدوهي، دار اسمـ اجلقزي. ، اعم١مًمػ: د. حمٛمقدهجر اًم٘مرآن أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف -729

، اعم١مًمػ: اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك هداي٦م احلٞم٤مرى ذم أضمقسم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى -731

 م(.1988 -هـ 1418ضمدة، اًمٓمٌٕم٦م إومم ) –أسمق اًمٜمٍم اًمِمٚمٌل، ُمٙمت٦ٌم اًمقادي 

 ، اعم١مًمػ: طمٜم٤من اًمٚمح٤مم، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس.ًمٜمٌقي٦مهدي اًمًػمة ا -731

 اًمٕمزيز اجلٚمٞمؾ. ، اعم١مًمػ اًمِمٞمخ: قمٌدهؿ اًمٕمدو وم٤مطمذرهؿ -732

سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس  سمـ أيقب سمـ أب سمٙمر ، اعم١مًمػ: حمٛمداًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م -733

 -٨م هـ(، حت٘مٞمؼ: ؾمٞمد إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: دار احلدي751اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اعمتقرم: 

 م(.1999اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، )

اهلل اًمّمٗمدي )اعمتقرم:  سمـ قمٌد سمـ أيٌؽ ، اعم١مًمػ: صالح اًمديـ ظمٚمٞمؾاًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت -734

 -هـ(، اعمح٘مؼ: أمحد إرٟم٤مؤوط وشمريمل ُمّمٓمٗمك، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 764

 م(.2111 -هـ1421سمػموت، قم٤مم اًمٜمنم: )

سمـ ضمٌؾ  ُمٙمت٦ٌم: ُمٕم٤مذ –سمٜمل ؾمقيػ  –، ُمٍم ، اعم١مًمػ: ؾمٞمد طمًلم اًمّٕمٗم٤مينواىمدؾم٤مه -735

 م(.2111 -هـ 1423ريض اهلل قمٜمف، اًمٓمٌٕم٦م إومم )

سمـ طمًلم اًمٕمٗم٤مين، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمٗم٤مين  ، اعم١مًمػ: د.ؾمٞمدوآحمٛمداه )إن ؿم٤مٟمئؽ هق إسمؽم( -736

 َمٚمدات. 4م(، 2116 –هـ 1427ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم ) –

، اعم١مًمػ: حمٛمد محٞمد اهلل احلٞمدر آسم٤مدي ًمراؿمدةاًمقصم٤مئؼ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة واخلالوم٦م ا -737

 هـ(.1417سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ) -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمٗم٤مئس 1424اهلٜمدي )اعمتقرم: 

، اعم١مًمػ اًمديمتقر: احلًٞمٜمل ؾمٚمٞمامن ضم٤مد، وصمٞم٘م٦م ُم١ممتر اًمًٙم٤من واًمتٜمٛمٞم٦م رؤي٦م ذقمٞم٦م -738

 هـ( ىمٓمر.1417اًمٓمٌٕم٦م إومم ) -ؾمٚمًٚم٦م يمت٤مب إُم٦م 

، اعم١مًمػ: اعمجقس إسمٕم٤مد اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمثقرة اإليراٟمٞم٦موضم٤مء دور  -739

  م(. 1988 –هـ 1418سمـ حمٛمد اًمٖمري٥م، اًمٓمٌٕم٦م إومم ) اهلل قمٌد

سمـ سم٤مز، ـمٌٕمتف:  اًمٕمزيز ، اعم١مًمػ اًمِمٞمخ: قمٌدوضمقب حتٙمٞمؿ ذع اهلل وٟمٌذ ُم٤م ظم٤مًمٗمف -741

 هـ(.٦1419م اخل٤مُم٦ًم )اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م إلدارات اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء، اًمٓمٌٕم
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سمـ قمكم اًمقاطمدي،  سمـ حمٛمد سمـ أمحد ، اعم١مًمػ: أسمق احلًـ قمكماًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز -741

هـ(، حت٘مٞمؼ: صٗمقان قمدٟم٤من داوودي، دار اًمٜمنم: دار 468اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: 

ومم، ) -اًم٘مٚمؿ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م  ضمزا1415دُمِمؼ، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م ٕا  .1ء: هـ(، قمدد ٕا

سمـ أؾمد اًمِمٞم٤ٌمين )اعمتقرم:  سمـ هالل سمـ طمٜمٌؾ سمـ حمٛمد اهلل أمحد ، اعم١مًمػ: أسمق قمٌداًمقرع -742

هـ(، 275سمـ احلج٤مج اعمروزي )اعمتقرم:  سمـ حمٛمد هـ(، رواي٦م: أسمق سمٙمر أمحد241

اًمًٕمقدي٦م،  –اًمري٤مض  -سمـ أُملم اًمزهػمي، اًمٜم٤مذ: دار اًمّمٛمٞمٕمل  اعمح٘مؼ: ؾمٛمػم

 .1م(، قمدد إضمزاء: 1997 -هـ 1418اًمٓمٌٕم٦م إومم، )

 ، اعم١مًمػ: احلّر اًمٕم٤مُمكم.وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م -743

 هـ(.1399سم٤ميمًت٤من ) -ٓهقر  -، اعم١مًمػ: حمٛمد ؾمٝمٞمؾ اًمقؿمٞمٕم٦م ذم ٟم٘مد قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م -744

، اعم١مًمػ: اًمِمٞمٕم٦م عمقؾمك اجل٤مر اهلل. حت٘مٞمؼ: ُج٤مقم٦م ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء اًمقؿمٞمٕم٦م ذم ٟم٘مد قم٘م٤مئد -745

 ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م. -

، اعم١مًمػ: اًمٕمالُم٦م اًمًٛمٝمقري، ٤مء سم٠مظم٤ٌمر دار اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٞمف وؾمٚمؿووم٤مء اًمقوم -746

 سمػموت. -احلٛمٞمد، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب  سمـ قمٌد سمـ حمل اًمديـ حت٘مٞمؼ: حمٛمد

سمـ  ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٛمس اًمديـ أمحدوومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من -747

 سمػموت. –س، دار ص٤مدر اعمح٘مؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌم -سمـ ظمٚمٙم٤من  سمـ أب سمٙمر حمٛمد

هـ(، حت٘مٞمؼ وذح: 212سمـ ُمزاطمؿ اعمٜم٘مري، اعمتقرم ؾمٜم٦م ) ، اعم١مًمػ: ٟمٍموىمٕم٦م صٗملم -748

 -هـ 1411سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم: ) -اًمًالم حمٛمد ه٤مرون، اًمٜم٤مذ: دار اجلٞمؾ  قمٌد

 م(.1991

، اعم١مًمػ: أمحد ومريد، دار اًمٕم٘مٞمدة، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م وىمٗم٤مت شمرسمقي٦م ُمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م -749

 صٗمح٦م. 411م(، 2119ومم، )إ

سمـ  ، اعم١مًمػ: ظم٤مًمد اًمِم٤ميع، ظم٤مًمدوىمٗم٤مت طمقل ُمٕم٤مٟم٤مة إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مقمٛم٦م -751

 هـ(.1425اًمرمحـ اًمِم٤ميع، دار سمٚمٜمًٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م ) قمٌد

ٜم٦ّم وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ -751  سمـ حمٛمد اًمٗم٤مرس. سمـ قمثامن ، اعم١مًمػ اًمديمتقر: إسمراهٞمؿاًمقٓء واًمؼماء سملم أهؾ اًًم

سمـ ؾم٤ممل  سمـ ؾمٕمٞمد ، اعم١مًمػ: حمٛمداء ذم اإلؾمالم ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ قم٘مٞمدة اًمًٚمػاًمقٓء واًمؼم -752
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 .1اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، قمدد إضمزاء: 
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 277 : االستعمار الغريب. املطلب الثالث

 278 . رؤية اترخيية لالستعمار
 280 . أعمال االستعمار 

 285 : ويشتمل على مطلبني .. املبحث الثان
 285 . من أنواع النفاق الشائعة يف أوساط الناس :املطلب األول

 285 النفاق االجتماعي. 
 288 ق االقتصادي. النفا

 288 النفاق اإلعالمي. 
 289 النفاق السياسي. 

 291 النفاق الوطين. 
 293 . هل جيتمع يف القلب إميان ونفاقاملطلب الثان: 
 298  .  أحوال املنافقني عند املوت ويف قبورهم ويوم القيامة :املبحث الثالث



 298 . : أحواهلم عند املوتاملطلب األول
 305 . : عرض لسوء خامتة بعض املنافقني قدميا وحديثااملطلب الثان

 308 سوء خامتة رأس املنافقني.  -1
 310 اجلنايب. سوء خامتة املنافق قائد القرامطة أيب طاهر بن سليمان  -2
 312 سوء خامتة املنافق أمحد بن أيب دؤاد اإلايدي.  -3
 313 حممد بن عبدامللك الزايت.  سوء خامتة املنافق -4
 314 ابن العلقمي الرافضي اخلبيث.  افقسوء خامتة املن -5
 317 الكرمي.  اخلليفة الواثق القائل خبلق القرآن سوء خامتة املنافق -6
 318 اجلهم بن صفوان. سوء خامتة املنافق -7
 319 الرجل الصنم كمال أاتتورك.  سوء خامتة املنافق -8

 322 وبضدها تتميز األشياء 
 323 . : أحوال املنافقني يف قبورهم املطلب الثالث

 323 : حال املنافق عند فراقه الدنيا.الوجه األول
 325 : مصري املنافق الذي يؤول إليه يف قربه. الوجه الثان

 333 : حال املنافق يوم القيامة. املبحث الرابع
 333 : حاهلم يف عرصات احملشر. أوال
 343 : حال املنافق يف انر جهنم. اثنيا

 348 . : عبادة املنافقنياملبحث اخلامس
 349 : صالهتم. املطلب األول
 362 . : ذكرهم هللااملطلب الثان

 364 قراءهتم القرآن الكرمي. :املطلب الثالث
 367 : صدقتهم. املطلب الرابع

 370 : وفيه أربعة مطالب.  املبحث السادس
 370 . عداء الكون للمنافقني: املطلب األول

 374 بيل املثال: ويف املقابل حب اخلالئق للمؤمنني فعلى س
 375 . املالئكة عليهم الصالة والسالم -1
 379 للمؤمنني واستغفارهم هلم. حب احليواانت  -2



 380 شان اجلمادات والنبااتت مع املؤمنني.  -3
 381 املخلوقات العلوية وموقفها الكرمي من املؤمنني.  -4

 382 : هل هناك من رمى الصحابة رضي هللا عنهم ابلنفاق. املطلب الثان
 384 ما النفاق الذي خافه الصحابة رضي هللا عنهم.  :طلب الثالثامل

 388 : هل كان الصحابة رضي هللا عنهم يعرفون املنافقني. املطلب الرابع
 398 ملاذا أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم حذيفة رضي هللا عنه أبمسائهم.

 399 . : القواعد الشرعية يف التعامل مع املنافقنيالباب الرابع
 401 توطئة

 402 متهيد : قبل الشروع يف بيان القواعد. 
مراعاة قوة شوكة املسلمني وغلبتهم ويف املقابل ما قد يكون عليه حاهلم من ضعف واحنسار   -1

 دائرهتم.
402 

 402 . مراعاة تغرّي األقاليم والبيئات واألحوال -2
 403 اعتبار املآالت والنظر يف العواقب ومراعاة نتائج التصرفات.  -3
 403 . النهي عن سب املشركني  (أ

 403 االمتناع عن قتل املنافقني.  (ب
 404 ن من يتعامل مع املنافقني قد حتقق لدينا أنه انفق نفاقا خيرج من امللة. التثبت من كو  -4
 408 الرجوع إىل أهل العلم واستشارهتم.  -5
 409 ليسوا سواء.  -6

 411 متهيد 
 419 املنافقني حال السلمالتعامل مع الفصل األول: القواعد الشرعية يف 

 419 : شؤون الوالايت العامة زما قد يلحق هبا. املبحث األول
 419 . : عدم توليتهم شيئا من أمور املسلمني واحلذر من اختاذهم مستشارينالقاعدة األوىل

 429 خطر بطانة السوء.
 432 من ويل أمرهم. أهداف بطانة السوء يف حجب الناس ع 

ويتكلمون أبلسنتنا منهم العلمان والليربايل والتغرييب بل والشيوعي   جلدتنا إهنم منافقون من بين 
 والقومي. 

433 

 434 فمن أهدافهم 



 434 االبتعاث واآلاثر املرتتبة عليه.  فتح ابب -1
 434 اخلطر العقدي.  (أ

 435 األخالقي والسلوكي. اخلطر  (ب
 435 جـ( اخلطر االجتماعي. 

 435 د( اخلطر السياسي واألمين. 
 435 السيطرة على اإلعالم.  -2
 436 الدعوة إىل حوار األداين.  -3
 436 استحداث كليات للحقوق وكليات للشريعة والقانون.  -4
 436 إفساد املرأة املسلمة.  -5
 438 االختالط يف التعليم.  -6
 439 يتوافق مع توجهاهتم وعزل ذوي الكفاءات. متكني من  -7

 444 ما يستفاد من القاعدة. 
 449 مشاريعهم اليت يضارون هبا املؤمنني  ةعدم متكينهم من إقام   :القاعدة الثانية

 450 ما يستفاد من القاعدة. 
 452 : إلزامهم التحاكم إىل شرع هللا عز وجل. القاعدة الثالثة
 457 القاعدة. ما يستفاد من 

 458 سبحانه  حكام على ظواهرهم ووكل سرائرهم إىل هللاجراء األإ القاعدة الرابعة:
 458 فاد من القاعدة.  ما يست

 460 . : الشؤون املاليةاملبحث الثان
 460 أتليف قلوب من يرجى إسالمه أو كان له شأن يف قومه.  :القاعدة اخلامسة

 464 ما يستفاد من القاعدة. 
 464 . : تقسيم الغنائم حبسب الشرع دون النظر للمعرتضنيالقاعدة السادسة

 468 ما يستفاد من القاعدة. 
 468 عدم قبول إسهامات املنافقني يف املشاريع اخلريية.  :دة السابعة القاع

 472 . ما يستفاد من القاعدة
 473 : املنافق ال يرث وال يورث إال... القاعدة الثامنة

 475 ما ستفاد من القاعدة. 



 476 . : قواعد عامة املبحث الثالث
 476 : "هم العدو فاحذرهم". القاعدة التاسعة

 478 القاعدة. ن ما يستفاد م
 478 : احلذر على العلماء وقيادات العمل اإلسالمي والناس عموما من املنافقني. القاعدة العاشرة

 484 من شواهد التاريخ على غدر املنافقني ابلعلماء ودعاة اخلري وقادة اإلصالح واألمة مجعاء. 
 484 ونصري الدين الطوسي ألمتهم.  خيانة املنافقني ابن العلقمي -1
 485 خيانة اخلليفة إمساعيل للعامل اجلليل العز بن عبدالسالم.  -2
 487 خيانة الفاطميني.  -3
 490 خيانة فريوز أايم اخلليفة املستعلي.  -4

 490 وعمالء وعلمنة وتغريب اخلياانت يف عصران زعامات ووزراء
 490 ( ألمته. خيانة كمال أاتتورك )الرجل الصنم  -1
 492 خيانة حممد على ابشا.  -2
 493 ة فاروق للمجاهدين الصادقني. خيان -3
 493 خيانة عبدالناصر زعيم القومية العربية ألمته.  -4
 495 . خيانة ابئع اجلوالن والقنيطرة وسفاح خميم تل الزعرت ومحاة وحلب -5
 496 مـ.  1948خيانة قادة العرب جليوشها  -6
 496 خيانة قادة العرب الذين وقعوا وثيقة كامب ديفيد.  -7
 497 أبورقيبة. خيانة زعيم تونس  -8
 499 . خيانة السيسي قائد االنقالب الدموي -9

 503 ما يستفاد من القاعدة. 
 503 . : دعوة املنافقني ووعظهمالقاعدة احلادية عشرة 

 509 ما يستفاد من القاعدة. 
 510 : جماهدهتم واإلغالظ عليهم. القاعدة الثانية عشرة

 518 ما يستفاد من القاعدة. 
 519 : حتقريهم والنهي عن مدحهم وتعظيمهم. ة عشرةالقاعدة الثالث

 522 . ما يستفاد من القاعدة
 522 : هدم مقارهم وكسر معاوهلم. القاعدة الرابعة عشرة



 522 ما يستفاد من القاعدة. 
 525 املنهج الشرعي يف التعامل مع مسجد الضرار وما أشبهه. 

 525 . اهلدم واإلتالف -1
 527 . د والنظر يف املآالتمراعاة املصاحل واملفاس -2
 528 "ال تقم فيه أبدا".  -3

 529 : النهي عن اجملادلة واملدافعة عنهم القاعدة اخلامسة عشرة
 537 . ما يستفاد من القاعدة

 537 : عدم مشاركتهم يف جمالسهم ونواديهم إال لإلنكار عليهم. القاعدة السادسة عشرة
 541 مقاطعة أهل األهواء.

 544 القاعدة.  ما يستفاد من
 544 : عدم السماع هلم بل اإلعراض عنهم. القاعدة السابعة عشرة

 549 أسباب اإلعراض عن املنافقني كثرية منها. 
 550 واآلاثر املرتتبة على اإلعراض عن املنافقني. من الفوائد 

 551 بعض اآلاثر املرتتبة على خمالطة املنافقني. 
 552 . ما يستفاد من القاعدة

 552 ". اِبَّللَِّ وَِكياًل َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمنَاِفِقنَي َودَْع أََذاُهْم َوتـَوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ وََكَفى : "اعدة الثامنة عشرة الق
 554 ما يستفاد من القاعدة. 
 554 : الرد على شبهاهتم وتكذيب مقوالهتم. القاعدة التاسعة عشرة 

 558 ما يستفاد من القاعدة. 
 558 : استثمار املواقف واملناسبات لفضح املنافقني. القاعدة العشرون

 563 ما يستفاد من القاعدة. 
 563 : رصد حتركاهتم وخمططاهتم. القاعدة احلادية والعشرون

 571 ما يستفاد من القاعدة. 
 572 : ال يوثق يف حديثهم وال يصدقون يف ادعاءاهتم.القاعدة الثانية والعشرون

 572 فاقية منظمة التجارة العاملية. ات -1
 575 اتفاقية السيداو. -2

 583 ما يستفاد من القاعدة. 



 583 . : عدم الرضا عنهم مهما حلفوا من أميانالقاعدة الثالثة والعشرون
 586 ما يستفاد من القاعدة. 

 586 : " وفيكم مساعون هلم ". القاعدة الرابعة والعشرون
 588 ما يستفاد من القاعدة. 

 589 . ال خندع مبظاهرهم وال أبمواهلم وال مبعسول قوهلم :القاعدة اخلامسة والعشرون
 596 . : ضبط سياسة التعامل معهم من خالل تقدير املصاحل واملفاسدالقاعدة السادسة والعشرون
 596 . كرب مقدم على املنافقني نفاقا أصغر أ: جهاد املنافقني نفاقا القاعدة السابعة والعشرون
 599 : األصل سرت أمساء املنافقني إال.. القاعدة الثامنة والعشرون
 601 أحاديث ضعيفة ومنكرة. 

 602 أمثلة على من جيب ذكر أمسائهم وتعرية أدوارهم. 
 603 قاسم أمني.  -1
 605 سعد زغلول.  -2
 608 هدى شعراوي.  -3
 611 درية شفيق.  -4
 614 سيزا نرباوي.  -5
 615 ماري إلياس زايدة.  -6
 616 نة السعيد. أمي -7

 618 على أحد   التثبت عند إطالق تسمية النفاق أو الكفر القاعدة التاسعة والعشرون:
 643 . ما يستفاد من القاعدة

 649 : حرماهنم من الفرص اليت حيققون من خالهلا مآرهبم.القاعدة الثالثون
 650 ما يستفاد من القاعدة. 

 650 رموز النفاق وزعاماته.  قمع وحتطيم :القاعدة الواحدة والثالثون
 652 . ما يستفاد من القاعدة

 653 : عدم قتل النافقني إال... القاعدة الثانية والثالثون
 657 ما يستفاد من القاعدة. 
 660 تقبل توبة املنافق مع أخذ احليطة واحلذر.  :القاعدة الثالثة والثالثون
 663 ما يستفاد من القاعدة. 



خالل استقراء اترخيه حىت ال خندع مبشاريعه   : احلكم على املنافق منوالثالثونة القاعدة الرابع
 وأطروحاته. 

670 

 670 :  ما يستفاد من القاعدة
 671 استثمار وسائل اإلعالم يف جهاد املنافقني كما يستثمروهنا.  :القاعدة اخلامسة والثالثون

 672 ما يستفاد من القاعدة. 
 674 : ال نستغفر للمنافقني وال نصلي عليهم وال نشيع جنائزهم وال.... ثونالقاعدة السادسة والثال

 676 . القاعدة السابعة والثالثون: فضح والءاهتم ألعداء هللا
 683 القواعد الشرعية يف التعامل مع املنافقني حال القتال.: الفصل الثان

 683 املبحث األول: التعامل مع املنافقني قبل القتال. 
 683 هيد مت

ُقْل َلْن خَتُْرُجوا َمِعَي أََبداً يف غزاة َوَلْن تُقاتُِلوا َمِعَي َعُدوًّا : "القاعدة الثامنة والثالثون  685 ". َفاْسَتْأَذنُوَك ِلْلُخُروِج فـَ
 686 ما يستفاد من القاعدة. 

 686 . : التورية جبهة الغزوالقاعدة التاسعة والثالثون
 687 ة. ما يستفاد من القاعد

 688 مقاومة ختذيل املنافقني وإرجافهم ابحلث على اجلهاد والرتغيب فيه.   :القاعدة األربعون
 693 . ما يستفاد من القاعدة

 694 : التعامل مع املنافقني أثناء القتال. املبحث الثان
 694 من راايت اجليش او سراايه.  لشيءعدم توليتهم   :القاعدة الواحدة واألربعون

 694 يستفاد من القاعدة.  ما
 695 : ترسيخ وحدة الصف وعدم إقامة احلدود على املنافقني حال الغزو. القاعدة الثانية واألربعون 
 696 ما يستفاد من القاعدة. 

 696 : إذا انسحبوا من اجليش فال يدعون ملالقاة العدو.القاعدة الثالثة واألربعون 
 698 ما يستفاد من القاعدة. 

 699 القواعد الشرعية يف التعامل مع املنافقني بعد القتال.  :الثالث املبحث
 699 : ال يعطون من الغنائم. القاعدة الرابعة واألربعون
 702 ما يستفاد من القاعدة. 

 702 قبول أعذارهم وأمياهنم الفاجرة مع عدم الرضا عنهم.  :القاعدة اخلامسة واألربعون



 702 وا هبا للتلف عن اجلهاد. أعذار املنافقني اليت تذرع
 706 ختام هذه القواعد. 

 708 : الصرب والتقوى على مواجهة حزب النفاق. القاعدة السادسة واألربعون
 710 ما يستفاد من القاعدة. 

 711 . اخلامتة
 713 . التوصيات العامة هلذا املوضوع
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